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Materiaa I i ndytteen m i krobiolog i nen a na lysoi nti (TYO4-TY-030)
Laimennossarjamenetelmd, el inkykyisten mikrobien mddrd yksikossi i

cfu/g
(cfu = colony forming unit = pesiikettdi muodostava yksikk6)

100 cfu/g (niiytteet L-4, 6-9)
1000 cfu/g (ntiyte 5)

Kasvatusalustat

Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar)
Dik loran-g lysero l i -agar  (DG 18-agar)
Trypton i - h i iva u ute- g I u koosi -a ga r (TH G-a ga r)
Tryptoni-hi ivauute-glukoosi-agar (THG-agar)

Tutkitut ndvtteet
1. Li ikuntasal i ,  puulatt ian koolaus, puu

2. Li ikuntasal i ,  puulatt ian koolaus, puu

3. Li ikuntasal i ,  seindpinnoite,  maal i / tasoite
4. Li ikuntasal i ,  seindpinnoite,  maal i / tasoite
5. Li ikuntasal i ,  seini in er iste, v i l la
6. Kot i talousluokka, puulatt ian koolaus, puu
7. Kot i talousluokka, puulatt ian koolaus, puu

8. Kir jasto, vEi l iseindn alaosa, puukipsi levy

9. Kir jasto, v5l iseindn vaakajuoksu, puu

Tulosten tulkinta
vahva vi i te vauriosta
vahva viite vauriosta
ei viitettii vauriosta
ei viitettd vauriosta
ei viitettEi vauriosta
vahva vi i te vauriosta
vahva viite vauriosta
heikko viite vauriosta
ei viitettd vauriosta

T6man analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Tydterveyslaitoksen Bioaerosolit ja sisAilma -tiimin

tydymparistdmikrobiologian laboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella.
Tyiiterveyslaitos
Neulaniementie 4, PL93,70701 Kuopio, puh. 030 4741t faksi 030 474 7474, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.filkuopio
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ANALYYSTVASTAUS K091199M1 2 (2)
Analyysitulos:

x=kosteusvaurioon vi i t taava mikrobi,  o=indikaattor imerki tys vielS avoin (Ympi ir istd ja Terveys- leht i
8/2005, s. 56-59), A.=Aspergillus, Streptomfces=aktinobakteeri (siidesieni), -=pitoisuus alle
mddritysrajan

Tulkintaohje:

Mater iaal indytteen mikrobiologisen vi l je lyn tulos vi i t taa mater iaal in kostumiseen ja vaurioi tumiseen,
miki i l i  mater iaal indytteen el inkykyisten sieni- i t i6 iden pi toisuus on suurempi kuin 10 000 cfu/9,
akt inobakteeripi toisuus on suurempi kuin 500 cfu/g tai  ndytteessd esi intyy kosteusvaurioon vi i t taavaa
mikrobistoa (Sosiaal i -  ja terveysminister ion oppaita 2003:L,2. koryattu painos 2008).  Yksi t tdisten
kosteusvauriomikrobien esi intyminen pienind pi toisuuksina on kuitenkin normaal ia.  Ndytteen
bakteeripi toisuus vdhint i i i in 100 000 cfu/g vi i t taa bakteerikasvuun mater iaal issa.
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Mar ja  Hdnn inen
Mikrobiologi
Tydymptiristom i krobiologian laboratorio
Bioaerosol i t  ja sisdi lma -t i imi

Tyoympiirist6m ikrobiolog ian la boratorio
Bioaerosol i t  ja sisdi lma -t i imi
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TamAn analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Tydterveyslaitoksen Bioaerosolit ja sisdilma -tiimin

tydympAristdmikrobiologian laboratorion antaman kir jal l isen luvan perusteel la.

NSyte Mesof i i l iset s ienet
Haqem-aqar  DGl8-aqar

Mesofiil iset bakteerit
THG-aoar

1 Yhteens6 3672fJfJ
A. versicolorx 363600
Penicillium 3600

Yhteens6 1OO91OO
A. restrictusx 181800
A. versicolor* 818200
Penicillium 9100

Yhteensd 5OOOOO
Streptomyces* 100000
Muut bakteerit  400000

2 . Yhteens5 18O2OO
A. versicolorx 90100
Penicillium 90100

YhteensH L273OO
A. versicolorx 81800
Penicillium 45500

YhteensS 124OOOOOO

3 . Yhteens6 lOO
Penicillium 100

Yhteensd Yhteensd 2OO

4 . Yhteensd 1OO
A. versicolorx 100

Yhteensd 3OO
A. versicolorx 100
Penicillium 200

YhteensH

5 . Yhteensd Yhteensd 1OOO
Penicillium 1000

Yhteens6 4OOO

6 . Yhteensd 197OOOO
A. versicolorx 70000
Aureobasidiumo 1600000
Penicillium 300000

Yhteensd 29O9OO
A. versicolor* 81800
Aureobasidium" 45500
Penicillium 163600

Yhteensd 1O3OOOOO
Streptomycesx 300000
Muut bakteerit  10000000

7 . YhteensH 229OO
A. sydowiix 2OO
A. versicolorx 900
Paecilomyces* 1800
Penicillium 20000

Yhteensd 218OO
A. sydowiix 900
A. versicolor* 2OO
Faecilomycesx 900
Penicillium 19800

Yhteensd 3OO

8 . Yhteensd 5OO
Paecilomycesx 300
Penicillium 200

Yhteensd 4OO
Paecilomycesx 200
Penicillium 200

Yhteensd 3OO

9 . Yhteensd Yhteensd YhteensH 1OO




