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TUTKIMUSRAPORTTI 

Tutkimuksen kohde ja osoite 

Raaseporin kaupunki: 

- Kiilan päiväkoti, Kiilantie 9, 10300 Karjaa 

Tutkimuksen ajankohta ja tekijä: 22.10.2018, Kari Yli-Muilu 

Tutkimuksen yhteyshenkilö  

Baumedi Oy:n yhteyshenkilö on Kari Yli-Muilu 

Asiakkaan yhteyshenkilö Catharina Lindström, Raaseporin kaupunki 

1 TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päiväkodin sisäilman laatuun vaikuttavia 
tekijöitä. Tutkimuksessa määritettiin kohteen mikrobiologiset epäpuhtaudet 
ilmanäytteiden sekä tasopinnoille laskeutuneen pintapölynäytteen avulla. 
Tasopinnoille laskeutuneen pölyn laskeutuma-aika ei ole tiedossa. On kuitenkin 
huomattava, että tasopinnoille on voinut kulkeutua ilmavuotoreittien kautta 
rakennuksen liiallisen alipaineen vaikutuksesta sekä ilmavirtojen liikkeiden avulla 
pölyä myös esimerkiksi ulkoilmaa, jos käyttäjät ovat pitäneet ikkunoita ja ovia auki, 

mikä on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa. Näytteet on otettu rajatulta 
alueelta, ja tarkasti ei voida osoittaa, mistä havaitut mikrobit ovat peräisin. 
Tutkimusten tulosten tulkinta perustuu näytteenottohetkellä tehtyihin havaintoihin, 
analyysitulokseen ja mittauksiin sekä tulkinnassa on huomioitu 
epävarmuustarkastelu. Näytteenotto suoritettiin normaalissa olosuhteissa ja mitään 
poikkeavia järjestelyitä ei tehty.  

Analyysitulokset (mikrobiologiset epäpuhtaudet): 

Andersen-menetelmä: ilmanäytteitä otettiin kolmesta (3) eri tilasta sekä yksi (1) 
ulkoilman vertailunäyte. Kohteet olivat eteinen, Myrmelit, Hattivatit sekä ulkoilman 
vertailunäyte.  

- Tutkittujen näytteiden elinkykyisten mikrobien lajisto oli pääasiassa 
tavanomaisia, samoin mikrobien pitoisuudet olivat analyysilausunnon mukaisesti 
tavanomaisia, pois lukien näytteessä 2 (Myrmelit), valtalajina esiintyi Penicillium-
sieni, joka on tavanomainen mikrobi, jota esiintyy sekä sisä- että ulkoilmassa, 
kuitenkin näytteessä 2 Penicillium-pitoisuus oli suurempi kuin ulkoilmassa. Tämä 
voi antaa viitettä mahdolliseen esimerkiksi vanhempaan kosteusvaurioon 
rakennuksessa. Bakteereja esiintyi näytteissä kohtalaisesti. Johtopäätös on, että 
näytteiden tulokset eivät anna suoraan viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 

Minigrip-menetelmä: pintapölynäytteitä otettiin harvemmin siivotuilta tasopinnoilta. 
Näytteitä otettiin neljästä (4) eri tilasta sekä yksi (1) näyte poistoilmakoneen 
siipipyörästä. Kohteet olivat toimistohuone (eteinen), Myrmelit, Hattivatit, iso sali 
sekä poistoilmakoneen siipipyörä.  
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- Myrmelit ja Hattivatit -tiloissa esiintyi runsaasti bakteereita. Tämä antaa viitettä 
tiloissa tapatuvan toiminnan sekä ihmisten vaikutuksesta bakteeripitoisuuteen  

- Toimistossa (eteistilan yhteydessä) esiintyi runsaasti kosteusvaurioon viittavia 
mikrobeita ja tämä antaa viitettä vanhemmasta mikrobilähteestä rakennuksessa 

- Isossa salissa esiintyi erittäin runsaasti bakteereita. Tämä antaa viitettä tilassa 
tapahtuvan toiminnan sekä ihmisten vaikutuksesta bakteeripitoisuuteen 

Jatkuvatoimiset olosuhdemittaukset: 

Kohteessa on tehty sisäilman mm. hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja kosteuden 
sekä sisäilman ja ulkoilman välisen paine-eron seurantamittauksia. Mittaukset on 
tehty tallentavilla mittalaitteilla. Mittaukset on suoritettu 12/2017 … 4/2018 välisenä 
aikana. 

Kohteen hiilidioksidipitoisuuden vaihteluväli oli n. 400 … 1 000 ppm. Mittausjakson 
aikana hiilidioksidipitoisuus nousee päivällä henkilökuormituksen vaikutuksesta. 
Hiilidioksidimittausten vertailuarvoina on käytetty Sisäilmastoluokitus 2008 mukaista 
S2-luokkaa (< 950 ppm).  

- Tämän tutkimuksen perusteella hiilidioksidipitoisuus täyttää S2-luokituksen. 
Rakennuksen ilmanvaihto on ollut riittävä poistamaan ihmisten toiminnasta 
syntyneen hiilidioksidin sekä kosteuden ja tiloissa mittaustulosten perusteella ei 
ole liikaa henkilöitä. 

Paine-ero on pysynyt lähes koko mittausjakson alipaineisena. Paine-eroissa on useita 
eri ajankohtina tapahtuvia paine-eron vaihteluja, joissa alipaineissuu on noussut 
hetkellisesti. Jyrkkiä paine-erovaihteluja on ollut kaikissa (kolme) mittapisteissä ja 
toisiinsa nähden eri aikoina. Paine-ero vaihteluihin vaikuttaa ovien ja ikkunoiden 
aukominen, ulkoilman tuuliolosuhteet sekä iv-laitteiston mahdolliset tehovaihtelut.  

- Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa suositeltava paine-ero ulkoilmaan 
nähden on 0 … -2 Pa. Kohteessa paine-ero oli ajoittain jopa yli 30 Pa alipainetta. 
Tämän tutkimuksen perusteella edellä mainittu suositus ei ole toteutunut. Paine-
ero on korkeimmillaan talviaikana, tämä johtuu ulko- ja sisäilman termisestä 
lämpötilaerosta. Sisäilman poikkeavista lämpötilaeroista verrattuna 
tavanomaisiin olosuhteisiin ei ole raportoitu. 

Johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset: 

Analyysitulosten yksittäisten näytteiden indikaattorihavainnot voivat olla 
tavanomaisia ilman, että rakennuksessa on syytä epäillä mikrobivauriota. 
Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneina, joten yksi näyte antaa 
tiedon vain kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. 
Näytetuloksesta ei voida vetää suoraan johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai 
käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu 
tiloissa vietettävästä ajasta, päästölähteiden laajuudesta, voimakkuudesta, sijainnista 
ja ilmayhteydestä sisäilmaan. Epäpuhtauksien leviämiseen vaikuttavat ilmanvaihto, 
paine-erot, mahdollisesti tiloissa tapahtuva toiminta ja ulkoilmaolosuhteet. 
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Jatkuvatoimisten olosuhdemittausten perusteella paine-erot nousevat hetkittäin 
korkeaksi ja selittävät osan haittakokemuksista, samoin osa tasopinnoilla 
laskeutuneista pölyistä voivat ilmavirtausten seurauksena kulkeutua eri tiloihin ja osa 
hiukkasista jää leijailemaan sisäilmaan. Todennäköisesti yksin haittakokemusten 
selittäjä on puutteellinen ilmanvaihto verrattuna tilassa tapahtuvaan toimintaan ja 
korvausilman puute. Suuri alipaineisuus lisää epäpuhtauksien kulkeutumisesta 
rakenteista ja ulkoilmasta sisäilmaan. 

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Osa käyttäjistä kokee rakennukseen liittyviä sisäilmahaittoja. Toimenpiteet ja 
seuranta voidaan kohdistaa mm: 

- Ilmanpuhdistukseen/ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotukseen 
- Siivoustason (mm. yläpölyt) riittävyyden arviointi kohteessa tapahtuvaan 

toimintaan nähden 
- Rakennuksen mahdollisten ilmavuotoreittien tutkiminen merkkiainekokeella 

ja/tai lämpökameralla 
- Vaipparakenteita voidaan tarvittaessa tutkia rakenneavauksin ja 

materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksin mahdollisen kosteusvaurion 
vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi 
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2 JOHDANTO JA TUTKIMUKSET 

Jos tiloissa on koettu ongelmia sisäilmastossa, pyritään mittausten avulla 
selvittämään ongelmien esiintymistä ja niiden syitä. Oman ryhmänsä muodostavat 
rakennuksen kosteusvaurioista tai rakennusvirheistä aiheutuvat epäpuhtauspäästöt. 
Niiden vuoksi tiloihin voi kulkeutua kemiallisia tai biologisia epäpuhtauksia, jotka 
heikentävät ilman laatua ja voivat aiheuttaa oireilua. 

2.1 Ilmanäyte - Andersen-menetelmä (Viljelytekniikka-analyysi) 

Ilmanäytteen perusteella voidaan saada tieto siitä, minkä tyyppisiä mikrobeja 
sisäilmassa on, ja ovatko ne normaalista poikkeavia tai kosteusvauriota indikoivia. 
Sädesienet tulkitaan kosteusvaurioon viittaaviin mikrobeihin. Ryhmistä voidaan 
tehdä alustavia johtopäätöksiä muiden havaintojen ja/tai tutkimusten perusteella 
jatkotutkimusten kannalta. 

Näytteenotto 

Ilmanäytteitä otettiin sisäilmasta kolme (3) ja ulkoilmasta yksi (1) kappaletta.  

Ilmanäytteet kerätään suoraan 6-vaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % 
mallasuuteagar (M2) ja DG 18 –agar homesienille sekä tryptoni-hiivauute-
glukoosiagar (THG) bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.  

Sisäilmalle näytteenottoaika on 10 min, joka vastaa ilmatilavuutta 0,28 m3 ja 
ulkoilmalle 4 min. Jos sisä- ja ulkoilmanäytteitä kerättäisiin pidempi aika (tai 
suurempi ilmatilavuus), tulisi elastusalustoille paljon pesäkkeitä ja malja tukkeutuisi 
eikä pesäkkeitä pystyisi laskemaan. Analyysitulos ilmoitetaan pmy (pesäkettä 
muodostava) yksikkönä per m3, olettaen että kukin pesäke vastaa yhtä maljalle 
joutunutta kasvukykyistä mikrobisolua. 10 min näytteenottoajalla mittauksen 
tarkkuus on 4 cfu/m3 (kasvupesäkkeitä muodostava yksikkö ilmakuutiota kohden). 
Mikrobit tunnistetaan valomikroskooppisesti.  

Tutkimus ja analyysitulokset 

Taulukossa 1 on esitetty käytetty tutkimusmenetelmä ja näytteenottopisteet ja 
taulukossa 2 on esitetty näytteenottopisteet sekä mikrobien kokonaispitoisuudet. 
 
Taulukko 1. Tutkimusmenetelmä ja näytteenottopisteet  
Ilmanäyte, Andersen-menetelmä 
 

Näyte 1 (IA1): Eteinen 
Näyte 2 (IA2): Myrmelit 
Näyte 3 (IA3): Hattivatit 
Näyte 4 (IA4): Ulkoilma 
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Taulukko 2. Sisäilman mikrobien kokonaispitoisuudet (pmy/m3) 
Näyte  Kohde Homeet ja 

hiivat 
M2 

Homeet ja 
hiivat 
DG18 

Bakteerit 
 

THG 

Aktinomykeetit eli 
sädesienet 

THG 

1 IA1    420   150 1 400 15 

2 
3 
4 

IA2 
IA3 
IA4 

    310 
140 

1 000 

280 
50 

240 

1 200 
250 
170 

4 
7 

<mr 
      

 

Liite 2. Raportti IA2018-281, 5.11.2018, Mikrobioni Oy, Kuopio 

Näytekohtaiset tulokset 

Näytteet otettiin syksyllä, jolloin sieni-itiöiden määrä on yleensä ulkoilmassa korkea, 
joka vaikuttaa sisäilman mikrobipitoisuuteen sekä lajistoon. Ilmanäytteiden mikrobit 
kerättiin suoraan kolmelle (3) kasvatusalustoille (M2- ja DG18-alustoille, jossa 
kasvavat homesienet, siten että DG18 suosii kuivissa olosuhteissa selviäviä sieniä 
sekä THG-alustalle bakteerit).  

Näytteiden 1 ja 3 analyysitulosten perusteella homepitoisuus oli pienempi kuin 
ulkoilmassa. Näytteissä oli tavanomaisia mikrobeita sekä kosteusvaurioon viittaavia 
mikrobia (yksittäisiä pesäkkeitä), jota ei näytteenottohetkellä ollut ulkoilmassa. 
Näytteen 1 bakteeripitoisuus oli kuusi (6) kertaan suurempi kuin näytteen 3. 
Näytteen 1 bakteeripitoisuus oli korkeahko.  

Näytteessä 2 analyysituloksen perusteella oli tavanomaisia mikrobeita sekä 
kosteusvaurioon viittaavia mikrobia (yksittäisiä pesäkkeitä), jota ei 
näytteenottohetkellä ollut ulkoilmassa. Näytteen 2 bakteeripitoisuus viisi (5) kertaan 
suurempi kuin näytteen 3. Näytteen 2 bakteeripitoisuus oli korkeahko. Näytteessä 2 
valtalajina esiintyi Penicillium-sieni, joka on tavanomainen mikrobi, jota esiintyy sekä 
sisä- että ulkoilmassa. Näytteessä 2 Penicillium-pitoisuus oli suurempi kuin 
ulkoilmassa. Tämä voi antaa viitettä mahdolliseen esimerkiksi vanhempaan 
kosteusvaurioon. 

Näytteen 4 analyysituloksen perusteella homepitoisuus oli suurempi kuin 
sisäilmanäytteissä. Pääasiassa tavanomaisia mikrobeita. Ulkoilma voi vaikuttaa 
sisäilman mikrobipitoisuuteen sekä lajistoon. 

2.2 Laskeumanäyte - Mingrip-menetelmä (Suoraviljelytekniikka-analyysi) 

Laskeumanäytteen perusteella voidaan saada tieto siitä, minkä tyyppisiä mikrobeja 
sisäilmassa on ollut, jotka ovat laskeutuneet tasopinnoille, ja ovatko ne normaalista 
poikkeavia tai kosteusvauriota indikoivia. Sädesienet tulkitaan kosteusvaurioon 
viittaaviin mikrobeihin. Ryhmistä voidaan tehdä alustavia johtopäätöksiä muiden 
havaintojen ja/tai tutkimusten perusteella jatkotutkimusten kannalta. 

Näytteenotto 

Pintatänäytteitä otettiin tasopinnoilta (harvemmin siivotuilta) neljä (4) ja 
poistoilmanvaihtokoneen siipipyörästä yksi (1) kappaletta. Näytteet otetiin Minigrip-
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pusseihin pyyhkimällä tasopintoja n. 100 cm2 ja 200 cm2 alueelta. Pölyn laskeuma-
aika ei ole tiedossa. Laboratoriossa näytepusseihin lisättiin 1 ml puskuriliuosta, mihin 
näyte sekoitettiin. Tästä liuoksesta viljeltiin kullekin elatusalustalle 100 μl näytettä. 
Näyteliuokset viljeltiin elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar (M2) ja DG 18 
–agar homesienille sekä tryptoni-hiivauute-glukoosiagar (THG) bakteereille ja 
sädesienille eli aktinomykeeteille.  

Analyysitulos ilmoitetaan pmy (pesäkettä muodostava) yksikkönä per 100 /200 cm2 
olettaen, että kukin pesäke vastaa yhtä maljalle joutunutta kasvukykyistä 
mikrobisolua. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti.  

Tutkimus ja analyysitulokset 

Taulukossa 3 on esitetty käytetty tutkimusmenetelmä ja näytteenottopisteet ja 
taulukossa 4 on esitetty näytteenottopisteet sekä mikrobien kokonaispitoisuudet 100 
cm2 kohti. Laboratorion vastauksessa (Liite 3) tulokset on ilmoitettu 200 cm2 kohti, 
joka laskennallisesti muutettu 100 cm2 kohti.    
 
Elinkykyisten mikrobien tulosten tulkinnassa on käytetty seuraavaa asteikkoa: 
+ = 1 -19 pesäkettä (niukasti mikrobeja) 
++ = 20 – 49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja) 
+++ = 50 – 199 pesäkkeitä (runsaasti mikrobeja) 
++++ => 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja) 

  
Taulukko 3. Tutkimusmenetelmä ja näytteenottopisteet. Näytteet otettiin 
kaapistojen yläpintojen tasopinnoilta sekä PIV-koneen siipipyörän pinnalta.  
Laskeumapölynäyte,  
Minigrip-menetelmä 
 

Näyte 1 (MN1): Toimistohuone (eteinen) 
Näyte 2 (MN2): Myrmelit 
Näyte 3 (MN3): Hattivatit 
Näyte 4 (MN4): PIV-koneen siipipyörä 
Näyte 5 (MN5): Iso sali 

 
Taulukko 4. Sisäilman mikrobien kokonaispitoisuudet (pmy/100 cm2) 
Näyte  Kohde Homeet ja 

hiivat 
M2 

Homeet ja 
hiivat 
DG18 

Bakteerit 
 

THG 

Aktinomykeetit eli 
sädesienet 

THG 

1 MN1    32   123 34 <mr 

2 
3 
4 
5 

MN2 
MN3 
MN4 
MN5 

    10 
3 

182 
39 

16 
3 

88 
81 

T 
T 

31 
T 

<mr 
2 

<mr 
1 

      

 

Liite 3. Raportti LP2018-073, 7.11.2018, Mikrobioni Oy, Kuopio 
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Näytekohtaiset tulokset 

Näytteen MN1 (toimistohuone, eteinen) M2-kasvatusalustalla esiintyi kohtalaisesti 
homesieniä ja DG18-kasvatusalustalla esiintyi runsaasti homesieniä ja vastaavasti 
THG-alustalla esiintyi kohtalaisesti bakteereita. DG18-tulos antaa viitettä 
vanhemmasta mikrobilähteestä. 

Näytteen MN2 (Myrmelit) sekä MN3 (Hattivatit) M2- ja DG18 -kasvatusalustalla 
esiintyi niukasti homesieniä ja vastaavasti THG-alustalla esiintyi erittäin runsaasti 
bakteereita. THG-alusta oli täynnä (T) bakteereita. 

Näytteen MN4 (PIV-kone) M2- ja DG18 -kasvatusalustalla esiintyi runsaasti 
homesieniä ja vastaavasti THG-alustalla esiintyi kohtalaisesti bakteereita. 

Näytteen MN5 (Iso Sali) M2-kasvatusalustalla esiintyi kohtalaisesti homesieniä ja 
DG18-kasvatusalustalla esiintyi runsaasti homesieniä ja vastaavasti THG-alustalla 
esiintyi erittäin runsaasti bakteereita. THG-alusta oli täynnä (T) bakteereita. 

2.3 Analyysitulosten tulkinta 

Sisäympäristöön liittyviä ongelmia selvitettäessä tilannetta tulee aina tarkastella 
kokonaisuutena. Tarkastelu sisältää rakennus- ja taloteknisiä tekijöitä, sisäilmasto-
olosuhteita, tilojen käyttäjien kokemuksia ja terveydentilaa sekä sisäympäristöön 
liittyviä toimintatapoja työpaikalla. Sisäympäristön kokonaisarvioinnin tuloksiin 
vaikuttaa myös se, tukeeko sisäympäristö tiloissa tehtäviä toimintoja. 

Jos rakennus on vaurioitumaton (ei kosteus- eikä homevaurioita), sen sisäilmaston 
mikrobistoon vaikuttaa ensisijaisesti ulkoilma ja toissijaisesti ns. sisälähteet. 
Sisälähteillä tarkoitetaan sellaisia toimintoja ja materiaaleja, joista voi vapautua 
mikrobeja sisäilmaan.  

Tutkimusten tulosten tulkinnassa on käytetty sosiaali- ja terveysministeriön 
asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjetta (Valvira 8/2016) 
laboratorion mittausepävarmuus huomioiden. 

Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä 
varmistettua mikrobikasvua tai korjaamatonta kosteusvauriota rakennuksen 
sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja ylittyy myös, mikäli 
sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle.  
 
Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan 
huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä 
altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut 
vastaavat tekijät.  

Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua sisäilmaan 
ilmanvirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja, jolloin sisätiloissa oleskelevat 
voivat altistua.  



 

Sivu 8/11 

BAUMEDI OY TUTKIMUSRAPORTTI KIILAN PÄIVÄKOTI KARJAA 20190113 

 

Baumedi Oy www.baumedi.fi info@baumedi.fi 010 231 7190 

 

Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai 
muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja 
mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. 

Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys 
sisäilman kannalta on huomioitava tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. 
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3 EPÄVARMUUSTARKASTELU 

Sisäilman mikrobiologista, kemiallisia, fysikaalisia ja muiden epäpuhtauksia 
tutkittaessa tulee tutkittavan tilan olosuhteisiin kiinnittää erityistä huomioita. 
Otettavan näytteen tulee edustaa mahdollisimman hyvin tilan tavanomaista 
olosuhteita.  
 
Näytteenottotapahtuman epävarmuutta ei voi suoraan numeerisesti määrittää, 
koska mittaus suoritetaan hetkellisenä tapahtuma kertaluonteisena tapahtumana. 
Näytteenotto voidaan tarvittaessa toistaa. Kuitenkin mittauskertojen määrä on pieni, 
eikä kenttänäytteenotolle silloin kannata määrittää numeerista epävarmuutta. 
Pääasiallisesti tulosten tulkinnassa käytetään laboratorion antamia 
mittausepävarmuuskerrointa. 
 
Asumisterveysasetuksen (STM 545/2015) ja sen soveltamisohjeen (Valvira 08/2016) 
mukaan toimenpiderajan ylityksiä tulee tarkastella siten, että otetaan huomioon 
myös mittaukseen liittyvä virhetarkastelu. Toimenpideraja ylittyy, jos mitattu tulos 
on virhetarkasteluineen kokonaisuudessaan toimenpiderajan yläpuolella. 
Laboratorion (Mikrobioni Oy) menetelmäkohtainen mittausepävarmuus 
ilmanäytteille (mikrobimääritystä varten) on homeille 12 % (M2-alusta) ja 11 % 
(DG18-alusta) sekä muille bakteereille 9 % (THG-alusta). Mittausepävarmuus on 
testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon 
voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Mittausepävarmuus on 
huomioitu tulosten tulkinnassa. Tämä ei siis sisällä näytteenoton virhettä, johon 
vaikuttavat muun muassa rakennuksen ja tilan ilmanvaihto, näytepisteen valinta, 
mittalaitteen eli tässä tapauksessa näytteenottopumpun kalibrointi sekä 
näytteenottajasta tai muusta syystä aiheutuva kontaminaatio  

Näytteenotto ja tutkimus 

Baumedi Oy käyttää asumisterveystutkimuksissa Eviran hyväksymiä laboratoriota. 
Baumedi Oy ottaa näytteet ja lähettää ne analysoitavaksi laboratorion ohjeiden ja 
laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. Mittaus- ja analyysituloksia sisältävässä 
raportissa ilmoitetaan käytetyt mittaus-, näytteenotto- ja analysointimenetelmät 
sekä määritysraja ja tulosten tulkinnassa noudatetut periaatteet. Mittaus ja 
näytteenotto tehdään ensisijaisesti asunnon tai muun oleskelutilan tavanomaista 
käyttöä vastaavissa oloissa. Terveyshaittaa selvitettäessä on mittauksessa ja 
näytteenotossa käytetään standardoituja menetelmiä tai vastaavia muita luotettavia 
menetelmiä. Mittaus- ja näytteenottolaitteiden on oltava valmistajan ohjeiden 
mukaisesti kalibroituja. Tavanomaisessa käytössä tarkoittaa esim. sitä, että 
ilmanvaihto on täydellä tai osateholla, korvausilmaventtiilit auki, ikkunat ja ovet 
kiinni. 
 
Mittaukset ja näytteenotot tehdään standardoitujen tai muiden vastaavien 
luotettavien menetelmien mukaisesti. Baumedi Oy soveltaa tutkimuksissa 
Asumisterveysasetusta (STM 545/2015) ja sen soveltamisohjetta (Valvira 08/2016).  
Tutkimusmenetelmissä mahdollista virhettä aiheuttavat näytteenottotekniikka 
(käytettävien välineiden puhtaus, näytteenottajan toiminta) sekä näytteiden säilytys 
laboratorioon kuljetuksen aikana. Myös näytteenottopaikan valinnalla on suuri 
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merkitys tulosten tulkinnalle. Asiakkaalle toimitetaan joko kirjallisena tai kerrotaan 
suullisesti ennen näytteenottoa huomiotavat asiat, jotka voivat vaikuttaa 
analyysituloksiin. 

 

 

Raportin tekijä:  

Kari Yli-Muilu, tutkimuspäällikkö, tutkimuspalvelut 
RTA (rakennusterveysasiantuntija, C-23380-26-17), insinööri 
 
gsm: 040 195 5644 
e-mail: kari.yli-muilu@baumedi.fi 
 
Baumedi Oy, tutkimukset 
Air | Quality | Solutions  
Helsinki | Turku | Tampere| Lahti | Jyväskylä |Joensuu| Seinäjoki | Jyväskylä |Oulu 

 

LIITTEET 

Liite 1. Tutkimusmenetelmä ja tulosten tulkinta 

Liite 2. Raportti IA2018-281, 5.11.2018, Mikrobioni Oy, Kuopio 

Liite 3. Raportti LP2018-073, 7.11.2018, Mikrobioni Oy, Kuopio 
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Liite 1. Tutkimusmenetelmät ja tulosten tulkinnat 

Menetelmissä käytettyjen laitteiden kalibrointiajankohdat sekä tekniset epävarmuustarkastelut on 
määritelty kyseisten toimijoiden laadunhallintajärjestelmissä.  

Tutkimusmenetelmät ja tulosten tulkinta 

Ilmanäyte, Andersen-menetelmä 

Menetelmä: 

Näytteet otetaan Andersen 6-
vaihekeräimellä elatusainemaljoille 
käyttäen homeille M2 ja DG18 -
alustoja ja bakteereille THG -
alustaa 

Muut tiedot (ohjeet jne.): 

Asumisterveysasetus (STM 545/2015) ja sen 
soveltamisohje (Valvira 8/2016) 

Tulos, pmy/m3 

Homeiden ja bakteereiden määrä, 
homeiden tunnistus suku- ja 
lajitasolla ja bakteereista 
tunnistetaan sädesienet 

Analyysi: 

Mikrobioni Oy, Kuopio, (FINAS T288) 

 
Ilmanäyte, Andersen-menetelmä 

Mikrobipitoisuuksien viitearvot 

Mikrobi Pitoisuus  

Homesienet 100 – 500 pmy/m3  
 Viitearvon tulkinta: 
- Taajamassa sijaitsevissa asunnoissa talviaikaan ilmanäytteistä saadut 100 - 

500 pmy/m3 sieni-itiöpitoisuudet voidaan luokitella poikkeavan suuriksi. 
Mikäli samaan aikaan mikrobikasvuston lajisto on normaalista poikkeava, on 
todennäköistä, että mikrobikasvustoa esiintyy jossakin kohdassa asuntoa 

Homesienet yli 500 pmy/m3  
Viitearvon tulkinta: 
- Vastaavissa olosuhteissa sieni-itiöpitoisuuden osoittautuessa 500 pmy/m3 

suuremmaksi, viittaa se mikrobikasvuston olemassaoloon 

Bakteerit yli 4 500 pmy/m3  
Viitearvon tulkinta: 

- Pitoisuus on selvästi kohonnut. 
Muut mittaus 

Käytetty mittalaite, fysikaaliset olosuhteet 

SenseAir PSENSE II 
olosuhdemittarit 

Muut tiedot (ohjeet jne.): 

Laitteen valmistajan ohjeet 

Mittausepävarmuus 

(± 30 ppm ± 5 % lukemasta alueella 
0-5000 ppm, ± 0.3 °C, ± 3 % (10~95 
% lämpötilassa 25°C 

Kalibrointi 

1.2.2017 

 


