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Yleistärakennustenmikrobitutkimuksiinliittyvästänäytteenotosta
KosteusͲ ja mikrobivaurion toteaminen
perustuurakennusteknisiinselvityksiinja
tarvittaessaniidenyhteydessärakennukͲ
sesta otettuihin mikrobiologisiin näytteiͲ
siinja/taitehtyihinmittauksiin.
Toimenpideraja on terveydensuojeluvalͲ
vonnan kynnysarvo sille, milloin on ryhͲ
dyttävätoimenpiteisiinterveyshaitanselͲ
vittämiseksi ja tarvittaessa sen poistaͲ
miseksi tai rajoittamiseksi. ToimenpideͲ
rajan ylittymisenä pidetään korjaamaͲ
tontakosteusͲtailahovauriota.
Kosteusvaurio voidaan todeta esim. kosͲ
teusvauriojälkenä, aist invaraisesti hoͲ
meenhajunatainäkyvänämikrobikasvusͲ
tona. Mikrobikasvusto voi näkyä rakenͲ
nustensisäpinnoillatairakenteissamateͲ
riaalin värimuutoksena, puuterimaisena,
pölymäisenä tai pistemäisenä kasvusͲ
tona. Lahovaurio voidaan todeta puuraͲ
kenteen näkyvänä muutoksena tai meͲ
kaanisenalujuudenmenetyksenä.
KunkosteusvauriotaikasvustoonpaikanͲ
nettutaisitäepäillään,voidaanmikrobiͲ
kasvun esiintyminen varmentaa mikroͲ
biologisin analyysein. Mikrobikasvu pyriͲ
täänosoittamaanensisijaisestirakennusͲ
materiaalistaotettavillanäytteillä.
Näytteistä tehtävien mikrobiologisten
analyysientarkoituksenaonsaadatietoa
rakenteiden tai sisäilman mikrobiologiͲ
sestalaadustaetenkinsilloin,kunmikroͲ
bikasvu ei ole näkyvää tai selvää, tai jos
vauriotaeiolepystyttypaikantamaanraͲ
kennusteknisillä arvioilla/tutkimuksilla,
muttahomeenhaju,asukkaidenoireilutai

muutseikatviittaavatmahdolliseenvauͲ
rioon.
Laboratorio antaa lausunnon näytteen
mikrobiologisesta laadusta. AnalyysituͲ
loksen merkitystä (viranomaistutkimukͲ
sissa toimenpiderajan ylittymistä) arvioiͲ
taessaontehtävämittausͲtainäytteenotͲ
totapahtumaa ja jatkoanalyysiä koskeva
epävarmuustarkastelu. Tämä jatkotulͲ
kinta on näytteenottosuunnitelman tekiͲ
jän,näytteenottajantaitutkimuksenteetͲ
täjänvastuulla.
NäytteenottajantuleearvioidanäytteenͲ
ottokohdan merkitys sisäilman laadulle
ja/tai tehdä tulkintansa näytteenottokoͲ
konaisuudestajatilankäytönjavirhelähͲ
teiden merkityksestä. Tulkinnassa on
huomioitavatulokseenvaikuttavattekijät
(virhelähteet ja tilan erityispiirteet) sekä
muunaajankohtanatehdytmittauksetja
muuttutkimukset.
Laboratorio ei anna lausuntoa vaurion
iästä ja laajuudesta tai kiinteistön korͲ
jaustarpeesta. Lausunnossa esiintyvät
viittauksetmahdolliseenmikrobihaittaan
perustuvat Asumisterveysasetuksen soͲ
veltamisohjeeseen(Valvira8/2016).
Valviran opas (2016), KosteusvauriotyöͲ
ryhmänmuistioKosteusvaurioistatyöpaiͲ
koilla (2009), SosiaaliͲ ja terveysministeͲ
riönAsumisterveysohje(2003)jaAsumisͲ
terveysopas(2009)sekäKTL:njulkaisema
koulurakennustentutkimistatukevaopas
(Meklin ja muut, 2008) antavat ohjeita
näytteenoton suunnitteluun ja tulosten
tulkintaan.
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YksiköllämmeonvakioidutohjeetperusͲ
valikoimaamme kuuluviin näytetyyppeiͲ
hin (Taulukko 1) koskien näytteenottoa,
näytteidenkäsittelyäjaanalyysiäsekätulͲ
kintaa. Muista näytteistä laboratorio ei
anna analyysituloksen lisäksi lausuntoa
(laskeumamaljoilla otetut ilmanäytteet,
irtaimistonäytteet, laskeutuneen pölyn
näytteetjne.).

NäytteidentoimittaminenlaboraͲ
torioon
Näytteiden vastaanotto laboratoriossa
ma – peklo8:00 – 15:30.Yli20näytteen
eristä pyydämme ilmoittamaan etukäͲ
teen.PostipaketitsaapuvatperilleastilaͲ
boratorioon ilman erillistä jakelutilausta.
Ilmanäytteenottoa varten toimitamme
näytteenottovälineet ensisijaisesti MatͲ
kahuollonkautta.MatkahuoltoakäytettäͲ
essävälineetjanäytteetontoimitettava
laboratorioonperilleastijakeluna.
Postiosoitteemme:
Aerobiologianyksikkö
20014Turunyliopisto
NäytteenyhteydessäontoimitettavaseuͲ
raavattiedot(ks.tutkimuspyyntölomake):
Ͳ tilaaja,tilaajanyhteystiedot,laskutusͲ
osoitejamahdollinenviite(uusillayriͲ
tysasiakkaillamyösYͲtunnus)sekäraͲ
portinlähetysosoite
Ͳ kohde (osoite/muu raportissa ilmeͲ
nevä tunniste), näytteenottaja(t),
näytteenotonpäivämäärä
Ͳ haluttuanalyysi(ks.taulukko1)
Ͳ kunkinnäytteenosalta:näytepakkaukͲ
sessa käytetty tunnus, näytteenottoͲ
kohtarakennuksessa

Kirjallisuutta:
Valviranopas8/2016.AsumisterveysasetukͲ
sensoveltamisohje.http://www.valvira.fi
SosiaaliͲjaterveysministeriönasetusasunͲ
nonjamuunoleskelutilanterveydellisistä
olosuhteistasekäulkopuolistenasiantuntiͲ
joidenpätevyysvaatimuksista545/2015
(www.finlex.fi)
Kosteusvauriotyöryhmänmuistio:KosteusͲ
vauriottyöpaikoilla.Helsinki2009.82s.SoͲ
siaaliͲjaterveysministeriönselvityksiä
2009:18.
http://urn.fi/URN:ISBN:978Ͳ952Ͳ00Ͳ2812Ͳ1
Asumisterveysohje,SosiaaliͲjaterveysminisͲ
teriönoppaita2003:1
Asumisterveysopas:STM:nAsumisterveysͲ
ohjeensoveltamisopas.3.korjattupainos.
Pori,YmpäristöjaTerveysͲlehti,2009.
Meklin,T.jamuut2008.Koulurakennusten
kosteusͲjahomevauriot.Opasongelmien
selvittämiseen.2.painos.KansanterveyslaiͲ
toksenjulkaisujaC2/2008.50ss.
Viranomaisten laatutyötä tukevat ohjeet ja
malliasiakirjat löytyvät viranomaisten interͲ
netsivuilta, ks. Terveydensuojelun valvontaͲ
ohjeisto:
www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydenͲ
suojelu/ymparistoterveydenhuollon_laatuͲ
jarjestelma_Ͳ_terveydensuojelun_valvontaͲ
ohjeisto
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Taulukko1a.Rakennustenmikrobitutkimuksissakäytetytnäytetyypitjaniistä
tehtävätanalyysit.Akkreditoinninpiirissäolevatanalyysitonmerkitty FINASͲ
tunnuksella

Näytetyyppi,analyysijalyhenne:

Tuloksetilmoitetaan

IlmaͲ
näyte

Rakenteenpinnalta
otettupintanäyte

Rakennusmateriaalinäyte

Laimennussarjaviljely(LAIM).StandardiSTM:n

pmy/g

Asumisterveysohje2003:1;tulostentulkinta:ValviͲ
ranohje8/2016.

Suoraviljely,Valvira(VALMAT);Tulostentulkinta:
Valviranohje8/2016.

suhteellinenrunsausͲ
asteikko:–,+,…,++++

Suoraviljely,lajistopainotettu(MAT).LaboratoͲ

suhteellinenrunsausͲ
asteikko:–,+,…,++++

rionsisäinenmenetelmä,validoitulaimennusͲ
sarjaviljelyynnähden.

Suoramikroskopointi(NAT);vainviljelyätukevanaFINAS–
akkreditoinninpiirissä.

sanallinenkuvaus

Laimennussarjaviljely(PIN_LAIM)Standardi

pmy/cm²

STM:nAsumisterveysohje2003:1;tulostentulͲ
kinta:Valviranohje8/2016.
^uoraviljely(PIN)͘>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŶƐŝƐćŝŶĞŶŵĞŶĞƚĞůŵć͘

suhteellinenrunsausͲ
asteikko:–,+,…,++++

deippinäytƚĞĞŶsuoramikroskopointi(PIN_NAT)>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŶ

sanallinenkuvaus

ƐŝƐćŝŶĞŶŵĞŶĞƚĞůŵć͘

6Ͳvaiheimpaktiokerääjälläotettuilmanäyte

pmy/m³

(ILMA).StandardiSTM:nAsumisterveysohje
2003:1;tulostentulkinta:Valviranohje8/2016.

Taulukko 1b.  Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla laskeutuneesta pöͲ
lystä

Kuitunäytteet

Näytetyyppi,analyysijalyhenne:



14vrklaskeumahuonetilasta(KUITU).Standardijatulosten

Tuloksetilmoitetaan
kpl/cm²

tulkinta:Valviranohje8/2016.MenetelmälläontoimenpideͲ
raja.

TuntematonlaskeumaͲaika(KUITU).Menetelmä:Tekes,
2006.Eitoimenpiderajaa.

kpl/cm²
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Materiaalinäyterakenteista
Rakennusmateriaalinäytteenlaimennusviljely(LAIM);Standardi:STM:nAsumisterveysohje
2003:1.Tulostentulkinta:Valviranohje8/2016.FINASakkreditoinninpiiriinkuuluva.
Rakennusmateriaalinäytteensuoraviljely,Valvira(VALMAT)*
Rakennusmateriaalinäytteenlajistopainotettusuoraviljely(MAT)*
*ValidoituRakennusmateriaalinäytteenlaimennusviljelyyn nähden,FINAS ͲakkrediͲ
toinninpiiriinkuuluva 

Milloinmateriaalinäyte? 
Mikrobikasvu todetaan ensisijaisesti raͲ
kennusmateriaalistamikrobienkasvatukͲ
seenperustuvallalaimennosͲtaisuoravilͲ
jelymenetelmällä(Valvira8/2016).
Rakennusmateriaaleihin, jotka ovat kosͲ
ketuksissa maaperän tai ulkoilman
kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämͲ
möneristeet, ei voida suoraan soveltaa
Valviran(2016)toimenpiderajoihinliittyͲ
viä tulkintaperiaatteita, jos materiaalien
kautta ei tapahdu ilmavuotoja sisätiloiͲ
hin.Mm.rakennustenulkopinnoiltaotetͲ
tujen näytteiden perusteella ei voida
tehdäpäätelmiäaltistuksestasisätiloissa
jamahdollisistaterveysvaikutuksista.

Näytteenotto
Valmistelevat toimet, suojautuminen:
Suojakäsineiden (tarpeen mukaan myös
suojavaatetuksen ja hengityssuojaimen)
käyttö on suositeltavaa sekä näytteen
ettänäytteenottajansuojaamiseksi.KiinͲ
nitä huomiota käsien ja välineiden puhͲ
tauteen.

Välineet
Ͳ Puhtaitajatiiviitänäytepusseja
tai–purkkeja

Ͳ Puhtaatnäytteenottovälineet,esiͲ
merkiksipuukkotaitalttajavasara
Ͳ Kertakäyttökäsineitä
Ͳ Hengityssuojain(vähintäänP3/A2Ͳ
luokka)
Ͳ Desinfiointiaine(80%(v/v)etanoli)
Ͳ Paperipyyhkeitä
Ͳ SpriiliukoinentussinäytteidenmerkitͲ
semiseen
Näytteenottokohta: Valitse näytteenotͲ
tokohdat siten, että ne edustavat mahͲ
dollisimmanhyvinvaurioaluetta.VaurioiͲ
tunein kohta on usein lähellä oletettua
kosteuslähdettä. Jos kasvustoa epäillään
esiintyvän useissa eri materiaaleissa
(esim. seinän eri rakennekerrokset), ota
kustakin materiaalista vähintään yksi
näyteeripusseihin.MikrobikasvurakenͲ
nusmateriaaleissa ei ole tasaista. Jotta
mikrobikasvusta rakenteessa tai vaurion
laajuudesta saadaan kattava kuva, kanͲ
nattaa usein ottaa enemmän kuin yksi
näyte.
Näytteenottojärjestys: Näytteiden saasͲ
tumisenestämiseksinäytteenotossaedeͲ
täänoletetustapuhtaimmastakohdasta
vaurioituneimpaan.
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10 cm

Välineet:
Materiaalinäyte otetaan puhtailla väliͲ
neillä.UseampianäytteitäotettaessaväͲ
lineetonpuhdistettavajokaisennäytteen
välissä.Puhdistamiseenvoikäyttääesim.
80%etanolia(esim.Sinol).NäytteenlämͲ
pötilaeisaanoustayli 40qC. Siksiesim.
porankäyttöäeisuositellanäytteenottoͲ
välineenä, koska porauspuru kuumenee.
Näytteenotossa käytetään kertakäyttöiͲ
siä käsineitä tai kädet pestään huolelliͲ
sesti ennen näytteenottoa ja näytteestä
pidetäänkiinnisenreunoista.
Määrä:
Materiaalia otetaan n. 10cm×10cm
suuruiseltaalueeltatai,josmateriaalion
huokoista,näytettäotetaann.2 – 3dl(n.
6 – 10g). Useimmat mikrobit kasvavat
materiaalienpintaosissa,jotennäyteoteͲ
taan enintään n. 0,5 – 1 cm syvyydeltä
pinnastataimateriaalistairrotetaanvain
vaurioitunutosa.
Suoramikroskopointi voidaan tehdä pieͲ
nemmästämateriaalimäärästä.
Pakkaus: Jokainen näyte pakataan erikͲ
seen omaan puhtaaseen, suljettavaan

Kuva1.NäytettätarvitaanvilͲ
jelyyn6Ͳ10g.Kuvassaonnoin
gramman
verran
eri
materiaaleja (putkien tilavus
0,5 dl): vasemmalta lasivilla,
kipsilevy, puu, laasti ja
puupuru.

näytepussiinsa tai purkkiin, esimerkiksi
elintarvikemuoviͲtaiMinigripͲpussiin.

Näytteentoimittaminen
laboratorioon,näytetiedot
Materiaalinäyte kuvaa luotettavimmin
rakenteentilaa,kunsetoimitetaanlaboͲ
ratorioon 24 tunnin kuluessa näytteenͲ
otosta. Jos näytteen toimittaminen viiͲ
västyy, näytettä tulee säilyttää viileässä
(+4 – +8°C).
Josisohkonnäytteenoletettuvauriopinta
eikäynäytteestäselvästiilmimerkitsese
näytteeseen tai esitä se kirjallisesti loͲ
makkeessa(esim.”eristevillansileäulkoͲ
pinta”).
Josotatuseitanäytteitäsamallakerralla,
nimeäsuljetutnäytepussit/ͲpurkitselkeͲ
ästinäytetunnuksella(esim.1,2,3).
NäytteenyhteydessäontoimitettavatutͲ
kimuspyyntölomakkeessa pyydetyt tieͲ
dot(ks.s.3).Materiaalinäytteenkohdalla
ontärkeäkirjatahaluttuanalyysijanäytͲ
teenäotettumateriaali,mikäliseontunͲ
nistettavissa.
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Pintanäytteetrakenteista
Milloinpintanäyte?
Ns. Asumisterveysasetuksen (2015) muͲ
kaanmikrobihaittavoidaantodetamyös
pintasivelynäytteen laimennossarjameͲ
netelmällä tehdyllä analyysillä. PintaͲ
näytteitä voidaan ottaa mikrobivaurion
osoittamiseenkovanrakennusmateriaaͲ
linpinnalta.
Mikrobikasvusto voi näkyä rakennusten
pinnoilla tai rakenteissa värimuutoksina
tai puuterimaisena, pölymäisenä tai pisͲ
temäisenä kasvustona. Pintanäytteitä
voidaan ottaa silloin, kun epäillään vauͲ
rioalueen olevan aivan rakenteen pintaͲ
osissa, erityisesti kovilla materiaaleilla,
kunpintaaeihalutarikkoa.
Toisinkuinmateriaalinäytteessä,tilattava
analyysionhuomioitavajonäytteenottoͲ
vaiheessa. Erityyppiset pintanäytteet
(Taulukko3.)otetaanerivälinein.Viljelyä
vartennäyteotetaansivelemällästeriiliin
suolaliuokseen (koostumus, AsumisterͲ
veysohje 2003) kastetuilla pumpuliͲ
puikoilla 10cm×10cm mittakehyksen

rajaamalta alueelta (välineet laboratoriͲ
osta). Näytteenottovälineet pintanäytͲ
teenlaimennosviljelyävartenpitääsopia
ennakkoon laboratorion kanssa viikkoa
ennennäytteenottoa.
Pintanäytteen tulosten tulkintaohje soͲ
veltuuvainpinnalle,jossaepäilläänoleͲ
van kasvustoa. On tärkeää huomioida,
ettäpintanäytekuvaakasvuaainoastaan
tutkitulta pinnalta. Tapauksissa, joissa
kosteusͲjahomevaurioonrakenteensiͲ
sälläpiilossaeikärakennettavoidataihaͲ
lutaavata,pinnaltaotettuanäytettävoiͲ
daankäyttääarvioimaanmikrobiensiirtyͲ
mistä rakenteen sisältä näkyville pinͲ
noille. Tähän ei kuitenkaan ole käytössä
tulkintaohjetta eli lausunnoissa käytetͲ
tyjä pitoisuusrajoja tai kasvun määriä ei
voida käyttää sen osoittamiseen, ettei
vauriotaolisirakenteensisällä.
Tulkintaohjetta ei sovelleta myöskään
laskeutuneen pölyn tai ilmastointikanaͲ
viinkertyneenpölynsisältämänmikrobisͲ
tonmerkityksenarviointiin.

Taulukko2.Pintanäytetyypitjaniidennäytteenottovälineet
Analyysit:

Näytteenottovälineet

Rakenteenpinnaltaotetunpintanäytteen *mittakehys,1näytteenottopuikko,5
mlsuolaliuosta
laimennusviljely.PIN_LAIM
Rakenteenpinnaltaotetunpintanäytteen *mittakehys,2näytteenottopuikͲ
koa/näyte,1mlsuolaliuosta
suoraviljelyPIN 
Rakenteenpinnaltaotetunpintanäytteen
tavallinenkirkasteippi,pakasterasiatai
(teippinäyte)suoramikroskopointi
*petrimalja
PIN_NAT
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Yleistänäytteenotosta

PintanäytteenottosoveltuukovillemateͲ
riaaleille, kuten betoniͲ, kaakeliͲ muoviͲ
japuupinnoillesekätapettiͲjamaalipinͲ
noille.Mikälivaurioalueonlaaja,onhyvä
ottaauseampianäytteitäeripuoliltavauͲ
rioaluetta.
Valviran ohjeen mukaisen pintanäytteen
tulkinta edellyttää vertailunäytettä, joka
on otettu vastaavalta materiaalilta vauͲ
riottomalta pinnalta, riittävän kaukaa
vaurioalueesta.
Näytteenottojärjestys: Näytteiden saasͲ
tumisenestämiseksinäytteenotossaedeͲ
tään oletetusta puhtaimmasta kohdasta
vaurioituneimpaan, vertailupinta ennen
vauriopintaa.

NäytteentoimittaminenlaboratoͲ
rioon,näytetiedot
Kuva2.TutkittavapintasivelläänkostuteͲ
tulla pumpulipuikolla tai Ͳpuikoilla (riipͲ
puenanalyysistä)kolmeenkertaanmittaͲ
kehystäkäyttäen.
Valmistelevat toimet / suojautuminen:
Suojakäsineiden (tarpeen mukaan myös
suojavaatetuksen ja hengityssuojaimen)
käyttö on suositeltavaa sekä näytteen
ettänäytteenottajansuojaamiseksi.KiinͲ
nitä huomiota käsien ja välineiden puhͲ
tauteen.
Näytteenottokohdan valinta: NäytteenͲ
ottokohta/Ͳkohdatvalitaansiten,ettäne
edustavatmahdollisimmanhyvinvaurioͲ
aluetta. Vauriopinta on tyypillisesti se
pintajollekosteustiivistyy.

Näytteet on toimitettava laboratorioon
viljelyävarten24tunninkuluessanäytͲ
teenotosta (perjantaisin ennen klo 12).
Näytettätuleesäilyttääviileässä(+4 – +8
°C).Nimeäsuljetutnäyteputketselkeästi
näytetunnuksella(esim.1,2,3).
NäytteenyhteydessäontoimitettavatutͲ
kimuspyyntölomakkeessa pyydetyt tieͲ
dot (ks. s. 3). Pintanäytteen kohdalla on
tärkeä kirjata kunkin näytteen osalta:
näytetunnus, näytteenottokohta rakenͲ
nuksessa(tila/rakenne),pinnanmateriͲ
aalijanäytepintaͲala(sekävastaavattieͲ
dotvertailunäytteestä).
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Pintanäyte:näytteenottolaimennussarjaviljelyävarten
Rakenteenpinnaltaotetunpintanäytteenlaimennussarjaviljely(PIN_LAIM) 
Standardi:STM:nAsumisterveysohje2003:1,Tulostentulkinta:Valviranohje8/2016.
Pintanäytteen tulosten tulkintaohje on vain pinnalle, jossa epäillään olevan kasvustoa.
TulkinnanvuoksivertailunäyteonvälttämätönjapintanäyteanalyysinhintaankuuluuverͲ
tailunäytteenanalyysi.Vertailunäytteetotetaanensimmäisinä.VertailunäytevoidaanotͲ
taa vastaavalta materiaalilta vauriottomalta pinnalta riittävän kaukaa vaurioalueesta
(esim.erihuoneesta,muttakuitenkinsamastarakennuksesta).Vertailunäytetuleeottaa
kuivaltapinnalta,jossaeihavaitakosteusläikkiä,poikkeavaaväriätms.
Näytteenotossatarvittavavälineistöonsaatavissalaboratoriosta:
Ͳ mittakehys: Tasopinnoilla käytetään 10cm×10cm mittakehystä (puhdistus esim.
80%etanolilla).Josnäyteotetaankohdasta,jossamittakehystäeivoidakäyttää,
pintanäyteotetaanyhteensä100cm2suuruiseltaalueelta.Mikälikasvustonalaon
pienempi kuin 100cm2, otetaan näyte koko vaurioituneelta pinnalta ja pintaͲala
merkitäänmuistiin.
Ͳ steriilitpumpulipuikot
Ͳ 5mlsuolaliuosputket



1 puikko

Ͳ desinfiointiaine suihkepullossa (80%
v/vdenaturoituetanolitaivastaava)

Näytteenotto
1. Steriili pumpulipuikko (1 kpl) kasteͲ
taan suolaliuokseen (5ml, koostuͲ
mus,ks.Asumisterveysohje).
2. Näytealuesivelläänkolmeenkertaan
erisuuntiinpuikonerisyrjillä.PumpuͲ
lipuikkoa pidellään mahdollisimman
kaukaapumpulipäästä.

10x10 cm

5 ml

Kuva3.Välineetlaimennusviljelyävarten
otettavaanpintanäytteeseen.

3. Pumpulipuikon varsiosa, josta on piͲ
detty kiinni, katkaistaan pois taittaͲ
mallasenäyteputkensisäreunaavasten,jolloinloppuosapuikonkärjestä(vanupää)
putoaakoeputkeen,johonsealussakastettiin.
4. Puhdistamittakehysennenseuraavaanäytteenottoa.

Näytteentoimittaminenlaboratorioon
Huolellisestisuljetutkoeputkettoimitetaankylmälaukussalaboratorioon24hkuluessa
näytteenotosta.Nimeäkoeputketselkeästinäytetunnuksella(esim.1,2,3).
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Pintanäyte:näytteenottosuoraviljelyävarten
RakenteenpinnaltaotetunpintanäytteensuoraviljelyPIN 

Suoraviljelyävartenotetussapintanäytteessävertailunäytettäeitarvita.
Näytteenotossatarvittavavälineistöonsaatavissalaboratoriosta:
Ͳ mittakehys: Tasopinnoilla käytetään 10cm×10cm mittakehystä (puhdistus esim.
80%etanolilla).Josnäyteotetaankohdasta,jossamittakehystäeivoidakäyttää,
pintanäyteotetaanyhteensä100cm2suuruiseltaalueelta.Mikälikasvustonalaon
pienempi kuin 100cm2, otetaan näyte koko vaurioituneelta pinnalta ja pintaͲala
merkitäänmuistiin.
Ͳ steriilitpumpulipuikot
Ͳ 5mlsuolaliuosputket



Ͳ desinfiointiainesuihkepullossa(80%v/vdenaturoituetanolitaivastaava)

Näytteenotto
1. Näyte otetaan kahdella steriilillä pumpulipuikolla
Puikotkastetaanputkessaolevaansuolaliuokseen(1ml).

samanaikaisesti.

2. Näytealue sivellään kolmeen kertaan eri suuntiin puikkojen eri syrjillä. PumpuliͲ
puikkojapidelläänmahdollisimmankaukaapumpulipäästä
3. Puikkojen(2kpl)varsistakatkaistaanpoisseosa,jostanäytteenotonaikanaonpiͲ
dettykiinnitaittamallanenäyteputkensisäreunaavasten,jolloinloppuosatpuikͲ
kojenkärjistä(vanupäät)putoavatkoeputkeen,johonnealussakastettiin.
4. Puhdistamittakehysennenseuraavaanäytteenottoa.

Näytteentoimittaminenlaboratorioon
Huolellisestisuljetutkoeputkettoimitetaankylmälaukussalaboratorioon24hkuluessa
näytteenotosta.
Nimeäkoeputketselkeästinäytetunnuksella(esim.1,2,3).
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Näytteenottosuoramikroskopointiavarten
RakennusmateriaalinäytteensuoramikroskopointiNAT 
Rakenteenpinnaltaotetunpintanäytteen(teippinäyte)suoramikroskopointi(PIN_NAT) 

Milloinsuoramikroskopointi?

Välineet

Suoramikroskopointi voidaan tehdä luoͲ
tettavasti vain kovilta materiaaleilta,
esim.puu.EristevillateivätsovellusuoraͲ
mikroskopoitaviksi. Materiaalinäytteestä
tai teipillä otetusta näytteestä voidaan
nopeastihavaitamikroskoopinavullasieͲ
nikasvuston(rihmasto,itiötjaniitätuotͲ
tavatrakenteet)esiintyminen.MikroskoͲ
poinnillavoidaanhavaitamyöskuolluttai
lahottajasienen rihmasto, joita ei viljelyͲ
menetelmällähavaita.Menetelmääeivoi
käyttää bakteerikasvuston havaitsemiͲ
seen.

Ͳ kirkasta, n.2cmleveääteippiä(ja2Ͳ
puolistateippiä)

Mikroskopoidusta näytteestä voidaan
tunnistaaitiöivätsienetenintäänsukutaͲ
solleasti.EriitiöidenmääristäeivoidaanͲ
taatarkkaatietoa.NäytteentuloksetvoiͲ
daan tarvittaessa raportoida jo saman
päivänaikana(esim.jatkoanalyysientarͲ
peenkartoittamiseksi).

Näytteenotto
Materiaalinäytteen ottaminen: NäytͲ
teenotto on esitetty sivulla s. 5. Samaa
näytettävoidaanensinmikroskopoidaja
loppuosanäytteestävoidaantarvittaessa
viljellä. Viljelyssä kasvua osoittamaton
näyte voidaan myös mikroskopoida jälͲ
keenpäin.
Teippinäytteen ottaminen: Teippinäyte
voidaan ottaa kovilta pinnoilta tai pinͲ
noilta, joita ei haluta rikkoa. Näyte oteͲ
taan suoraan oletetusta kasvustosta.
Näytettäeivoidamyöhemminviljellä.

Ͳ tyhjäpetrimalja/pakasterasia
1. Liimaapetrimaljan(taivastaavaastia,
esim. puhdas pakasterasia) pohjaan
kaksipalaakaksipuolistateippiävarsiͲ
naisen näyteteipin kiinnittämistä varͲ
ten.
2. Leikkaaläpinäkyvästäteipistän.5cm
pitkä pala teippiä. Pidä teipin päistä
kiinni siten, ettei keskiosan liimapinͲ
taantulejälkiä.
3. Paina keskiosan liimapinta materiaaͲ
lia/ kasvustoa vasten. Paina teipin
nurjaltapuoleltasormella,jottateippi
tarttuuhyvinpintaan.
4. Irrota teippi varovasti ja kiinnitä se
päistään rasian pohjaan 2Ͳpuolisiin
teippipaloihin siten, että näytepinta
(liima)jääylöspäineikäosukanteen.
5. OnnistumisenvarmistamiseksiotasaͲ
mastavauriokohdasta2 – 4teippinäyͲ
tettäsamallatavoinjamerkitsenesaͲ
mallanäytetunnuksella
6. Sulje malja/rasia ja varmista teipillä,
ettäkansipysyykiinni.
7. Nimeäsuljetutnäytepussit/purkitselͲ
keästinäytetunnuksella(esim.1,2,3)

Näytteen yhteydessä on toimitettava
tutkimuspyyntölomakkeessa pyydetyt
tiedot(ks.s.3).
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Ilmanäyte6Ͳvaiheimpaktiokerääjällä(ILMA)
Standardi: STM:n Asumisterveysohje 2003:1. Tulosten tulkinta: Valviran ohje 8/2016.

Sisäilmamittaustentarkoitus
Ns. Asumisterveysasetuksen (2015) muͲ
kaanmikrobihaittavoidaantodetamyös
6Ͳvaiheimpaktorilla otetulla ilmanäytͲ
teellä.
Ilmanäytteillä havaitun vaurioepäilyn
varmistamiseksitarvitaanainamyösraͲ
kennusteknisiäselvityksiäjamuutanäytͲ
töä, kuten homeen hajua, näkyviä vauͲ
riojälkiä, rakenteiden sisällä todettuja
kosteusvaurioita taikka rakennusmateriͲ
aaleista tai pinnoilta otettuja mikrobiͲ
näytteitä,joissatodetaanmikrobikasvua.
(Asumisterveysasetuksen
soveltamisͲ
ohje,Valvira8/2016)
Ilmanäytteiden ottoa suositellaan, jos ei
tilojen silmämääräisen tarkastelun eikä
materiaaliͲ tai pintanäytteenoton avulla
ole pystytty paikallistamaan vauriota,
mutta mikrobivaurion esiintyminen on
siltimahdollista,esimerkiksihomeenhaͲ
juntaiasukkaidenoireilunperusteella.IlͲ
manäyttein pyritään siis havaitsemaan
mikrobivaurio. Tästä syystä sisäilman
mikrobimittausta ei yleensä tarvita kun
vaurioalue on jo paikallistettu ja/tai tiͲ
lassaontodettumikrobikasvua.
Sisäilmamittauksin selvitetään, ovatko
tutkitun tilan sisäilman mikrobipitoisuuͲ
det ja Ͳsuvusto tavanomaisia. Poikkeava
lajisto tai kohonnut mikrobipitoisuus voi
viitatakosteusvaurioon.Lisäksisisäilman
mikrobimittauksin voidaan todeta, leviͲ
ääkömuuallarakennuksessa,esimerkiksi
porraskäytävässä tai kellaritilassa, esiinͲ

tyvästämikrobikasvustostaitiöitätaimikͲ
robisoluja rakennuksen muihin sisätiloiͲ
hin.
SisäilmanmikrobipitoisuudetvoivatvaihͲ
dellavoimakkaasti.Siksiyksittäinennäyte
ei kuvaa pitoisuustasoa luotettavasti.
Asunnoissa näytteenotto tulisi toistaa
useitakertojaasunnonpitkäaikaisenmikͲ
robipitoisuustason varmistamiseksi (väͲ
hintään2–3kertaaesimerkiksiviikonväͲ
lein) Rakennuksen koko, käyttötarkoitus
jailmanvaihtoͲsekärakenneratkaisutvaiͲ
kuttavatnäytemääriin.Esim.kouluissaja
vastaavissa rakennuksissa ilmanäytteitä
on otettava riittävästi koulun kokoon
nähden, esimerkiksi vähintään 10–12
näytettä(ks.KTLjulkaisuC2/2008).
Yksinomaan ilmanäytteiden tavanomaisͲ
ten tulosten perusteella ei voida sulkea
poisrakenteidenmikrobivaurionmahdolͲ
lisuutta,eikäsisäilmanäytteitävoidasiten
käyttääosoittamaantutkittavantilanoleͲ
vankunnossa.Matalamikrobipitoisuusei
sulje pois homeͲ tai lahovauriota rakenͲ
nuksessa Toisaalta yksittäisessä näytͲ
teessä havaitun kohonneen pitoisuuden
perusteella voidaan epäillä kosteusvauͲ
riota,josmuidenmikrobilähteidenesiinͲ
tyminenvoidaansulkeapois

6ͲvaiheͲimpaktiokerääjä
NäytteenotossakäytetäänsähkökäyttöisͲ
tä6Ͳvaiheimpaktiokerääjää(=6ͲvaiheimͲ
paktori; AndersenͲkeräin tai vastaava),
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Taulukko3.Asumiseenliittyvättoiminnot,jotkavoivattilapäisestivaikuttaasisäilmanmikͲ
robimääriin
Vaikutus saman
päivän aikana enͲ
nennäytteenottoa

- ikkunatuuletus
- siivous(lakaisu,imurointi)
- ulkonakuivatunpyykinkäsittely
- multaistenjuurestentaibiojäteastiankäsittely
- polttopuunkäsittely
- navettaͲ/talliͲ/remonttivaatteidenvaihto
- kompostorinsekoitus
- (maa)kellarissa, maatalousrakennuksissa tai puuvarasͲ
tossakäynti
- lakanoidenvaihto
- koiranulkoilutus

Vaikutus
useita
vuorokausia

- kukkamullanvaihto

Vaikutuskuukausia

- kosteusvaurioituneidenrakenteidenpurkutyö

- voimakkaastihomehtuneenmateriaalinkäsittely

joka jaottelee hiukkaset kokoluokkiin ihͲ
misen hengityselimistön tapaan. NäytͲ
teenotossa tarvittavan keräyslaitteen
pumppuineenvoivaratajavuokrataAeͲ
robiologian yksikön laboratoriosta. LaitͲ
teen käyttö edellyttää perehtymistä, joͲ
ten kerääjiä ei vuokrata yksityisasiakͲ
kaille.LaboratoriostasaamyösnäytteenͲ
ottoon tarvittavat, erilaisille mikrobiryhͲ
milletarkoitetutelatusmaljat.
Menetelmä on Valviran AsumisterveysͲ
asetuksen soveltamisohjeen (2016) muͲ
kainen. Tulokset ilmoitetaan muodossa
pmy/m3 (pmy=pesäkkeen muodostava
yksikkö). Näytteessä esiintyvät homesieͲ
net tunnistetaan sukuͲ/lajitasolle, bakͲ
teerit ilmoitetaan kokonaismäärinä, kosͲ
teusvaurioon viittaavat aktinomykeetit
kuitenkinerikseen.

IlmanäytteitäsuositellaanotettavaksitalͲ
viaikaan kun maa on jäässä ja/tai lumiͲ
peitteinen. Muina ajankohtina ulkoilͲ
massa esiintyvät itiöt haittaavat näytteiͲ
denanalysointiajatulostentulkintaa.

Virhelähteet
Virhelähteet voivat vaikuttaa mittaustuͲ
lokseen,jotenmittauskohteeseen(asukͲ
kaille/ tilassa työskenteleville) on hyvä
toimittaakirjallisetohjeetnäytteenottoa
edeltävistä toimista ja vältettävistä toiͲ
minnoistahyvissäajoinennennäytteenͲ
ottoa(vrt.Taulukko3).
Näytteeseen mahdollisesti vaikuttavat
asiattaivirhelähteetonsyytäkirjataylös
huolellisesti. Monet asumiseen liittyvät
toiminnotvoivattilapäisestivaikuttaasiͲ
säilmanmikrobimääriin(ks.Taulukko3).
Lisäksionhuomioitavailmanvaihdontila
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ennen näytteenottoa ja sen aikana, ilͲ
manpuhdistimien käyttö, matala ilmanͲ
kosteus kovalla pakkasella (staattinen
sähköisyys voi kiinnittää itiöt sähkövaͲ
rauksella pintoihin), elintarvikkeiden käͲ
sittelyjne.
Ulkoilma on sisäilman tärkein mikrobiͲ
lähde; ovet ja ikkunat tulee pitää suljetͲ
tuinavähintään2tuntiaennennäytteenͲ
ottoa.
Näytteenottaja voi itsekin olla mikrobiͲ
lähde; näytteenottotilasta toiseen siirtyͲ
essämikrobitvoivatkulkeutuavaatteiden
janäytteenottovälineidenmukana.NäytͲ
teenottojärjestyksentulisiollapuhtaamͲ
masta tilasta likaisempaan. NäytteenotͲ
tovälineet,jatkojohdotjaniidenkuljetusͲ
välineet on tarvittaessa puhdistettava
myösulkopuolelta.
Muuttilat:MikrobejavoikulkeutuasisäͲ
tiloihin esim. kellarista, maatalousrakenͲ
nuksista tai puuvarastosta. Siksi kulkua
ko.tiloistatutkittaviintiloihintuleevältͲ
täämittauspäivänä.
Lemmikkieläimet,ammattijaharrastukͲ
setvoivatollamikrobilähde:koirattaikisͲ
satvoivattuodaturkissaanmikrobejaulͲ
koajahäkkieläintenkuivikkeetovatusein
homeessa.TiettyjämikrobejavoikulkeuͲ
tuaasuntoihinmaatalousympäristöistäja
talleista. Tilassa oleskelevien ratsastusͲ
harrastus, maatalouteen tai korjausraͲ
kentamiseenliittyvätammatitvoivatvaiͲ
kuttaatulokseenvirhelähteenä.
KorjaustyötnostavatilmanmikrobimääͲ
riä suojaustoimista huolimatta. VaurioiͲ
tuneiden rakenteiden purkutyön tai reͲ
montinaikanataivälittömästinäidenjälͲ
keeneivoidaluotettavastiselvittäämuiͲ
dentilojenmikrobivaurioitailmanäyttein.
Ilmanäyttein voidaan kuitenkin selvittää

tarvittaessa esim. korjaustyöntekijöiden
tai vaurioalueen ulkopuolisilla alueilla
oleskelevienaltistumista.
Korjaustoimenpiteiden onnistumista ilͲ
manäyttein voidaan tutkia vasta tehokͲ
kaansiivouksenjälkeen,yleensäaikaisinͲ
taan2kkkuluttuaremontista.

Vertailunäyteulkoilmasta
Ulkoilman vertailunäytteet ovat tulkinͲ
nan kannalta pakolliset sulan maan aiͲ
kana.
Jos näytteitä joudutaan ottamaan muulͲ
loin kuin talvikautena, on ulkoilmasta
otettava vertailunäyte välttämätön,
koska näytteen tulosten tulkinta perusͲ
tuu ulkoilmasta poikkeavan mikrobilajisͲ
ton ja Ͳmäärän vertailuun. On kuitenkin
huomattava,ettäkorkeatulkoilmanmikͲ
robipitoisuudet voivat vaikuttaa sisäilͲ
maan pitkään. Lyhytkestoinen pakkasͲ
jaksovoilaskeaulkoilmanpitoisuudethyͲ
vin mataliksi, mutta sisäilmaan aiemmin
kertyneetmikrobitvoivatnäkyäyhämitͲ
tauksessa.
Ulkoilmavertailunäyte otetaan vähinͲ
tään 5m etäisyydeltä lähimmän rakenͲ
nuksenseinästä,avoimestapaikastakasͲ
villisuuteen nähden ja siltä puolelta,
mistä mahdollinen koneellinen tuloilma
otetaan. Keräysosa asetetaan n.1,5m
korkeudellemaanpinnasta;sopivanteliͲ
neen puuttuessa keräysosan voi laittaa
esim.autonkatolle.Näytteidenottamista
katoksen alta ei suositella muulloin kuin
sateisella säällä. Ulkoilmanäytteen tarve
janäytteenotonkesto(=näytekoko)riipͲ
puuvuodenajastajasääoloista.LaboratoͲ
rio antaa tilannekohtaisesti tarkemmat
ohjeet.
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NäytteidenkäsittelyjasuojautumiͲ
nen
Näytettä otettaessa on noudatettava
huolellisuutta ja käytettävä suojakäsiͲ
neitä näytteen saastumisen estämiseksi
sekätarpeenmukaansuojauduttavahenͲ
kilökohtaisillasuojaimilla(mm.suojavaaͲ
tetus ja hengityssuojain). Huomioi myös
käyttämäsi vaatteet, ettet kuljeta niissä
epäpuhtauksia kohteesta tai tilasta toiͲ
seen. Etene aina oletetusta puhtaamͲ
mastatilastalikaisempaan.KiinnitähuoͲ
miotakäsienjavälineidenpuhtauteen.

IlmanäytteenottolaitteistonjaelaͲ
tusmaljojenvaraaminen:
Varastosta aina saatavissa olevat elaͲ
tusalustat ja niiden käyttötarkoitus (valͲ
mistamme tarvittaessa myös muita elaͲ
tusalustoja):
Ͳ M2,2%mallasuutealusta:hiivaͲja
homesienet,basidiomykeetit
Ͳ DGͲ18,dikloranglyseroliͲ18–alusta:
kuivahkoissaolosuhteissakasvavat
sienet

elisädesienet
NäidenkolmenerialustannäytekokonaiͲ
suudessaerityyppisissämateriaaleissaja
eri kosteusoloissa viihtyvät mikrobikasͲ
vustottulevatesille.
Ilmanäytteen keräyslaitteistot on varatͲ
tavaetukäteenlaboratoriosta 
(aerobiologit@utu.fi, 050Ͳ5267795, 02Ͳ
3336065).
SuurtennäyteͲerien(yli15näytepistettä)
toimittamisestaonsovittavalaboratorion
kanssavähintäänviikkoetukäteen.

NäytteentoimittaminenlaboratoͲ
rioon,näytetiedot
Näytteiden yhteydessä on toimitettava
täytettyIlmanäytteenottolomake(tilaus
ja kohdetiedot) sekä Mittauspöytäkirja
(näytteenottoonliittyvättaustatiedot).
Toimitanäytteetlaboratorioon24hkuluͲ
essanäytteenotosta,mieluimminsaman
päivänaikana.Käytäkylmälaukkua(näytͲ
teeteivätsaajäätyä).Mikälinäytteitäei
voidatoimittaalaboratorioonsamanpäiͲ
vänaikana,netuleesäilyttääviileässä.

Ͳ THG,tryptoniͲhiivauuteglukoosiͲ
alusta:bakteerit;mm.aktinomykeetit

6ͲvaiheimpaktoriͲkerääjänkäyttö
Keräyksenvalmistelu
Pumppuonlämmitettäväennenkäyttöä,
jotta virtaus tasaantuisi. Käynnistä
pumppu keräyksen valmistelun ajaksi,
vähintään 20 minuutin ajaksi ennen
näytteenottoa.
ValmistelekeräyslaitenäytteenottoavarͲ

tenmahdollisimmanpuhtaassatilassa,laͲ
taamiseen ja laitteen puhdistukseen vaͲ
rataanomatyhjäjasiistityötaso.
Koottu keräysosa kuljetetaan työpisͲ
teestänäytteenottoonvalmiinakuhunkin
tutkittavaantilaan. Käytäkertakäyttöisiä
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suojakäsineitäjapuhdistanedesinfiointiͲ
aineella.PuhdistatyötasonpintadesinfiͲ
ointiaineellajalevitätasollepuhdastataͲ
louspaperia. Huomaa että alkoholi liuotͲ
taa herkkiä lakkaͲ/maalipintoja, suojaa
tasotällöinpaperilla.

Avaaelatusmaljapinoakiinnipitäväteippi
javarmista,etteimaljoillaolekasvustoja
tai agarpinnoilla näy vettä. Korvaa vialliͲ
setmaljatmukanaolevastavarasarjasta.

Laboratorionvuokravälinepaketintarvikkeet:
- 6Ͳvaiheimpaktori (=keräysosa) ja
pumppu,näidenvälinenletku 

- maalarinteippi (älä käytä paketoinͲ
tiinmuutateippiä)

- 3:n elatusalustasarjan paketti kutaͲ
kintutkittavaatilaavartensekävaͲ
rasarjat

- desinfiointiainesuihkepullossa(80%
v/vdenaturoituetanolitaivastaava)
- kuulakärkikynä

- kuljetusͲtaikylmälaukku

- kertakäyttökäsineet

- Permanent(spriiliukoinen)–tussi
- ilmanäytteenottolomake, mittausͲ
pöytäkirja,ohjeet

Pyydettäessäsaatavanamyös
- Jatkojohto; (ulkoilmavertailua varͲ
ten)vähintään5metriä

- talouspaperi ja nukkaamaton paͲ
peripyyhe 

Elatusmaljojenlataaminen:
1. Paina kädellä keräysosan kantta ja suojakorkkia ja avaa varovasti siiviläpinoa
koossapitävätjousettaisanka.Siiviläpinoonkoottuniin,ettäpienireikäisinsiivilä
(nro6)tuleealasjasuurireikäisin(nro1)ylös.Kunkinsiivilätasonalletuleeavoin
maljaelatusainepintaylöspäin.
2. Nostapinonalimmaisestasiivilästä(nro6)kiinnipitäenkokoyläpuolinensiiviläpino
varovasti ylös (siivilätornin pohjakappale jää pöydälle). Aseta elatusmalja kansiͲ
neenpohjatasollesiten,ettäselepääkolmenmetallitapinpäällä.
3. Otamaljankansipoismaljanpäältäjalaskesetyöskentelytasollaolevanpuhtaan
talouspaperinpäällealassuin(Kuva5).Varokoskettamastaelatusainettataikannen
sisäpintaa!
4. Laskesiiviläpinoasettamasimaljanpäälle.Maljaonnytpohjakappaleenjasiivilän
(nro6)välisessätilassailmankantta,avoinpuoliylöspäin.
5. Kierräsiiviläävarovastijavarmistanäin,ettäseontiiviistipohjakappaleenkumitiiͲ
visteenpäällä.Siivilätonasetettavapaikalleenhuolellisesti,silläkeräysosavuotaa
(janäytteenotonluotettavuusheikkenee)mikälijokinsiivilöistäonhiemankinviͲ
nossa.
6. Jatkaseuraavastayläpuolisestasiivilästä(siivilänro5)jatoistavaiheet2–5.Etene
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alhaaltaylöspäin,kunneskaikkienkuudensiivilänallaonmalja.Ainanostaessasi
siiviläpinoatuealempiapaikalleenjääviäsiivilöitävapaallakädellä.
7. Ylimmäisen siivilän mukana asetat pinon päällimmäiseksi siiviläpinon kannen ja

suojakorkin.PainanytkeräysosankanttajakorkkiatoisellakädelläjalaitapaikoilͲ
leenpinoakoossapitävätjousettaisanka.

Kuva5.Vasen:keräysosanlataaminen.Oikea:MerkitytelatusmaljojenkannetodotͲ
tamassakeräyksenpäättymistä.

Näytteenotto:
8. Vie keräysosa ja pumppu letkuineen mitattavaan tilaan työtason, pöydän tms.
päälle;näytteetpyritäänottamaanhuoneenoleskeluvyöhykkeeltä0,7 – 1,5 mkorͲ
keudelta”hengityskorkeus”.Äläotanäytettälattiatasolta.
9. Kytkepumpunilmaletkukeräysosanpohjakappaleessaolevaanliitinkappaleeseen.
Letkueisaaollapuristuneenataitaittuneena.Kerääjäonvalmiskäyttöön.
10.Puhdista kätesi (suojakäsine) desinfiointiaineella. Ota keräysaukon suulla oleva
korkkipois.Käynnistäpumppujaaloitaajanotto.
11.Varmistaimuntoimivuuskokeilemallakämmenelläkeräysaukkoa.Josimutoimii,
käsinetarraakeräysaukkoonkiinni.
a. Josselvääimuaeitunnu,sammutapumppu,laitakeräysosankorkkipaikoilleen
jakeskeytäajanotto.
b. Varmistaetteikeräysosanjapumpunvälinenletkuoletaittunut.
c. Painakeräysosankanttajasuojakorkkiakädellä,avaajouset/sankajatarkista
kiertämällä,ettäkerääjänsiivilätasotovattiukastikiinnitiivisterenkaitavasten.
Erityisestialimmattasotvoivatollavinossa.VinoudenvoiaiheuttaapoispaikoilͲ
taanolevatmaljat;tarkastamaljojenpaikoillaanolotarvittaessanostamallasiiͲ
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vilöitäsamaantapaankuinkeräysosaatäytettäessä.MaljojaeitarvitsetässävaiͲ
heessapoistaakeräysosasta.
d. Kiinnitä siiviläpinoa koossa pitävät jouset/sanka takaisin paikoilleen, poista
korkkijaaloitanäytteenͲjaajanottoalusta.Josselvääimuaeiedelleenkäänole
havaittavissa,toistakohdatb–c.
e. Josimuaeiedelleenolehavaittavissa,irrotaletkukeräysosasta,laitapumppu
yksinäänpäällejatarkista,ettäimuletkussaonhavaittavissaimuelipumpputoiͲ
mii.
Huom!Josjoudutkorjaamaankeräysosansiivilöidenasentoauseitakertoja,sisälläoleͲ
vatelatusmaljatsaattavatlikaantuajaneonvaihdettavauusiin. 
12.Näytteenotonaikanakeräimenläheisyydessäeisaaoleskella.
13.Numeroielatusmaljojenkannetkeräyksenaikananumeroilla1. – 6.jakirjoitakaikͲ
kiinkansiinlyhytnäytetunnus (esim.OHͲ1…OHͲ6taiA.1…A.6).SamallanäytetunͲ
nuksellavoimerkitäkaikkisamastatilastaerielatusalustatyypeilleotetutnäytteet.
Käytäpermanenttussia(spriiliukoinen).KirjaavastaavatunnusnäytelomakkeensaͲ
rakkeeseen”Tunniste”.
14.Äläkirjoitamaljoihinmuitamerkintöjä(vainnäytetunnusjasiivilänumero):ylimääͲ
räisetmerkinnäthankaloittavatmaljojenanalysointia.
15.Halutunkeräysajanjälkeensammutapumppujalaitakeräysosankorkkipaikoilleen.
Kirjaa toteutunut keräysaika näytelomakkeeseen (30s tarkkuudella). Jos käytät
useaaeripumppua,kirjaakäyttämäsipumppukunkinsarjankohdalle.
16.Näytekokoperustuukeräysaikaan;suositeltavanäytteenottoaikaon10 – 15min,
muttajoskohteessaonselväepäilymikrobilähteestätainäyteotetaansulanmaan
aikana,näytteenottoaikaalyhennetään5 – 7minuuttiin.

Keräysosantyhjennys
17.Irrotakeräysosapumpustajavietyöpisteeseen.
18.Avaavarovastisiiviläpinoakoossapitävätjouset/sanka;painasamanaikaisestikäͲ
delläkeräysosankantta.
19.Nostasiiviläpinostaylinsiiviläosa(nro1)jakansiosapinonapoisjapeitäylinmalja
kannellanro1.Kannennumerovastaasensiivilätasonnumeroa,jonkaallakukin
elatusmalja on. Ota suljettu malja pois kerääjästä. Sama tasonumero merkitään
kunkinmaljansivuun.
20.Jatkasamallatavoinseuraavaksialemmastasiivilästäkunnessiiviläpinoontyhjäja
kaikki elatusmaljat ovat pinossa kannellisina, numeroituina ja numerojärjestykͲ
sessä.
21.Kierrämaalarinteippiätukevastimaljapinon(6maljaa/pino)ympärillejalaitamaljat
kylmälaukkuun.Maljatpysyvätnipussayhdellätiukallateippikierroksella.Merkitse
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päivämääräpäällimmäiseenmaljaan.
22.TäytätiedotnäytteenotostailmanäytelomakkeeseensekäolosuhdetiedotmittausͲ
pöytäkirjaan(kuulakärkikynällä,tussiliukeneepaperinläpi).TämänvoitehdäkeͲ
räyksenaikana.

Keräysosanpuhdistusjanäytteidenpakkaaminen:
KeräysosaaeitarvitsepuhdistaasamastamittauspisteestäotettavienerityyppistenelaͲ
tusalustojenvälillä.Jossiivilätlikaantuvatonkeräysosapuhdistettavasilloinkin,kunnäytͲ
teenottoajatketaansamassatilassa. 
23.Pura siiviläpino. Suihkuta jokainen siivilä desinfiointiaineella molemmin puolin.
Laita siivilät talouspaperin päälle kuivumaan. Suihkuta myös pohjakappaleen ja
kannenpinnat.
24.Kuivaakaikkiosathuolellisestinukkaamattomallapyyhepaperillajakokoakeräin
(pienireikäisinnro6alas,suurireikäisinnro1ylös).SiiviläteivätsaaollakeräystilanͲ
teessakosteita,koskasilloinosahiukkasistatarttuusiivilänreikiineivätkänesiis
pääseelatusalustallesaakka.
25.Laiteonvalmisseuraavaannäytteenottoon.PuhdistatarvittaessanäytteenottoväͲ
lineet,jatkojohdotjakuljetusvälineetmyösulkopuolelta.

MUISTA

5.1.-12

Ͳ Päiväysjatilantunniste”MH”päällimmäisen
maljankannessa

6

Ͳ Siivilätasonnumero:jokaisenmaljanpohjaosan
laidassa
Ͳ Eimuitamerkintöjä!

Mh-6

5

.
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Kuva6.Teipattumaljasarja

.
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SisäilmanjailmanvaihtojärjestelmänteollistenmineraalikuitujennäytͲ
teenottoͲohje(geeliteippimenetelmä)
STM:n asetus 545/2015 määrittää, että
teollisten mineraalikuitujen toimenpideͲ
rajaksikahdenviikonaikanapinnoillelasͲ
keutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm².
Teollisiamineraalikuitujaovatesimerkiksi
vuorivillajalasivilla.NiitäkäytetäänlämͲ
mönͲ,äänenͲjapaloeristemateriaaleissa.
Kuidut ovat halkaisijaltaan 3 – 8 ʅm. SiͲ
säympäristöstälöytyvätkuidutovatusein
peräisin ilmanvaihtojärjestelmien vanͲ
hoistaäänenvaimentimista.
Ilmanvaihtojärjestelmän kuitupitoisuuͲ
delleeiolevieläsuositusarvoja.PuhtausͲ
luokitelluilleilmanvaihtotuotteilleonlaaͲ
dittu puhtausvaatimukset, joiden muͲ
kaan käytössä olevasta äänenvaimentiͲ
mesta irtoavien kuitujen kokonaispitoiͲ
suudentuleeollaalle0,01kpl/cm².KuituͲ
jen esiintymistä voidaan arvioida pinͲ
noilta kerättävien laskeumanäytteiden
avulla.
Laboratoriossa geeliteipeiltä lasketaan
mikroskoopillayli20ʅmpituisetteolliset
mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan yksiͲ
kössäkpl/cm².
Näytteenotto
A. Laskeumanäytemenetelmä, 14 vrk:
Laskeumanäytekerätäänjättämälläavoin
petrimalja tutkittavaan tilaan kahdeksi
viikoksi. Keräyskohdan tulee olla sellaiͲ
nen,etteisiihenosuvoimakkaitailmavirͲ
toja.Jätämaljanlähelleviesti siitä,ettei
keräyksessä käytettävään maljaan saa
koskea.KeräyksenajanmaljankansisäiͲ
lytetään puhtaana (esim. MinigripͲpusͲ
sissa).

Keräysajan jälkeen näyte otetaan geeliͲ
teipille.IrrotageelinpinnanpeittäväsuoͲ
jakalvo juuri ennen näytteenottoa. Varo
koskemastageelipintaa.Painageelipinta
tasaisesti petrimaljan pohjaa vasten ja
jätäsesiihen. Suljemaljakannella,teipͲ
paa kansi kiinni ja toimita laboratorioon
analysoitavaksi. (Suojakalvoa ei saa kiinͲ
nittäänäytteenotonjälkeentakaisinteipͲ
piin).
B. Muut laskeutuneen pölyn kuidut
Ilmanvaihtojärjestelmän (esim. tuloilmaͲ
kanavat) pinnoille kertyneet kuidut voiͲ
daan kerätä suoraan geeliteipille. Teippi
painetaantasaisestitutkittavaanpintaan,
minkä jälkeen se kiinnitetään petrimalͲ
jalle, geelipinta ylöspäin valkoisista reuͲ
noistaan maalarinteipillä. Kansi kiinniteͲ
täänteipilläjanäytetoimitetaanlaboraͲ
torioon.
Tarvikkeet: Geeliteippiliuskat, puhtaat
petrimaljat, MinigripͲpussi tms., maalaͲ
rinteippi,tutkimuspyyntölomake.Säilytä
geeliteipit jääkaapissa ennen näytteenͲ
ottoa!
TarvikkeetvoitilataTurunyliopistonaeͲ
robiologian yksiköstä, jonne myös näytͲ
teet toimitetaan: Aerobiologian yksikkö,
20014Turunyliopisto;p.050–5267795,
aerobiologit@utu.fi
Näytetiedot:NäytteenyhteydessäontoiͲ
mitettava tutkimuspyyntölomakkeessa
pyydetyttiedot.Josotatuseitanäytteitä
samalla kerralla, nimeä suljetut maljat
selkeästinäytetunnuksella(esim.1,2,3A).

