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Analyysitulos:

esofiiliset slenet bakteerit ja
ktinobakteerlt

-agar 18-agar

x = kosteusvaurloon viittaava mikrobi, A. = Asperglltus, Streptomyces = aktinobakteeri (sädesieni)

Tulkintaohje:

Materiaalinålytteen mikrobiologísen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen Ja vaurloitumiseen, m¡käli
materiaalinäytteesså on elinkykyisiËi sfenl-ítföitä runsaasti (+++/++++) tai näytteessä esiintyy
kosteusvaurloon vllttaavia mikrobeja (Asumlsterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Valvira). YksittÊiisten
kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kultenkin normaalia.
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Ïämän analyyslvastauksen osltta¡nen Julkalsemlnen on salllttu valn Työterveyslaltoksen antaman klrJalllsen luvan perusteella, @Työterveyslaltos
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi

Näytteenottaia:
Näytteenottopaikka:
N äytteen ottopä ivä mää rä :

Va sta a nottopä ivä m äåi rä :

Näytemäärä:

Analyysimenetelmä:

Mikrobiryhmät

Mesofiiliset sienet

Mesofiiliset sienet
Mesofiiliset sienet
Mesofiiliset bakteerit ja
aktinobakteerit

Tutkitut nävtteet
1. Vettailu, luokka A4, lattia, eriste
2. Vertailu, luokka 41, lattia, eriste
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Kasvatus- Kasvatus-.
lämpötila aika

25 oC 7 vrk
25 oC 7 vrk
25 oC 7 vrk
25 oC 7-74 vrk
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Materiaalinäytteen m i krobiol oginen analyso¡nti (MIKROB-TY' 03 1 )
Suoraviljelymenetelmä, elinkykyisten mikrobíen määrä suhteellisella
asteikolla.
Asteikko: - = ei míkrobeja, + = niukasti (1-19 pmy/malja), ++ =
kohtalaisesti (20-49 pmy/malja), +++ = runsaasti (50-200 pmy/malja),
++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja)'
As u m isterveysasetus (545 / 2015), Asu m isterveysasetu ksen sovelta m isohje
B/20L6, Valvira.
Akkred itointi koskee a i noastaa n ko. ana lyysiä' Finas testauslaboratorio
T013, SFS ISO/IEC L7025.

Kasvatusalustat

Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar)

Dikloran-glyseroli-agar (DG18-agar)
2olo mal lasuuteagar (M2-agar)
Tryptoni-hiivau ute-9lu koosi-agar (THG-agar)

Tuloslgn tulkinta
ei viitettä vauriosta
vahva viite vauriosta

T¿tm¿in analyyslvastauksen osittalnen julkaisemlnen on sallittu valn Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella' @Työterueyslaitos
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Mesofiiliset bakteerit Ja
aktinoba kteerit

G-agar

Muut bakteerit

Muut bakteerit

uut bakteer¡t

Mesofiiliset sienet

Hagem-agar 18-agar

Yhteensä

M2-agar
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Yhteensåi
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nsä

uut bakteerit

Yhteensä

uut bakteerit

* = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, A. = Aspergillus, Streptomyces = aktinobakteeri (sädesieni), pesäkemäärä ilmoitettu
suluissa

Tulkintaohje:

Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa mater¡aalin kostumiseen ja vaurioítumiseen, mikäli
materiaalinäytteessä on elinkykyisiä síeni-ítiöitåi runsaasti (+++/++++) tai näytteessä esiintyy
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Valvira). Yksittäisten
kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.

Työympäristölaboratoriot

+++

+

+++

+

+

+

+

I

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

,/
,/^__/,- A_ tr¡tt [w{û

Mari Haapakoski
laboratoriomestari
Kuopio

Tãmän analyyslvastauksen osittalnen Julkalsemlnen on sallittu valn Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. OTyöterveyslaltos

Työterveysla¡tos
Neulanlementie 4¿ PL 310¡ 70101 Kuopio, puh, 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www,ttl.f¡

Näyte

1

2

3

4

5

6

7

8.

Yhteensä

Yhteencã



Aa tutkijat
Jukka Harju
Varisselänkatu 21 A
65200 VAASA

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi

Näytteenottaja:
Näytteenottopaikka:
Näytteenottopälvä määrä :

Vastaa nottopäivämäärä :

Näytemäärä:

Analyysimenetelmä:

Mikrobirvhmät

Mesofiiliset sienet
Mesofiiliset sienet
Mesofiiliset sienet
Mesofiiliset bakteerit ja
aktinobakteerit

Tutkitut näytteet
L Luokka 44, lattia, eriste
2. Luokka A23, lattia, eriste
3. Luokka 86, lattía, eriste, styrox
4, Luokka 86, seinä, eriste
5. Luokka A1, lattia, eriste
6, Luokka A1, seinä, eriste
7. Luokka A9, lattia, eriste
8. Luokka 47, seinä, eriste

Analyysivastaus
355647
MB17-00781
20.4.2017

Kasvatusalustat

Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar)
Dikloran-glyseroli-agar (DG1 B-a gar)
2olo mallasuuteagar (M2-agar)
Tryptoní-hi ivauute-glu koosi-a gar (THG-agar)
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Materia al i näytteen mikrobiologlnen analysointi ( M I KROB-TY-03 1 )
Suoraviljelymenetelmä, elinkykyisten mikrobien määrä suhteellisella
asteikolla.
Asteikko: - = ei mikrobeja, + = niukasti (1-19 pmy/malja), ++ =
kohtalaisesti (20-49 pmy/malja), +++ = runsaasti (50-200 pmy/malja),
++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja),
Asumisterveysasetus ( 545/20 15 ), Asu misterveysasetu ksen sovelta m isohje
8/2016, Valvira.
Akkreditointi koskee ainoastaan ko, a nalyysi ä. Finas testausla boratorio
T013, SFS ISO/iEC L7025.
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Kasvatus- Kasvatus-
lämpötila aika

25 oC 7 vrk
25 oC 7 vrk
25 oC 7 vrk
25 oC 7-!4 vrk

Tulosten tulkinta
ei viitettä vauríosta
ei viitettä vauriosta
ei viitettä vauriosta
vahva viite vauriosta
ei viitettä vauriosta
ei viitettä vauriosta
ei viitettä vauriosta
ei viitettä vauriosta

T¿imän analyysivastauksen osittainen julkð¡seminen on sallittu va¡n Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. @Työteweyslaitos
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