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Taustaa

▪ Sisäilmanäytteitä on Suomessa otettu jo usealla vuosikymmenellä

▪ Ilmanäytteiden merkitys on sinä aikana tarkentunut täydentäväksi menetelmäksi, 

mutta niitä otetaan edelleen talvikaudella

▪ Etelä- ja Varsinais-Suomessa sulan maan aika on pidentynyt ja talvikaudella 

pakkasjaksoja saattaa olla vain satunnaisesti, jolloin ulkoilmavertailunäytteitä 

otetaan myös tammi - helmikuussa

▪ Sulan maan aikana sisäilmanäytteiden tulkinta perustuu ulkoilmasta otettavaan 

vertailunäytteeseen

▪ Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää kosteusvaurioindikoivien mikrobien 

esiintymistä ulkoilmavertailunäytteissä sekä ulkoilmasta otettavan ilmanäytteen 

edustavuutta vertailunäytteenä



Ulkoilmasta otettava vertailunäyte
*Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Valviran ohje 8/2016. 
*Pessi, A-M & Jalkanen, K. (2018). Laboratorio-opas.

▪ Suositellaan otettavaksi aina, kovalla pakkasella ei kuitenkaan ole mahdollista

▪ Jos sisäilmanäytteitä otetaan sulan maan aikaan, on ulkoilmavertailu otettava

▪ Vähintään 5 m etäisyydeltä lähimmän rakennuksen seinästä, 1,5 m:n 

korkeudelta maan pinnasta, näytteenottokohta ei saa olla rakennuksen 

poistoilma-aukon lähellä

▪ Näytteenottoaika riippuu vuodenajasta ja sääoloista, usein 4 - 7 min

• Syynä ulkoilman basidiomykeetit, steriilit sienet ja tietyt homesuvut, kuten Geotrichum
→ muu lajisto jää alle, näytetilavuutta pienennettävä

▪ Mittauspöytäkirja täytettävä huolellisesti



Mittauspöytäkirja
▪ Näytteenottajan rooli keskeinen: 

riittävät taustatiedot ilmanäytteen 

tulosten tulkintaa varten

▪ Mahdolliset virhelähteet 

kirjattava: esim. kompostin, 

rakennusjätteen läheisyys, maan 

muokkaus → vaikutus sekä sisä-

että ulkoilmanäytteeseen

▪ Katoksesta otetaan 

ulkoilmavertailunäytteitä sateella

▪ → Ulkoilmanäytteen edustavuus 

vertailunäytteenä

MITTAUSPÖYTÄKIRJA ILMANÄYTEENOTTOA VARTEN.  
Jos käytät omaa mittauspöytäkirjaa, ilmoita laboratoriolle tällä lomakkeella vähintään * merkityt kohdat. 

 Ulkoilman lämpötila:      °C Ulkoilman kosteus RH      % 

* Onko maassa lunta:  ei  / kyllä  Sataako vettä: ei  / kyllä  
* Onko maa jäässä: ei  / kyllä  Sataako lunta ei  / kyllä  
 Kompostori pihapiirissä ei  / kyllä  , etäisyys kohteesta (tuloilmanotto, tuuletusikkunat):       m   
 Lähietäisyydellä lahoavia puurakenteita  / purkujätteitä  / komposti  / 

muokattua maata, paljasta (kasvipeiteetön) multaa  

 
* Ulkoilmavertailun tiedot: Ulkoilmavertailua ei otettu   

 Samaa ulkoilmanäytettä käytetään usean kohteen vertailunäytteenä , mitä                             
 Vertailupisteen  
 sijainti/etäisyys 

– tutkittavasta sisätilasta / sisätiloista:  pihapiirissä:    /   kauempana , etäisyys       km 
– lähimmästä rakennuksesta:       m (suositus väh. 5 m) 

 – maanpinnasta n.       m (suositus vähintään 1,5 m) 
Näyte jouduttu ottamaan – katoksesta  tai parvekkeelta  (ei suositeltavaa edes sadesäällä) 

 
Rakennus ja ympäristö  

* Sijainti:  taajama /  maaseutu-alue, pihapiirissä maatalousrakennuksia: ei  /kyllä  
* Talotyyppi:  kerrostalo /  pientalo/  muu mikä ?                                      
* Käyttötarkoitus:  asunto /  toimisto /  koulu /  päiväkoti /  tuotanto tai teollisuusrakennus /  

terveydenhuoltoon liittyvä tila / muu, mikä ?                                   
* Ilmanvaihto:  painovoimainen /  koneellinen poisto /  koneellinen tulo (suodatettu) & poisto  

 toiminnassa /  suljettu  

 Kellari   asunnon tai tilojen yhteydessä  
käyttö milloin

                                   
 Tulisijat  sisätiloissa  käyttö milloin                                   
 Näkyvää homekasvua  ei /  kyllä määrä ja paikka                                   

 
Tilojen käyttö, asuminen. Erittele tarvittaessa tiloittain  
 Toiminta mittauksen 

aikana                                   
 Siisteystaso:  tavallista parempi /  tavallinen /  heikohko /  tarve perussiivoukseen  
 Ilmanpuhdistin  kyllä ollut päällä viimeksi?                                   
 Kotieläimet  kyllä ERITTELE, HÄKKIELÄIMIÄ?                                   
 Huonekasvit: (lkm) erittele TILOITTAIN                                   

Näytteenottopäivänä 
  

  jos kyllä, alleviivaa vaihtoehto, tarvittaessa tarkenna: 
 Ikkunatuuletus  kyllä      
 Imurointi / lakaisu / lakanoiden vaihto /ulkona 

kuivatun pyykin käsittely 
 kyllä 

 Polttopuiden käsittely   kyllä 
 Biojätekeräysastian/multaisten juuresten 

/homeisten elintarvikkeiden käsittely 
 kyllä 

 Navetta- / talli- / remonttivaatteiden käsittely  kyllä 
 Talouskellarissa / maatalousrakennuksessa / 

puuvarastossa käynti / kompostorin sekoitus 
 kyllä 

Näytteenottoa edeltävänä viikkona:       
 Kukkamullan vaihto  kyllä 
Näytteenottoa edeltävänä 2 kuukautena:       
 Kosteusvaurion korjaus tai purkutoimia  kyllä 
Kemialliset käsittelyt:  kyllä mitä, milloin?                                   
 Otsonointi tai muut käsittelyt 

 
Lisätietoja:      



Aineisto ja menetelmät

▪ Tutkimusaineistona oli 280 kpl Aerobiologian maksullisessa palvelutoiminnassa 

analysoitua ulkoilmavertailunäytettä v. 2014 – 2018 Etelä-Suomesta

▪ Näyte = MA2, DG18 ja THG –alustat

• Sienet (7 vrk, täydentävä lajistotunnistus 10-12 vrk)

• Bakteerit (7 vrk kokonaismäärä, aktinomykeetit 14 vrk)

▪ Näytteistä laskettiin kosteusvaurioindikoivien sienten yhteenlaskettu pitoisuus 

(pmy/m3) / elatusalusta ja lajisto sekä bakteereista aktinomykeetit

▪ Mittauspöytäkirja tuli olla mukana, mutta osassa aineiston näytteistä se oli 

täytetty puutteellisesti, esimerkiksi vain lämpötila- ja kosteustiedot

▪ Ulkoilmavertailunäyte oli otettu katoksesta 9 %:ssa näytteistä, koska satoi



Tulokset ja pohdinta



Lajisto
Havainnot / kaikki näytteet n % 

Kosteusvauriota indikoiva lajisto 225 80 
 Aktinomykeettejä 99 35 
 Kosteusvauriota indikoivaa sienilajistoa 211 76 

 Aspergillus -suvun indikaattorisieniä (yht. ) 206 73,6 
 Kosteusvauriota indikoiva sienilajisto:   
 Eurotium 64 22,9 

 Aspergillus sektio restricti 61 21,9 
 Aspergillus fumigatus 52 18,6 
 Sphaeropsidales (Phoma sensu lato ) 46 16,5 
 Exophiala 34 12,2 

 Oidiodendron 33 11,8 
 Geomyces 32 11,5 
 Acremonium 28 10,0 

 Fusarium 21 7,5 
 Aspergillus versicolor 20 7,2 
 Wallemia 20 7,2 
 Paecilomyces  

 

18 6,5 

 Scopulariopsis 12 4,3 
 Paecilomyces variotii 11 3,9 
 Sporobolomyces 6 2,2 

 Aspergillus sydowii 5 1,8 
 Chaetomium 5 1,8 
 Trichoderma 5 1,8 

 Aspergillus ochraceus  4 1,4 
 Engyodontium 4 1,4 
 Phialophora sensu lato 3 1,1 
 Stachybotrys 3 1,1 

 Ulocladium 3 1,1 
 Tritirachium 2 0,7 

 

▪ Kosteusvaurioindikoivaa lajistoa esiintyi 

80 %:ssa näytteistä

• Aktinomykeettejä (35 %)

• Indikaattorisieniä (76 %)

Eurotium (23 %)

Aspergillus sektio restricti (22 %)

Aspergillus fumigatus (19 %)

Phoma (17 %)

Aspergillus -suvun indikaattorisieniä 
74% Vastaavia tuloksia aiemmissa 
tutkimuksissa (Pasanen ym. 1990, Laitinen ym. 
2000.. )



Kosteusvaurioindikoivien ryhmien pitoisuudet

▪ Kosteusvaurioindikoivien mikrobien 

pitoisuudet jakautuivat epätasaisesti

▪ Suurin osa indikaattoreista esiintyi 

matalina pitoisuuksina 

▪ Yksittäisissä näytteissä esiintyi 

erittäin korkeita arvoja 

indikaattorisieniä, aktinomykeettejä

tai molempia



Korkeat indikaattorisienten pitoisuudet

▪ Korkeita kosteusvaurioindikaattorisienten 

yhteenlaskettuja pitoisuuksia (yli 100 

pmy/m3) esiintyi 10 näytteessä 

▪ Aineiston yleisimmät homesienet esiintyivät 

myös korkeina pitoisuuksina (Suluissa 

korkein havaittu yksittäinen pitoisuus 

ulkoilmavertailunäytteessä)

Aspergillus fumigatus (229 pmy/m3)

Eurotium (58 pmy/m3)

Phoma (92 pmy/m3)

Aspergillus ryhmä restricti (81 pmy/m3)



Korkeat pitoisuudet: vertailua sisäilmaan

▪ Ulkoilmavertailussa korkeat 

pitoisuudet 

kosteusvaurioindikaattorisieniä

→ vertailu sisäilmaan

▪ + Samaa indikaattorisientä 

sisäilmassa kuin 

ulkoilmavertailussa

▪ - Ei indikaattorisieniä tai lajisto 

ei ole samaa

*) Näytteen 1 sisäilmanäyte on otettu kellaritilasta, näyte 

10 on otettu vain M2-alustalle. Sisäilmanäytteistä on 

valittu se tila, missä oli korkein pitoisuus 

indikaattorisieniä, jos sisäilmanäytteitä oli useita. 

++  ++  ─ ─ ─ ─ +─ ++  +─  ─ ─ ─ ─ +─



Aktinomykeetit

▪ Aktinomykeeteille ei nykyään 

sisäilmanäytteissä ole raja-arvoa, mutta 

huomioidaan kosteusvaurioindikaattoreina

▪ Sisäilmanäytteissä aktinomykeettien eli 

”sädesienibakteerien” pienetkin määrät on 

välillä tulkittu selkeästi kosteusvauriota 

rakennuksessa osoittaviksi



▪ Suurimmassa osassa (64%) 

näytteistä aktinomykeetit alittivat 

havaintorajan (2 – 12 pmy/m3)

▪ 8 %:ssa aktinomykeettien

pitoisuudet olivat korkeita, yli 20 

pmy/m3

▪ Alle 2 %:ssa  eli viidessä 

näytteessä esiintyi yli 50 pmy/m3

pitoisuuksia aktinomykeettejä
(Korkein pitoisuus 168 pmy/m3)

Aktinomykeettien esiintyminen 
ulkoilmavertailunäytteissä



Katoksesta otetut näytteet

▪ Kosteusvaurioindikoivaa lajistoa 88 %:ssa 

näytteistä (N=23)

• Indikaattorisieniä 77 %

• Aktinomykeettejä 38 %

▪ Tulokset eivät poikenneet merkittävästi koko 

aineistosta

▪ Muutamissa näytteissä esiintyi puulle 

tyypillisiä sinistäjäsieniä, esim. Phoma, 

jolloin lähteenä voi olla puurakenteinen 

katos tai terassi



Päätelmät



Tulosten johdosta huomioitavaa 
ilmanäytteiden tulkinnassa:

▪ Kosteusvaurioindikoivan lajiston, myös aktinomykeettien esiintyminen 

ulkoilmavertailunäytteissä oli aineistossa erittäin yleistä myös talvikuukausien 

aikana → huomioitava sisäilmanäytteissä erityisesti rakennuksissa, missä ei ole 

tehokasta tuloilman suodatusta

▪ Ilmaston lämmetessä ulkoilman tausta vaikuttaa yhä useammin sisäilmassa 

esiintyvään lajistoon Etelä-Suomessa

▪ Aspergillus –suvun yleisyys → mm. Aspergillus fumigatus –homesieni 

ongelmallinen, esiintyi aineistossa myös hyvin korkeina pitoisuuksina

▪ Sulan maan kaudella ulkoilmanäytteen edustavuus vertailunäytteenä on 

huolellisesti arvioitava: hetkellinen ja tilavuudeltaan pieni näyte, virhelähteet

→ Mittauspöytäkirja tulisi täyttää huolellisesti



▪ Hyvä näytteenottosuunnitelma ja näytteenoton toteutus sekä tulosten tulkitsijan 

ymmärrys kyseisestä rakennuksesta entistä tärkeämpiä

Jatkotutkimuksen tarve

▪ Kosteusvaurioindikaattorien, erityisesti aktinomykeettien tarkempi suku- ja 

lajitason tunnistaminen → Lisätietoa niiden esiintymisestä erilaisissa 

ympäristöissä



Kiitos!


