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Rakennuksessa kosteusvaurioita?
• Rakennustekniset tutkimukset ovat ensisijainen keino
rakennusten kosteusvaurioita tutkittaessa
-> Näytteitä laboratorioanalyyseihin otetaan teknisten
tutkimusten tueksi
• Näytteet voidaan tutkia eri tekniikoihin perustuvilla
menetelmillä.
• Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan
rakennusmateriaalien mikrobikasvu voidaan todeta
joko
– Laimennossarjaviljelymenetelmällä
– Suoraviljelymenetelmällä
– Muulla menetelmällä, jonka luotettavuus on osoitettu.
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Viljelymenetelmät
• Näytteessä olevia mikrobeja kasvatetaan
elatusalustoilla, joissa ravinteita ja kosteutta.
• Kertovat rakennusmateriaalissa olevista elävistä
mikrobeista: lajistosta ja määrästä
• Asumisterveysoppaan soveltamisohjeessa mainittu
suoraviljely ja laimennossarjaviljely
• Poikkeavat käytetyn tekniikan ja tuloksen
ilmoittamisen osalta.
– Joissain tapauksissa on myös eroa tuloksen tulkinnassa
menetelmien välillä.
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qPCR-menetelmä
• DNA-pohjainen menetelmä
– Ei vaadi mikrobien elinkykyä.
• Vanha, jo kuivunut kasvusto voidaan havaita

– Nopea: tulos valmistuu jo muutamassa työpäivässä

• Asumisterveysoppaan soveltamisohjeen mukaan
voidaan käyttää myös muuta menetelmää jonka
luotettavuus on osoitettu
– qPCR-menetelmän luotettavuus on osoitettu:
• Useita kansainvälisiä tutkimuksia qPCR-menetelmästä
• Mikrobionilla menetelmä on validoitu laimennossarjaviljelyn
kanssa rinnakkaisilla näytteillä
• Mikrobionilla menetelmällä on akkreditointi ja Ruokaviraston
hyväksyntä rakennusmateriaalien mikrobipitoisuuden tutkimiseen
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Materiaali ja menetelmät
• Rakennustekninen kuntotutkimus:
– Kohteet 1970-90-luvulta
– Tutkimukset kohdistuivat riskirakenteisiin: pääasiassa
ulkoseinärakenteissa
– Tutkittiin
• rakennekerroksia
• rakenteiden toteutusta ja kuntoa,
• aistinvaraisia havaintoja mahdollisista viitteistä kosteudesta ja
kosteusjäljistä.
• puurakenteiden kosteuspitoisuutta mitattiin
pistokoeluonteisesti puuantureilla

– Laboratoriotutkimuksiin lähetettiin materiaalinäytteitä
pääosin ulkoseinän alaosasta alaohjauspuun päältä ja
tuulensuojavillasta alaohjauspuun vierestä.
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Materiaali ja menetelmät
• Materiaalinäytteille tehtiin suoraviljely (n=171),
laimennossarjaviljely (n=118)
ja qPCR-analyysi (n=171)
• qPCR-analyysissä selvitettiin kolmen mikrobiryhmän
pitoisuutta:
– Homeet ja hiivat
– Penicillium/Aspergillus/Paecilomyces variotii –ryhmä
– Streptomyces –sädesienisuku

• Viljelymenetelmien ja qPCR-analyysin antamia
tulostulkintatuloksia verrattiin keskenään ja
suhteessa rakennusteknisiin tuloksiin
Pinja Tegelberg 10.03.2020

Tulokset
• Viljelymenetelmien tulostulkinnan yhteneväisyys:
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Tulokset
• qPCR- ja viljelymenetelmien tulostulkinnan yhteneväisyys
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Tulokset
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Johtopäätökset
• Tulkinnat eri menetelmien välillä pääosin yhteneviä,
erityisesti, jos näytteessä paljon tai ei ollenkaan
mikrobikasvua
– Suoraviljelyllä tulkinta muita menetelmiä useammin epäily.
Tulkintaerot osuivat pääasiassa näihin näytteisiin
– Laimennossarjaviljelyssä tulkinta muita menetelmiä useammin
ei mikrobikasvua materiaalissa.

• qPCR-näytteillä saatiin myös selviä mikrobikasvuja, joissa
viljelyillä tulos oli ei mikrobikasvua
– > kyseessä kuivunut vaurio tai
ulkoilman mikrobien kertyminen ulkoseinän eristemateriaaliin
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Johtopäätökset
• Näytteenottokohdissa, joissa oli todettu jokin
vauriomekanismi (sade, sulamisvedet,
kapillaarisesti nouseva kosteus)
– suurin osa näytteistä sai kaikilla menetelmillä
tulkinnaksi selvän mikrobikasvun.

• Mikrobitulosten tulkitsemiseen tarvitaan aina
tiedot teknisistä havainnoista
näytteenottokohteesta ja ammattitaitoinen
asiantuntija.
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