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Rakennusten mikrobitutkimukset
Analyysien luotettavuuden takaamiseksi pyydämme 
noudattamaan Aerobiologian yksikön näytteenot-
to-ohjeita sekä käyttämään uusimpia näytelomakkeita. 
Lisää tietoa asumisterveystutkimusten näytteenotosta ja 
tulosten tulkinnasta saa Asumisterveysohjeesta (STM, 
2003) ja Asumisterveysoppaasta (2009).

Analyysitulosten raportointi- ja toimitusaika on 3-5 
viikkoa. Tulokset raportoidaan kirjallisena postitse tai 
sähköpostitse. Materiaalinäytteitä säilytetään laboratori-
ossa testausselosteen valmistumiseen asti. Pyydettäessä 
näytteet voidaan palauttaa.

Hinnaston, yksityiskohtaiset näytteenotto-ohjeet ja 
ajantasaiset lomakkeet voi noutaa nettisivuiltamme 
 http://www.utu.fi/aerobiologia >> Rakennusmikro-
biologia.

Elintarviketurvallisuuvirasto Evira on myöntänyt 
laboratoriollemme hyväksynnän terveydensuojelulain 
763/1994 määrittelemille analyyseille, jotka tehdään 
viranomaiskåyttöön asumisterveyteen liittyvien terveys-
haittojen toteamiseksi. Viranomaisille tarkoitetut tutki-
mukset tehdään terveydensuojeluviranomaisen pyyn-
nöstä mahdollisen terveyshaitan selvittämiseksi. Myös 
yksityishenkilön tilaamat tutkimukset, joiden perusteella 
terveydensuojeluviranomainen arvioi terveyshaittaa, 
tulee tehdä Eviran hyväksymässä laboratoriossa, Eviran 
laboratoriorekisteriin merkityillä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön Asumisterveysohjeen ja Asumisterveysoppaan 
mukaisilla menetelmillä.

Lisätietoja saa Eviran nettisivuilta http://www.evira.fi.

Taulukko:
Näytetyypit ja niistä tehtävät  tutkimukset.
cfu = colony forming unit = pesäkkeen muodostava yksikkö

Käyttämämme elatusalustatyypit
THG l. tryptoni-hiivauute-glukoosiagar:
elatusalusta bakteereille ja sädesienibakteereille eli aktin-
omykeeteille.
MA-2 l. mallasuuteagar (2 % mallasuutetta):
perusalusta hiiva- ja homesienille.
DG-18  l. dikloraani-18%-glyseroliagar:
alustatyyppi kuivemmassa ympäristössä viihtyville 
hiiva- ja homesienille.

Rakennusmateriaalinäytteet
Materiaalinäytteitä voidaan ottaa erityisesti huokoisista, 
helposti irrotettavista rakenteista. Näytepala otetaan ma-
teriaalista, jossa epäillään olevan mikrobikasvustoa, joko 
pinnalta tai rakenteesta, mahdollisimman aseptisesti 
puhtaaseen muovipussiin. Kukin näyte pakataan omaan 
suljettavaan pussiinsa. Materiaalitarve on viljeltäessä 
noin 3-10 g, tutkittavasta materiaalista riippuen noin 
0,5-3 dl.

Rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely
on STM:n ohjeen mukainen (Asumisterveysohje 2003) 
ja suositeltava menetelmä virallisissa yhteyksissä. Vilje-
lyyn perustuva suku-/lajitason tunnistus. Tulos ilmoite-
tana yksikössä cfu/g.

Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljely
on viljelyä suoraan elatusalustoille ilman laimennusta. 
Viljelyyn perustuva suku-/lajitason tunnistus, jonka 
tuloksena saadaan suuntaa antava määräarvio.

Suoramikroskopointi eli natiivitutkimus
on sienirihmaston ja sieni-itiöiden havainnointia 
mikroskoopilla suoraan materiaali- ja teippinäytteistä 
ilman viljelyä. Tunnistus on rajoitettua, enintään suku-
tasolle.

Materiaalinäyte Pinnalta otettu näyte Ilmanäyte
Keräys elatusmaljoille 
6-vaiheimpaktorilla

STM:n menetelmä
tulos cfu/g

Laimennusvljely STM:n menetelmä
tulos cfu/g

STM:n menetelmä
tulos cfu/cm2

Suoraviljely tulos: suhteellinen run-
sausasteikko

tulos: suhteellinen run-
sausasteikko

Suoramikroskopointi tulos: sanallinen kuvaus tulos: sanallinen kuvaus (vain Burkard-keräimel-
lä, tulos: itiöitä/m3/h)
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Pintanäytteet
Sivelemällä otettavia pintanäytteitä voidaan ottaa epäil-
lyltä vauriopinnalta sileäpintaisista tai kovista rakenteista, 
mikäli materiaalinäytteen otto on mahdotonta. Näyt-
teenottovälineet saa laboratoriosta. Huom! Viljeltävät 
pintanäytteet on toimitettava laboratorioon 24 tunnin 
kuluessa näytteenotosta. Suoraa mikroskopointia varten 
voidaan epäillyn kasvuston pinnalta ottaa teippinäyte.

Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen laimennos-
viljely 
on STM:n ohjeen mukainen (Asumisterveysohje 2003). 
Tunnistus tehdään suku- tai lajitasolle, ja tulos ilmoite-
taan yksikössä cfu/cm2. Näyte otetaan yhdellä steriilillä, 
nesteputkessa (suolaliuosta 5 ml) kostutetulla pumpuli-
puikolla tutkittavalta pinnalta tai epäillystä kasvustosta, 
100 cm2 alalta, mieluiten 10 x 10 cm2  sapluunaa käyt-
täen. Laimennosviljelyä varten on otettava myös vertai-
lunäyte vastaavanlaiselta, vauriottomalta pinnalta. Näyte 
otetaan ensin vauriopinnalta ja sen jälkeen epäillystä 
mikrobivauriokohdasta (värinmuutos tms.). Vertailu-
näyte on välttämätön ja se sisältyy hintaan. Tulosten 
tulkinta perustuu vaurio- ja vertailunäytteen väliseen 
eroon. Tulkintaongelmien vuoksi emme suosittele tätä 
ensisijaiseksi näytteenottomenetelmäksi.

Rakenteen pinnalta otetun pintanäytteen suoraviljely 
analysoidaan ja tulokset ilmoitetaan kuten rakennusma-
teriaalin suoraviljelyssä. Näyte otetaan kahdella steriilillä, 
nesteputkessa (suolaliuosta 1 ml) kostutetulla pum-
pulipuikolla tutkittavalta pinnalta, noin 100 cm2 alalta, 
mieluiten 10 x 10 cm2 sapluunaa käyttäen.

Suoramikroskopointi teippinäytteestä:
analysoidaan ja tulokset ilmoitetaan kuten rakennusma-
teriaalin suoramikroskopoinnissa.

Ilmanäytteet
Sisäilman mikrobimittauksilla tutkitaan, ovatko 
tutkitun tilan sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ja suvusto 
tavanomaisia. Poikkeava lajisto tai pitoisuus voi viitata 
kosteusvaurioon. Lisäksi sisäilman mikrobimittauksilla 
voidaan todeta, leviääkö muualla rakennuksessa, esi-
merkiksi porraskäytävässä tai kellaritilassa, esiintyvästä 
mikrobikasvustosta itiöitä tai mikrobisoluja rakennuk-
sen muihin sisätiloihin.

6-vaihe-impaktorikeräimellä eli Andersen-keräimellä 
otettu näyte
on STM:n ohjeen mukainen menetelmä (Asumistervey-
sohje 2013) ja perustuu viljelyyn. Tunnistus suku-/laji-
tasolle, ja tulos ilmoitetaan yksikössä cfu/m3. Näytteen-
otossa tarvittavan keräimen ja siihen kuuluvan pumpun 
voi vuokrata laboratoriosta. Huom! Elatusalustoille kerä-
tyt ilmanäytteet on toimitettava laboratorioon 24 tunnin 
kuluessa näytteenotosta. Ilmanäytteitä suositellaan 
otettavaksi talviaikaan, kun maa on jäässä ja lumipeit-
teinen. Muuna ajankohtana ulkoilman vertailunäytteet 
ovat välttämättömiä, koska tulosten tulkinta perustuu 
ulkoilmasta poikkevaan lajistoon. Koska ilmanäytteellä 
pyritään yleensä havaitsemaan mikrobivaurion olemas-
saolo, ei sisäilmasta yleensä tarvita mikrobimittausta, jos 
vaurioalue on paikallistettu ja siinä on todettu mikrobi-
kasvua.

Kouluyhteenveto
Kouluyhteenveto on KTL c2/2008 -ohjeen mukaisesti 
tehty pitoisuus- ja lajistotarkastelu koulurakennuksen 
10-12 tilan ilmasta otetuista mikrobinäytteistä.

Koulurakennuksessa ilmanäytteiden oton ei tulisi 
olla ensisijainen vaurioiden selvittämiskeino. Mikäli 
rakennuksen vauriot eivät ole näkyviä, mutta tiloissa on 
vaurioepäily esimerkiksi käyttäjien oireilusta johtuen, 
voidaan ongelmaa selvittää ilmanäyttein. Tällöin otetaan 
useita näytteitä rakennuksen eri osista ja tiloista (vähin-
tää 10-12 tilasta), jotta voidaan havaita pienet, mutta 
toistuvat poikkeamat ja sulkea pois yksittäisessä tilassa 
esiintyvät virhelähteet. Yksittäisen vauriohavainnon 
selvittämisessä riittää vähäisempi ilmamäärä, eikä siitä 
tehdä vastaavaa yhteenvetoa.

Koska koulurakennuksessa sisäilman sieni-itiöpitoisuu-
det ovat pienempiä kuin asuntojen, tulkinta perustuu 
KTL c2/2008 -ohjeeseen (Meklin ym.: Kouluraken-
nusten kosteus- ja homevauriot. Opas ongelmien 
selvittämiseen.) Yhteenveto tehdään perustuen mikrobi-
pitoisuustasoihin ja lajistoon sisä- ja ulkoilmanäytteissä. 
Näytteenottosuunnitelma on tilaajan vastuulla ja se tulee  
tehdä oppaan ohjeistuksen mukaisesti,

Muut analyysit
Kysy laboratoriosta lisätietoja, välineistöä ja hintoja. 
Huom! Näytetyypeistä, joista ei ole käytössä validoitua 
analyysi- ja tutkintamenetelmää, ei anneta lausuntoa.
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palveluhinnasto 2015

Rakennusmateriaalinäytteet
 Laimennusviljely*
 Kahdelle elatusalustatyypille (MA ja THG)   160 €  129,03 €
 Kolmelle elatusalustatyypille (MA, THG ja DG-18)  195 €  157,26 € 
 Suoraviljely
 Kolmelle elatusalustatyypille (MA, THG ja DG-18)  82 €  66,13 €
 Suoramikroskopointi     52 €  41,94 €
 Suoramikroskopointi viljeltävästä näytteestä   42 €  33,87 €

Rakenteen pinnalta otetut pintanäytteet
 Laimennusviljely*
 Kahdelle elatusalustatyypille (MA ja THG)   160 €  129,03 €  
 Kolmelle elatusalustatyypille (MA, THG ja DG-18)  195 €  157,26 €
 Suoraviljely
 Kolmelle elatusalustatyypille (MA, THG ja DG-18)  72 €  58,06 €
 Suoramikroskopointi (teippinäyte)    52 €  41,94 €
 
Ilmanäytteet
 6-vaiheimpaktiokeräimellä eli Andersen-keräimellä otettu näyte*
 Yksi elatusalustatyyppi (1 näytesarja)    82 €  66,13 €
 Kaksi elatusalustatyyppiä (2 näytesarjaa)   160 €  129,03 €
 Kolme elatusalustatyyppiä (3 näytesarjaa)   195 €  157,26 €

 Huom! Ulkoilman vertailunäytteet ovat pakolliset lumettomalla tai pakkasettomalla kaudella,  
 jotta näytteet voidaan tulkita.
 
 Kerääimen vuokra       
 Yhden näytesarjan keräin,  sisältäen pumpun, hinta / vrk 35 €  28,23 €
 Triplakeräin, sisältäen 3 impaktoria ja pumpun, hinta / vrk 105 €  84,68 €

Muut hinnat
 Sienikantojen tunnistus suku-/lajitasolle, alkaen  52 €  41,94 € 
 Konsultaatio erikseen sopien, tuntihinta   120 €  96,77 €
 Ylimääräinen raportti     10 €  8,06 €
 Kouluyhteenveto (1,5 h)  KTL c2/2008 -ohjeen mukaisesti
 tehty pitoisuus- ja lajistotarkastelu koulurakennuksen
 10-12 tilan ilmasta otetuista mikrobinäytteistä.   180 €  145,16 €

 * STM:n ohjeistama menetelmä.
 Hintaan sisältyy yksi postitettava tai yksi sähköpostimuotoinen raportti (pdf).
 Yli 10 näytteen eristä /pv annamme 5 %:n alennuksen.
 Näytteenottajan toimittaessa ilmanäytteet omilla elatusalustoillaan annamme 10 %:n alennuksen.
 

sis. alv 24 % hinta ilman 
alvia

Näytteiden vastaanottoaika 8:00-15:30. Pyydämme ilmoittamaan etukäteen yli 20 näytteen eristä.
Näytteenotto-ohjeet: www.utu.fi/aerobiologia >> Rakennusmikrobiologia

Turun yliopiston Aerobiologian yksikön

Voimassa 1.1.-31.12.2015.


