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 Mikrobi-ilmanäytteet 

 

Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus- ja 

lämpöolosuhteiden mukaan. Esimerkiksi syksyllä ulkoilmassa on paljon 

kosteusvauriomikrobeja, kun taas pakkasjakson aikana niitä ei esiinny. Ulkoilman mikrobit 

vaikuttavat näin ollen sisäilman mikrobimäärään. Tulosten tulkinnassa kiinnitetään 

huomiota mikrobilajistoon ja -määrään. Pakkasjakson ulkopuolella verrataan aina 

sisäilmassa olevia mikrobeja ulkoilman mikrobilajistoon ja -määrään.  

Näytteiden ottamisessa ja työskentelyssä käytetään Sosiaali- ja terveysministeriön 

Asumisterveysohjeen mukaisia aseptisia työmenetelmiä ja laitteita. Ilmanäytteitä kerätään 

15 minuuttia 6-vaiheisella Andersen keräimellä suoraan elatusalustoille. Näytteitä 

kasvatetaan laboratoriossa +25°C:ssa 7–14 vuorokautta kolmella erilaisella 

elatusalustalla: 

 

 Hagem–agar/M2-agar: Suhteellisen kosteassa (mesofiiliset) viihtyvät sienet  

 DG18–agar: Suhteellisen kuivassa (mesofiiliset) viihtyvät sienet  

 THG–agar: Suhteellisen kosteassa (mesofiiliset) kasvavat bakteerit  

 

Kasvatuksen jälkeen syntyneiden pesäkkeiden määrät lasketaan ja sienet tyypitetään 

valomikroskooppisesti. Alla on esitetty Työterveyslaitoksen käyttämät viitearvot 

(talviaikana) otettujen ilmanäytteiden tulkinnassa. Sulanmaan aikaan otettujen näytteiden 

tulosten tulkintaan sovelletaan talviajan viitearvoja ja tuloksia tulkitaan ulkoilmasta otetun 

verrokkinäytteen avulla. 
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Mikrobi-ilmanäytteiden perusteella tulos viittaa epätavanomaiseen mikrobilähteeseen 

toimistotiloissa, jos: 

 

 Sieni-itiöpitoisuus on yli 50 kpl/m3  

 Bakteeripitoisuus on yli 600 kpl/m3 (kohonnut pitoisuus voi viitata myös riittämättömään 

ilmanvaihtoon)  

 Aktinobakteeri- eli aktinomykeettipitoisuus on yli 5 kpl/m3 

 

Ja asuntoja vastaavissa tiloissa, jos: 

 

 Sieni-itiöpitoisuus on yli 500 kpl/m3  

 Bakteeripitoisuus on yli 4500 kpl/m3 (kohonnut pitoisuus voi viitata myös 

riittämättömään ilmanvaihtoon)  

 Aktinobakteeri- eli aktinomykeettipitoisuus on yli 10 kpl/m3 
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Sisäilmaston tavoitearvot 
 
Sisäilmastoluokituksen mukaisesti sisäilmastolle on asetettu tavoitearvot (S), jotka on 
jaettu kolmeen laatuluokkaan: 
 

 S1: Yksilöllinen sisäilmasto 
o Sisäilmanlaatu on erittäin hyvä eikä tiloissa tai rakenteissa ole ilman laatua 

heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Tilan lämpöolot ovat viihtyisät ja 
käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. 

 

 S2: Hyvä sisäilmasto 
o Sisäilmanlaatu on hyvä eikä tiloissa tai rakenteissa ole ilman laatua heikentäviä 

vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Tilan lämpöolot ovat hyvät eikä vetoa yleensä 
esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. 

 

 S3: Tyydyttävä sisäilmasto 
o Tilan sisäilmanlaatu ja lämpöolot täyttävät rakentamismääräysten 

vähimmäisvaatimukset. 
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Patotie pk, huone 52, huonetila-ulkoilma paine-ero (Pa), 27.3.12–3.4.12 
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Patotie pk, huone 50, huonetila-ulkoilma paine-ero (Pa), 27.3.12–3.4.12 

 
 



 

 

Patotie pk, huone 52, CO2-pitoisuus (ppm), 27.3.12–3.4.12 
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Patotie pk, huone 50, CO2-pitoisuus (ppm), 27.3.12–3.4.12 

 
 



 

 

Patotie pk, huone 48, CO2-pitoisuus (ppm), 27.3.12–3.4.12 

 
 



3 anturia huone 48 (to 3.5 – ma 7.5.2012) 
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  LIITE 10 

Valokuvia Patotien pk:sta 

Ikkunan välipuurakenne ilman höyrysulkua sekä puiden tummuneet pinnat. 
Suora ilmayhteys ulos. Villassa oli mikrobeja. 
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