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ESIPUHE 

RATEKOn neljäs puolitoistavuotinen Rakennusterveysasiantuntija-koulutus on loppumetreillään. 

Koulutusohjelmaan osallistui 34 opiskelijaa, joista useimmilla oli jo entuudestaan kokemusta 

rakennusterveyteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Tähän julkaisuun olemme koonneet tiivistelmät 

lopputöistä, jotka opiskelijat esittelevät Vantaan Martintalolla 6.-7.6.2018 järjestettävässä 

koulutuksen loppuseminaarissa. 

Haluamme lämpimästi kiittää itsemme ja opiskelijoidemme puolesta kaikkia koulutuksen 

toteutuksessa mukana olleita opettajia. Monipuoliset luennot, keskustelut, ryhmätyöt, käytännön 

harjoitukset, monet harjoitustehtävät ja tentit ovat kartuttaneet tehokkaasti opiskelijoidemme 

rakennusterveysasiantuntemusta. 

Kiitämme tässä julkaisussa esiteltävien lopputöiden ohjaajia. Lopputöiden tekeminen on vaatinut 

opiskelijoilta osaamista sekä sinnikkyyttä ja ohjaajilta asiantuntevaa tukea. Lopputöiden kautta 

opiskelijat ovat osoittaneet rakennusterveyden eri osa-alueiden merkityksen ymmärtämisen. 

Esitämme kiitokset myös opiskelijoidemme työnantajille panostuksesta opiskelijoidemme 

koulutukseen. Voimme vakuuttaa, että koulutuksen kautta syventyneet tiedot ja taidot tulevat jatkossa 

hyödyttämään organisaatiotanne ja asiakkaitanne. 

Kiitokset opiskelijoiden perheille ja läheisille, jotka ovat ymmärtäneet opiskelun vievän yhteisiä 

voimavaroja ja aikaa, sallien sen. 

Lämmin ja iso Kiitos antoisista ja mielenkiintoisista yhteisistä hetkistä opiskelijoillemme! 

Helmi, Meri ja Ulla-Mari  

Voi toisten kanssa viisaaksi tulla, 

mutta innostua vain omin päin. 

- J.W. von Goethe 

Kokemukseni mukaan parasta työtä 

ei tehdä koskaan onnettomana. 

-Albert Einstein 

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO 

Helsingissä 6.6.2018 
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AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA 
TUNNUSTAMINEN OSANA RATEKON RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA-
KOULUTUSTA  

Meri Hietala  

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 

TIIVISTELMÄ  

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO kouluttaa asumisterveysasetuksen 
(545/2015) mukaisia rakennusterveysasiantuntijoita, jotka henkilösertifikaatin saatuaan 
työskentelevät monipuolisissa sisäilmaston parantamiseen tähtäävissä tehtävissä.  

Tekemässäni tutkimus- ja kehitystyössä olen käsitellyt koulutukseen liittyvää aikaisemmin 
hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) ja siitä saatuja kokemuksia sekä 
opiskelijan että koulutusorganisaation näkökulmasta. Osana tutkimus- ja kehittämistyötä olen 
kehittänyt RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa käytössä olevaa AHOT-
prosessia ja laatinut RATEKOn AHOT-menettelyssä vuosina 2015, 2016 ja 2017 myönnetyistä 
hyväksiluvuista koosteet sekä tilastollisia tarkasteluja. Lisäksi olen verrannut opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisemissa selvityksissä esitettyjä yleisiä ahotointikokemuksia 
RATEKOn rakennusterveyskoulutuksissa kerättyihin ahotointikokemuksiin. 

1. JOHDANTO

Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksiin hakeutuvista opiskelijoista useat ovat työskennelleet 
rakennusterveyteen liittyvien aiheiden parissa jo vuosia, ja he ovat opiskelleet rakennus-
terveyden perusteita joko osana tutkintoaan tai jatko-opinnoissaan. Jotta päällekkäisiltä 
opinnoilta vältyttäisiin, rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa on tarpeen soveltaa 
aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista eli AHOT-menettelyä. Ahotointiprosessin 
kautta opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista verrataan rakennusterveysasiantuntijakoulu-
tuksen osaamisvaatimuksiin ja koulutussisältöihin, ja osaaminen hyväksytään osaksi opintoja. 

Tässä artikkelissa kuvataan RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutusten käyttöön 
kehitettyä AHOT-prosessia ja RATEKOssa tehtävien ahotointien suuntaviivoja, Lisäksi 
artikkelissa verrataan RATEKOSsa tehtyjen ahotointien yhteydessä kerättyjä kokemuksia 
tiede- ja ammattikorkeakoulujen yleisistä AHOT-kokemuksista tehtyihin yhteenvetoihin 
(opetus- ja kulttuuriministeriö 2017).  

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOlla on neljän vuoden kokemus asumis-
terveysasetuksen mukaisten rakennusterveyskoulutusten järjestämisestä. Nykymuotoiset 



2 

rakennusterveysasiantuntijakoulutukset perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön terveyden-
suojelulain (763/1994) nojalla säätämään asumisterveysasetukseen (545/2015) ja asetusta 
täydentävään Valviran ohjeeseen. (sosiaali- ja terveysministeriö 2015, Valvira 2016) 

2. AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimus- ja kehitystyön aineistona on käytetty RATEKOn rakennusterveysasiantuntija-
koulutuksissa vuosina 2015, 2016 ja 2017 tehtyjen osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen 
yhteenvetoja, sekä ahotoinneista ja koulutuksista kertynyttä palautetta. Arvokkaana apuna ovat 
olleet keskustelut opintojaksojen vastuukouluttajien ja aikaisemman osaamisen arviointia 
hakeneiden opiskelijoiden kanssa. AHOT-prosessin kehittämisessä on hyödynnetty 
aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta RATEKOssa kerättyjä 
kokemuksia ja Valviran ohjeistusta (Valvira 2016). 

3. TULOKSET: AHOT-PROSESSI

RATEKOn rakennusterveyskoulutukseen sisältyvä AHOT-prosessi käynnistyy koulutukseen 
hakeutuvan opiskelijan aloitteesta. AHOT-prosessin osat on toteutettu RATEKOn internet-
sivujen (www.rateko.fi) kautta avautuvina kyselylomakkeina sekä RATEKOsta saatavina 
Excel-työkirjoina. RATEKOn AHOT-prosessi on kuvattu kaaviossa 1.  

Kaavio 1. AHOT-prosessi RATEKOssa  

4. TULOKSET: AHOTOINTIEN SISÄLTÖ

4.1. AHOT-prosessiin soveltuva osaaminen

Useimmiten RATEKOn rakennusterveyskoulutuksessa osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen perusteena on opiskelijan suorittama opintojakso, joka vastaa kuvaukseltaan 
tietyn rakennusterveysopintojakson osaamistavoitteita. Ahotointeja on myönnetty myös 
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hakijan rakennusterveyden alaan liittyvän henkilösertifikaatin tai pätevyyden, taikka 
julkaisujen tai tutkimusraporttien perusteella. Työkokemuksen perusteella on mahdollista 
jossain määrin täydentää muuta ahotoinnin perusteena olevaa osaamista.  
 
Ahotointi on selkeintä niiden henkilöiden osalta, joilla on melko tuoreita tiede- tai 
ammattikorkeakoulun tutkintoon sisältyviä rakennusterveysalan opintoja. Jos opintojen 
sisältökuvaukset vastaavat rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen sisältyvien opintojen 
osaamisvaatimuksia, ovat ne suoraan ahotoitavissa.  
 
Pitkän työkokemuksen kautta rakennusterveysalan asiantuntemusta hankkineiden 
asiantuntijoiden aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on 
hankalampaa. Vaikka työkokemusta olisi pitkältä ajalta, on erillisillä dokumenteilla vaikea 
osoittaa, että työ olisi ollut viimeisimpien säädösten ja ohjeiden mukaista. Ahotointiin olisikin 
tarvetta kytkeä nykyistä joustavampi näyttöjen antamisen mahdollisuus.  
 

4.2. AHOT-tulosten tilastollinen tarkastelu 
 
Vuosina 2016 ja 2017 AHOT-menettelyä haki noin puolet rakennusterveysasiantuntija-
koulutukseen hakeutuneista opiskelijoista. Kaaviossa 2 on esitetty yhteenveto vuosien 2016 ja 
2017 aikana ahotointia hakeneiden rakennusterveysasiantuntijaopiskelijoiden AHOT-
tuloksista. 

 

 

 

Kaavio 2. Yhteenveto vuosien 2016 ja 2017 aikana ahotointia hakeneiden  rakennusterveysasiantuntija-
opiskelijoiden AHOT-tuloksista  (Hietala 2018) 
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Vuosina 2016 ja 2017 RATEKOssa tehtyjen ahotointien perusteella voidaan todeta, että 
koulutukseen kuuluvasta A-osiosta eli sisäilmasto-olosuhteita käsittelevästä Sisäilman 
epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta (13 op) -osiosta on koulutettaville 
hyväksiluettu ahoitointien kautta opintopisteitä yhteensä noin puolet vähemmän kuin 
rakennusteknisestä B -osiosta Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimus-
menetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka (14 op).  

RATEKOssa tehtyjen ahotointien perusteella voidaan todeta, että opiskelijalle myönnetään 
hyväksilukuja useimmiten niissä osaamisalueissa, josta henkilön perustutkinto on.  

5. TULOKSET: RATEKON KOKEMUKSIA AHOTOINNEISTA

5.1. Tavoitteiden erilaisuus heijastuu ahotointiointikokemuksiin

Opiskelijoiden ahotointikokemuksiin vaikuttavat mm. ahotoinnille ennakkoon asetetut 
tavoitteet ja odotukset. Ahotoinnille asetettuihin tavoitteisiin puolestaan vaikuttavat 
opiskelijoiden henkilökohtaiset rakennusterveysasiantuntijakoulutukselle asettamat tavoitteet. 
RATEKOn keräämän palautteen ja kokemusten mukaan opiskelijan koulutukselle asettama 
päätavoite on henkilösertifikaatin saaminen, oman osaamisen laajentaminen tai syventäminen, 
tai oman työuran uudelleensuuntaaminen. Verkostoitumista on harvoin mainittu tavoitteena, 
mutta se lienee monilla opiskelijoilla yhtenä lisätavoitteena.  

Mikäli koulutukselle asetettu päätavoite liittyy oman osaamisen laajentamiseen tai 
syventämiseen, oman urapolun uudelleen suuntaamiseen tai verkottumiseen, paineita erityisen 
runsaisiin tai tietyntyyppisiin ahotointeihin ei ole.  

5.2. AHOT-kokemusten vaikutukset ovat pitkäkestoisia 

Ahotointiointiprosessin läpikäyminen on ensimmäinen yhteinen iso tehtävä rakennusterveys-
asiantuntijakoulutukseen hakeutujan ja koulutuksen järjestäjän välillä. Siksi on luonnollista, 
että opiskelijan ahotointiointikokemukset heijastuvat melko suoraan opiskelijan 
rakennusterveyskoulutuksen aikaiseen opintotyytyväisyyteen ja opintojen etenemiseen. 
Ahotointikokemuksen vaikutukset ovat siis pitkäkestoisia.  

5.3. RATEKOn kokemukset vastaavat pääsääntöisesti yleisiä ahointikokemuksia 

RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa kertyneet ahotointiointikokemukset 
vastaavat yllättävän hyvin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemissa selvityksissä esitettyjä 
yleisiä AHOT-kokemuksia. (opetus- ja kulttuuriministeriö 2017) 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi koetaan työlääksi, 
mutta opiskelijoiden mukaan sekä itse prosessista että ahotoinneista on hyötyä. Opintojen 
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rakenteen ja osaamisvaatimusten parempi hahmottaminen ja itsearviointitaitojen kehittyminen 
nähdään suurimpana hyötynä. Opiskelijat hyötyvät myös siitä, että ahotoinnit pakottavat 
oppilaitoksen arvioimaan systemaattisesti, mihin osaamistavoitteisiin kukin koulutuksen osa 
vastaa, mikä takaa koulutuksen laadukkuuden. (opetus- ja kulttuuriministeriö 2017) 
 
Ahotoinneista on todettu aiheutuvan myös haittoja. Ahotointien kautta paljon hyväksilukuja 
saanut opiskelija saattaa jäädä paitsi koulutuksen aikana muodostuvasta toimintakulttuurista, 
hiljaisen tiedon välittymisestä ja verkostoitumismahdollisuuksista. Myös osa opiskelijan 
osaamisesta saattaa jäädä ahotointien vuoksi saavuttamatta. Kun opiskelijan ei tarvitse käydä 
kaikkia opintokokonaisuuksia läpi, uusia tarkastelukulmia suhteessa omaan osaamiseen ja 
työtehtäviin ei synny. Oppilaitoksen näkökulmasta haasteena on opiskelijoiden osaamisen 
yksilöllisyyden ja osaamisen erilaisuuden huomioiminen koulutuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. (opetus- ja kulttuuriministeriö 2017) 

5.4. RATEKOn yleisistä ahotointikokemuksista poikkeavat kokemukset 
 
Yhden osa-alueen osalta RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen ahotointi-
kokemukset eroavat opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemissa selvityksissä (opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2017) esitetyistä yleisistä kokemuksista: Yleisissä AHOT-kokemuksissa 
mainitaan, että ahotointiprosessi ja ahotoinnin perusteena olevat osaamisvaatimukset on koettu 
epäselviksi. Vastaavaa kritiikkiä ei ole esitetty RATEKOn rakennusterveysasiantuntija-
koulutuksen ahotoinneista. Tämä selittynee osaksi RATEKOn prosessin systemaattisuudella. 
Pääasiasiallinen selitys lienee kuitenkin rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen sisällön 
selkeä, asetus- ja viranomaisohjetasolla tehty määrittely (sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 
Valvira 2016). 
 
RATEKOn rakennusterveysasiantuntijaopiskelijoiden antaman palautteen mukaan laajat 
ahotoinnit voivat kaventaa opinnot sirpaleisiksi. Sirpaleisuutta on koettu erityisesti silloin, jos 
ahotointi on toteutettu siten, että saman opintojakson sisällä osa opiskelijalle kuuluvista 
oppimistapahtumista on hyväksiluettu ja osa merkitty suoritettavaksi. Selkeyden vuoksi voisi 
olla perusteltua myöntää hyväksilukuja muutaman opintopisteen muodostamien 
kokonaisuuksien suuruisina. 

6. AHOTOINTIEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT KEHITYSTARPEET  
 
Rakennusterveyden osaamisalan nopea kehittyminen asettaa kehitystarpeita myös 
koulutukselle ja ahotoinneille: Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen sisällön uudistuessa 
AHOT-menettelyn perustana olevat koulutuksen osaamistavoitteet vaativat säännöllistä 
uudistamista. Vastaavasti sitä mukaa, kun rakennusterveyden osaamisalan aiheita saadaan 
sisällytettyä eri tutkintokoulutuksiin, kasvaa näitä aiheita sisältävien opintojen hyväksilukujen 
tarve rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa.   
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7. YHTEENVETO JA KIITOKSET

Artikkelissa käsitellyt tutkimus- ja kehitystyön tulokset on julkaistu RATEKOn 
rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen sisältyvänä opinnäytetyönäni.  

Parhaat kiitokset opinnäytetyöni ohjaajille Talonrakennusteollisuus ry:n johtaja Jukka 
Pekkaselle ja RATEKOn johtava asiantuntija Helmi Kokotille sekä opinnäytetyöni 
ulkopuolisena valvojana toimineelle sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies 
Vesa Pekkolalle. Lämpimät kiitokset myös RATEKOn rehtori Heidi Husarille, työkavereilleni 
ja kaikille RATEKOn rakennusterveyskoulutusten opiskelijoille ja kouluttajille. 

Artikkelin perustana olevan tutkimus- ja selvitystyön pohjalta voidaan todeta, että toukokuussa 
2015 voimaan astunut sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus (545/2015) ja sen 
soveltamista koskeva Valviran ohje tukevat hyvin rakennusterveyskoulutusten järjestämistä ja 
ahotointia. (sosiaali- ja terveysministeriö 2015, Valvira 2016) 

Kiitokset rakennusterveysasioiden parissa työskennelleille asiantuntijoille ja virkamiehille 
siitä, että he ovat sosiaali- ja terveysministeriön avoimessa ja osallistavassa säädösvalmistelun 
yhteistyössä kehittäneet erinomaisen koulutuksen, joka yhdistää eri tieteenalat ja eri 
ammattikuntien katsantokannat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka valmentaa koulutettavat 
rakennusterveysasiantuntijoiksi. 

LÄHDELUETTELO 

Hietala, M. 2018. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnustamisen 
vaikutukset opintoihin RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa. Sisäilmasto-
seminaari 2018.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opitulle tunnustusta. Mäkinen-Streng, Mirka; Ojala, Kristiina; 
Haltia, Nina. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:35. Helsinki 2017. Julkaisun 
pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-496-2 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. Asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 23.4.2015, ladattavissa 
osoitteesta  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545 

Valvira 2016, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje http://www.valvira.fi/-
/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1, luettu 11.11.2017 
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MUOVIMATOT – VOC:T, MIKROBIT JA TOKSISUUS 

Ulla Lignell 

TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa kirjallisuuskatsauksessa käsitellään, mitä alan kirjallisuuden perusteella 
tiedetään VOC-yhdisteistä sisäilmassa ja niiden emissioista materiaaleista suhteessa lattian 
muovimattopäällysteisiin. Lisäksi käsitellään mikrobeja, erityisesti bakteereja sisäilmassa ja 
materiaaleissa sekä bakteerien tunnistusmenetelmiä materiaalinäytteistä. Kenttätutkimuskoh-
teessa kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen mukaan ei ole juurikaan löytynyt poik-
keavaa, mutta kohteessa koetaan oireilua. Kiinnostus bakteerien selvittämiseen kohteessa he-
räsi, koska eräässä tutkimuksessa muovimattoliimasta oli löytynyt tunnistamatonta bakteeri-
kasvua. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitä tuo kasvusto olisi ja voisiko sillä olla 
merkitystä sisäilma-altisteena. Tutkimus tehtiin myös vertailukohteessa. Lisäksi tutkimuskoh-
teessa tutkittiin muovimattopäällysteisten lattiarakenteiden kosteutta, VOC-yhdisteiden pitoi-
suuksia FLEC- ja bulk-menetelmillä eri rakenneosissa. Tutkimuskohteessa tehtiin myös si-
säilman toksisuusmittaukset. 

Mikrobivaurioita lattiapäällysteiden alla ei todettu eikä bakteerikasvustoa pystytty identifioi-
maan. Muovimaton pintaemissiot FLEC-menetelmällä olivat pienet, bulk-menetelmällä mate-
riaaliemissiot olivat koholla erityisesti tilassa, jossa todettiin poikkeavaa kosteutta, mutta 
myös tilassa, jossa poikkeavaa kosteutta ei todettu. Toksisuutta ei sisäilmassa todettu. 

Tutkimuksessa ei pystytty löytämään teknistä syytä oireilulle. Kuitenkin muovimattojen pois-
ton ja lattiamateriaalin vaihdon jälkeen tilojen käyttäjät kokevat sisäilmaolosuhteiden koh-
teessa parantuneen. 

1. JOHDANTO

Erityisesti alkalisissa olosuhteissa betonirakenteissa liiallisen kosteuden vaikutuksesta muo-
vimatoissa ja niiden liimoissa voi käynnistyä hajoamisreaktioita. Kun rakenteissa on kosteutta 
sekä lämpö- ja ravinneolosuhteet ovat riittävät, mikrobikasvun esiintyminen rakenteissa on 
mahdollista. Mikrobikasvustojen tuottamat aineenvaihduntatuotteet voivat olla nykykäsityk-
sen mukaan sekä haihtuvia MVOC-yhdisteitä, jotka ovat pääsääntöisesti samoja yhdisteitä 
kuin mm. kostuneista rakennusmateriaaleista emittoituvat yhdisteet, että ei-haihtuvia bioaero-
soleina pieniin hiukkasiin kiinnittyneitä mikrobitoksiineja.  

On kannanottoja, joiden mukaan mikrobitoksiinit sisäilmassa voisivat olla yksi oireiden ai-
heuttaja. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, kuinka suuret toksiinipitoisuudet ovat tavanomaisesta 
poikkeavia ja aiheutuuko niistä terveyshaittaa. Eräissä tutkimuksissa muovimattojen alta lii-
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masta on analysoitu erikseen tunnistamatonta bakteerikasvua, muuta kuin sädesieniä, suora-
mikroskopointimenetelmällä.  
 
Tämä tutkimus jakautui kirjallisuusosioon ja kenttätutkimusosioon. Kenttätutkimuksen tarkoi-
tuksena oli tutkia muovimattopäällysteisten lattiarakenteiden kosteutta, mikrobipitoisuuksia, 
erityisesti bakteereja, ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia eri menetelmillä eri rakenneosissa 
kohteessa, jossa kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen mukaan ei ole juurikaan löy-
tynyt poikkeavaa. Kohteessa koetaan kuitenkin oireilua. Vertailukohteena oli samaa ikäluok-
kaa oleva rakennus, jossa ei ole koettu oireita. Tutkimuskohteessa tehtiin myös sisäilman tok-
sisuusmittaukset. 
 
2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
 
2.1. VOC-yhdisteet 
 
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, VOC-yhdisteitä, esiintyy yleisesti sisäympäristöissä. Tyypil-
lisiä lähteitä VOC-yhdisteille ovat mm. rakennusmateriaalien primääriemissiot (vaurioitumat-
tomista materiaaleista haihtuvat emissiot) ja sekundääriemissiot (käytön tai vauriotilanteen 
aikana haihtuvat emissiot), rakennuksessa tapahtuva toiminta mm. siivouskemikaalit, kalus-
teet, tilojen käyttäjät ja käyttäjien hajusteet. Rakenteiden pintaemissioiden mittaamiseen käy-
tetään FLEC-laitteistoa (Field and Laboratory Emission Cell). FLEC-mittausta ehjän materi-
aalin päältä paikan päällä pidetään nykytiedon valossa ensisijaisena menetelmänä todellisten 
pintaemissioiden määrittämiseen huonetilaan päin (Ympäristöopas 26, 2016). 
 
Kohteesta irrotetun materiaalinäytteen, joka yleensä sisältää lattiapäällysteen lisäksi mm. lii-
maa ja tasoitetta, VOC-emissiopotentiaalia mitataan ns. bulk-materiaalinäytteellä.  Tulokset 
ovat kvalitatiivisia. Työterveyslaitos on asettanut osalle materiaaleista viitearvoja (Työter-
veyslaitos 2018). Muovimattopäällysteisiin betonilattioihin on jo pitkään kohdistunut aktiivis-
ta tutkimustyötä, koska on epäilty niiden heikentävän sisäilman laatua. Tutkimukset ovat 
osoittaneet 2-etyyli-1-heksanolin (2-EH) ja TXIB:n olevan ns. indikaattoriyhdisteitä muovi-
mattojen ja niiden liimojen hajoamisprosesseista alkalisissa olosuhteissa kosteuden vaikutuk-
sesta. Tulosten perusteella on julkaistu ohjeita betonin kosteusmittauksiin. Toimenpiteistä 
huolimatta ongelmia esiintyy yhä. Eräitä syitä voivat olla liian lyhyiksi mitoitetut kuivumis-
ajat, uusien materiaalien ja rakenneratkaisujen tuotekehitys (esim. sementtilaadut ja betonin 
lisäaineet, muovimattojen pehmittimet ja pintakäsittely) ilman tutkimustietoa ja käyttökoke-
muksia sekä suuret rakennepaksuudet. Esimerkkikohteissa on havaittu, että mittauksin toden-
netut kuivumisajat olivat jopa neljä kertaa laskennallisia kuivumisaika-arvioita pidempiä. 
(Miettunen ja Wirtanen 2018) 
 
2.2. Mikrobit 
 
Sieni-itiökoostumus voi olla erilainen kosteusvaurioituneissa rakennuksissa kuin vertailura-
kennuksissa, erityisesti lajikirjo on usein vauriorakennuksissa suurempi (Hyvärinen 2002). 
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Sisätilojen bakteerien on todettu olevan pääsääntöisesti ihmisperäisiä (Hospodsky et al. 2012, 
Täubel et al. 2009). Kostuneissa materiaaleissa on todettu kohtuullisen rajattu määrä sieni-
sukuja viljelyyn perustuvilla menetelmillä (Hyvärinen 2002), myös qPCR-tekniikkaa (kvanti-
tatiivinen polymeraasiketjureaktio) on käytetty (Pietarinen et al. 2008). Lisäksi osaa mikro-
beista pidetään kosteusvaurioihin viittaavina mikrobeina, ns. kosteusvaurioindikaattoreina. 
Suomessa käytetään yleisesti Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valvira 2016) 
lueteltuja indikaattoreita. Rakennusmateriaaleissa kasvavia bakteereja on tutkittu huomatta-
vasti vähemmän kuin sieniä. Materiaaleissa on todettu aktinomykeettejä, mykobakteereja ja 
gram-negatiivisia bakteereja (Andersson et al. 1997, Hyvärinen 2002, Pietarinen et al. 2008, 
Torvinen et al. 2006). 

Suomessa rakennusterveystutkimuksissa noudatetaan Ympäristöoppaan 26 (2016), asumister-
veysasetuksen (545/2015) ja sitä täydentävän soveltamisohjeen (Valvira 2016) suosituksia 
käytettävistä menetelmistä. Näiden mukaan mikrobikasvun arvioimiseen käytetään laimen-
nossarja- tai suoraviljelymenetelmää tai muuta menetelmää, jonka luotettavuus on osoitettu 
tai tulosten yhtenevyys laimennossarjamenetelmään on varmennettu. Valviran soveltamisoh-
jeessa (2016) todetaan lisäksi seuraavasti: ”Suoramikroskopointi ei sovellu bakteerikasvusto-
jen havainnointiin.” 

2.3. Toksisuus 

Mikrobitoksiinit voidaan jakaa niiden tuottajaorganismien mukaan mykotoksiineihin ja bak-
teeritoksiineihin. Mykotoksiinien esiintymistä rakennusmateriaaleissa on tutkittu jonkin ver-
ran (Tuomi et a. 2000; Nielsen ja Frisvad 2011). Bakteereissakin on toksiinintuottajia. Sisäti-
loista eristetty sädesieniin kuuluva Streptomyces griseus voi tuottaa valinomysiini-toksiinia 
(Andersson et al. 1998) ja kosteusvaurioituneista materiaaleista eristetyt Streptomyces-lajit 
ylipäänsä voivat tuottaa useita toksiineja (Täubel et al. 2011). Valtakunnallisessa Toxtest-
tutkimushankkeessa (Loppuraportti Toksikologisen menetelmän kehittämissuunnitelma 
TOXTEST 2010-2012 2013) pyrittiin kehittämään sisäilman pölynäytteille soveltuvaa toksi-
suuden arviointimenetelmää. Tutkimuksessa ei pystytty tilastollisesti erottelemaan vauriokoh-
teita vertailukohteista. Näin ollen pölyn myrkyllisyyden mittaus ei nykytiedon perustella so-
vellu terveyshaitan arviointiin.  Sisäilman kokonaistoksisuuden mittaamiseen Sisäilmatutki-
muspalvelut Elisa Aattela Oy on patentoinut mittausmenetelmän, jossa huurrevettä kerätään 
E-keräimen kylmälle pinnalle kuivajäällä (www.sisailmatutkimuspalvelut.fi). Menetelmä ei 
erottele, mistä syystä toksisuus johtuu. 

3. KENTTÄTUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuskohteena oli vuonna 2006 rakennettu päiväkotirakennus, joka liittyy kaksikerroksi-
seen koulurakennukseen. Tutkimukset tehtiin päiväkodin kahdessa tilassa, pienryhmätilassa 
sekä leikki- ja lepohuoneessa, joissa on tuulettuva alapohjarakenne. Aiemmissa laajoissa si-
säilmasto- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa vuosina 2015 ja 2017 päiväkodin tiloihin 
ei kohdistunut korjaustarvetta. Vertailukohteena oli vuonna 2008 valmistunut koulukiinteistö, 
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josta ei ole tehty sisäilmaongelmailmoituksia, kohteessa ei myöskään ole tehty sisäilmasto- ja 
kosteusteknisiä kuntotutkimuksia. 

Tutkimuskohteessa tehtiin lattiarakenteen pintakosteuskartoitus sekä tarkentavat porareikä- ja 
viiltomittaukset. Ennen lattiarakenteen avaamista tehtiin VOC-tutkimus sisäilmasta, FLEC-
tutkimus lattian pintamateriaalista, sisäilman mikrobitutkimus sekä sisäilman toksiinimittaus 
E-keräimellä. Lattiarakenteen avaamisen jälkeen tehtiin bulk-tutkimus muovimatosta ja eritel-
tynä myös tasoitteesta ja betonin pinnasta, materiaalien mikrobitutkimukset suoramikrosko-
poimalla ja suoraviljelymenetelmällä sekä viljelymenetelmällä mukaan lukien bakteeritunnis-
tukset erikseen muovimaton liimasta, tasoitteesta ja betonista (kahdella eri alustalla Bacillus-
tyyppisille bakteereille ja Bacillus cereus -bakteerille tarkoitetulla spesifisellä alustalla ilman 
antibioottia kahdessa eri lämpötilassa, 25 °C ja 50 °C) laimennossarjamenetelmällä. Vertailu-
kohteessa tehtiin pintakosteuskartoitus ja mikrobitutkimukset suoramikroskopoiden ja suora-
viljelymenetelmällä. 

4. TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA

Tutkimuskohteen pienryhmätilan ulkoseinän lähellä havaittiin kohonneita kosteuslukemia 
pintakosteudenilmaisimella, viiltomittausmenetelmällä kosteus todettiin olevan koholla pin-
noitteen alla. Kyseisessä kohdassa lattiapinnoitteen alla todettiin pistävää liimamaista hajua. 
Leikki- ja lepohuoneessa ei todettu poikkeavaa kosteutta eikä lattiapinnoitteen alla todettu 
poikkeavaa hajua. Porareikämittauksissa eri rakennesyvyyksissä kosteuspitoisuuksien todet-
tiin olevan tavanomaisella tasolla. Sisäilman TVOC-pitoisuudet ja yksittäisten yhdisteiden 
pitoisuudet olivat pieniä, samoin tilojen pintamateriaalipäästöt FLEC-menetelmällä. Myös 
sisäilman mikrobipitoisuudet tutkituissa tiloissa olivat pieniä. Tutkimuskohteen molemmista 
tiloista otetut huurrevesinäytteet eivät olleet toksisia. Vertailunäytteenä toiminut ulkoilmanäy-
te ei ollut myöskään toksinen. 

Pienryhmätilan materiaalien VOC-pitoisuudet bulk-menetelmällä analysoituina olivat suu-
remmat kuin leikki- ja lepohuoneessa. Tämä tukee tiloissa tehtyjen kosteusmittausten ja ais-
tinvaraisten arvioiden tuloksia kyseisistä tiloista. Pienryhmätilassa sekä matto-, tasoite- että 
betoninäytteiden kokonaisemissiot ja matto- ja tasoitenäytteiden 2-EH-emissiot ylittivät Työ-
terveyslaitoksen viitearvot. Leikki- ja lepohuoneessa betonin kokonaisemissio ja maton 2-EH-
emissio olivat viitearvoja suuremmat. Muovimaton alapuolisesta liimasta ja tasoitteesta otet-
tujen rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuudet suoraviljelymenetelmällä sekä laimen-
nossarjamenetelmällä ja Bacillus-tyyppisten bakteerien pitoisuudet olivat alle määritysrajan 
lukuun ottamatta leikki- ja lepohuoneen muovimaton alapuolista liimakerrosta, jossa THG-
alustalla todettiin vähäisiä määriä bakteereita. Suoramikroskopointimenetelmällä kaikissa 
tutkituissa näytteissä todettiin bakteerikasvustoa.  

Vertailukohteessa yhdessä tutkitussa tilassa neljästä todettiin pienellä alueella pintakosteus-
kartoituksessa kohonnutta kosteutta. Suoramikroskopoiden bakteerikasvua todettiin sekä kui-
villa että kosteilla alueilla. 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa rakennusmateriaalien mikrobiologisissa analyyseissä ei löytynyt tukea suora-
mikroskopoinnissa todetulle havainnolle muovimattoliiman bakteerikasvusta. Bakteerikasvua 
todettiin sekä kohteessa, jossa on koettu sisäilmaongelmia, että vertailukohteessa, jossa on-
gelmia ei ole todettu. Suoramikroskopoiden todettua bakteerikasvua esiintyy riippumatta siitä, 
onko muovimaton alusta kuiva vai kostea. Tutkimuksessa ei pystytty osoittamaan viitteitä 
mahdollisen bakteerikasvun tai sisäympäristössä olevien muiden tekijöiden aiheuttamasta 
toksisuudesta ja sitä kautta tilojen käyttäjien mahdollisesta altistumisesta. 

Tilassa, jossa todettiin poikkeavaa kosteutta ja aistinvaraisesti poikkeavaa hajua maton alla, 
bulk-menetelmällä kokonaisemissiot niin matossa, tasoitteessa kuin betonissakin ja 2-EH-
emissiot matossa ja tasoitteessa olivat viitearvoja suuremmat. Toisaalta myös tilassa, jossa 
poikkeavaa kosteutta ei todettu, betonin kokonaisemissio ja maton 2-EH-emissio olivat ko-
holla. Löydöksen merkittävyys altistumisen kannalta jää toistaiseksi epäselväksi. Mikä merki-
tys on tiiviin, vesihöyryä huonosti läpäisevän muovimaton alla olevalla VOC-yhdisteiden 
pitoisuudella, kun samaan aikaan pintamateriaalipäästöt FLEC-menetelmällä analysoituina 
ovat pienet? 

Tutkimuskohteessa poistettiin tämän tutkimuksen jälkeen muovimatot, liimat ja tasoitteet. 
Kohteeseen asennettiin uudeksi lattiapäällysteeksi vinyylilankut, joiden asennukseen ei käyte-
tä liimaa. Muutama kuukausi lattiamateriaalin vaihdon jälkeen kohteen henkilökunnalta ky-
syttiin webropol-kyselynä, kokevatko he sisäilmaolosuhteissa muutosta. Koko henkilökunta 
vastasi kyselyyn, kaikki kokivat olosuhteiden parantuneen. 
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PRO-CLEAN JA ULTRASNAP-PIKATESTIEN HYÖDYNNETTÄVYYS JA 
LUOTETTAVUUS RAKENNEAVAUKSISSA 

Hanna Vierinen 
Polygon Finland Oy 

TIIVISTELMÄ 

Sisäilmatutkimusten tarkoituksena on selvittää sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Yksi 
merkittävimmistä sisäilman laatua heikentävistä tekijöistä ovat rakenteissa sijaitsevat vauriot, 
joilla on ilmayhteys sisäilmaan. Rakenteiden vaurioita arvioidaan rakenteisiin tehtävien 
avausten kautta. Avauskohdat määritetään tavallisesti lämpökameran, merkkisavun, merk-
kiainekokeen, homekoiran ilmaisun sekä aistinvaraisten havaintojen perusteella tai näitä me-
netelmiä yhdistelemällä. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pintojen ATP- molekyylitasoa mittaavaa Ultrasnap-
pikatestiä ja pintojen proteiinitasoa määrittävää PRO-Clean pikatestiä, sekä selvittää näiden 
soveltuvuutta, toimivuutta ja luotettavuutta sisäilmatutkimuksiin liittyvissä rakenneavauksis-
sa. Tarkoituksena oli arvioida, soveltuvatko pikatestit yhdeksi työkaluksi rakenneavausten 
kohdentamiseen ja valikointiin nykyisten menetelmien tueksi. 

Opinnäytetyössä käsiteltiin mikrobien rakennetta proteiineihin ja ATP-molekyyleihin keskit-
tyen. Lisäksi opinnäytetyössä käytiin lyhyesti läpi mikrobien kulkeutumista rakenteista sisä-
pintojen ilmavuotokohtiin. Pikatestien soveltuvuutta tutkittiin kenttäkokein. Kenttäkokeissa 
pikatestien tuloksia vertailtiin alueelta kerättyihin pintasivelynäytteiden, materiaalinäytteiden 
tai 14vrk:n pölylaskeuman mikrobipitoisuuden laboratoriomäärityksiin. Tuloksena havaittiin 
Ultrasnap-pikatestin korreloivan kohtalaisesti analyysista saatujen mikrobitasojen kanssa. 
PRO-Clean pikatestien tuloksista vastaavaa korrelaatiota ei havaittu. 

1. JOHDANTO

Rakenteissa olevia kosteus- ja mikrobivaurioita tutkitaan tavallisesti rakenteisiin tehtävillä 
rakenneavauksilla, niiden kautta tehtävillä havainnoilla ja materiaalinäytteiden laboratorio-
analyyseilla. Opinnäytetyössä käydään läpi lyhyesti käytössä olevat, rakenteita rikkomattomat 
menetelmät, joiden perusteella rakenneavauskohdat kohdennetaan rakenteisiin. Eri menetel-
mien hyödyntämisestä huolimatta rakenneavauskohdan kohdistus vaurioituneeseen kohtaan 
rakennetta voi olla haastavaa. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko tutkimukseen valikoituja PRO-Clean ja Ult-
rasnap-pikatestejä hyödyntää luotettavasti rakenneavauskohtien valikoimiseen kenttätyösken-
telyssä muiden käytössä olevien menetelmien ohella. Opinnäytetyössä on tarkoitus perehtyä 
pikatestien toimintaperiaatteeseen liittyen mikrobien proteiineihin sekä ATP-molekyyleihin: 
niiden tuotantoon sekä esiintyvyyteen mikrobien solurakenteessa.  
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Tutkimusaineiston tuloksia verrataan keskenään ja arvioidaan, vastaavatko pikanäytteen tu-
lokset laboratoriosta saatuja analyysivastauksia: Homesienipitoisuuksia, havaittuja mikrobeja 
tai analysoitua bakteeripitoisuutta.  

2. MENETELMÄT JA AINEISTO

Tutkimusaineistona käytettiin 84 kappaletta Ultrasnap-pikatestiä, jotka mittaavat pintojen 
ATP-molekyylitasoa sekä 60 kappaletta PRO-Clean pikatestiä, jotka mittaavat pintojen prote-
iinitasoa. Verrokkiaineistona käytettiin alueelta kerättyjen näytteiden analyysivastauksia.  

Pikatestit suoritettiin ennen rakenneavausta tai pintasivelynäytteenottoa joko ilmavuotokoh-
dasta tai laskeumalevyltä. Samalta alueelta lähetettiin materiaali- tai sivelynäyte laboratorioon 
analysoitavaksi. Pikatestien tuloksia vertailtiin analyysista saatuihin tuloksiin ja arvioitiin, 
korreloivatko pikatestien tulokset analyysivastauksista saatuun dokumentaatioon näytteiden 
homesieni- ja bakteeripitoisuuden kanssa. Pikatestien tuloksia verrattiin lisäksi näytteistä ha-
vaittuihin mikrobeihin. 

3. TULOSTEN KÄSITTELY

Opinnäytetyössä esitetään taulukoituna saadut tulokset sekä näiden pohjalta muodostetut kaa-
viot. Taulukoihin on koottu kohdenumeroittain näytenumero, kohdenumero, näytetyyppi, ana-
lyysimenetelmä, pikatestien tulos, analyysin homesienipitoisuus, tunnistetut mikrobit, baktee-
ripitoisuus sekä täsmäykset pikatestin ja analyysivastauksen välillä bakteereihin sekä home-
sieniin. Taulukoiden pohjalta tehdyistä kaavioista voidaan havaita pikatestien täsmäykset ana-
lysoituun mikrobipitoisuuteen. Opinnäytetyössä on taulukoituna myös analyyseissa havaitut 
homesienisuvut/-lajit kohteittain. Taulukon pohjalta on muodostettu kaavio, josta voidaan 
tarkastella pikatestien reagointikykyä analyysissa havaittuihin mikrobilajeihin / -sukuihin. 

3.1. Tulosten yhteenveto 

PRO-Clean pikatestien tulokset eivät korreloi laboratoriosta saatuihin tulosdokumentaatioihin 
bakteeri- ja homesienipitoisuudesta. Myöskään pikatestin värimuutoksen voimakkuuden ja 
näytteiden mikrobipitoisuuksien välillä ei havaittu olevan yhteyttä. PRO-Clean menetelmän ja 
verrokkiaineiston välistä korrelaatiota voidaan tarkastella taulukosta 1: 
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Taulukko 1: Verrokkiaineiston kokonaismäärä ja PRO-CLEAN pikatestien täsmäykset 

Havaittu pitoisuus  Verrokkiaineisto, kpl  Täsmäys, kpl 

Homesienipitoisuus +++/++++  20  11 

Homesienipitoisuus +/++   25 14 

Homesienipitoisuus ‐   15  6 

Bakteeripitoisuus +++/++++  17 8 

Bakteeripitoisuus +/++  31 17 

Bakteeripitoisuus ‐  12  3 

Ultrasnap-pikatestin ja laboratoriossa määritetyn homesienten pitoisuuden välillä voidaan 
havaita kohtalaista korrelaatiota. Raja-arvona tässä tutkimuksessa pidettyä RLU-arvoa 60 
täytyisi kuitenkin tarkastella laajemmalla tutkimusotannalla, sillä erityisesti lievä mikrobien 
pitoisuus (+) saattaa tätä raja-arvoa käytettäessä jäädä Ultrasnap-menetelmällä huomaamatta. 
Tulosten perusteella voidaan kuitenkin havaita, että pikatestin korkeilla arvoilla (>220 RLU) 
laboratoriotuloksesta havaittiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta vähintään lievää homesieni-
pitoisuutta. Testi korreloi kohtalaisesti myös bakteeripitoisuuteen. Taulukossa 2 on esitettynä 
tutkimusotanta ja Ultrasnap-menetelmän täsmäykset: 

Taulukko 2: Verrokkiaineiston kokonaismäärä ja Ultrasnap-pikatestien täsmäykset 

Havaittu pitoisuus  Verrokkiaineisto, otanta Täsmäys, RLU >60 

Homesienipitoisuus +++/++++  7  7 

Homesienipitoisuus +/++   60  33 

Homesienipitoisuus ‐   19  10 

Bakteeripitoisuus +++/++++  15  12 

Bakteeripitoisuus +/++  63  36 

Bakteeripitoisuus ‐  8 7 

Saatuja pikatestien tuloksia vertailtiin myös määritettyihin mikrobilajistoihin/-sukuihin. Otan-
ta on kappalemäärällisesti suppea, mutta käytössä olleen tutkimusaineiston perusteella arvioi-
den PRO-Clean ei havaitse luotettavasti pinnoilla olevia mikrobeja, sillä aineiston perusteella 
havaittujen ja havaitsemattomien suhde on melko hajanainen.  Ultrasnap-menetelmällä luotet-
tavimmin havaitaan Eurotium ja Streptomyces. Kun vertaillaan testien kykyä havaita eri mik-
robilajistoja, voidaan arvioida, että PRO-Clean testityyppi havaitsi mikrobilajistoja Ultrasnap-
testityyppiä heikommin ja epäluotettavammin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, etteivät PRO-Clean pikatestit sovellu tutkittuun käyttötarkoi-
tukseen rakenneavausten kohdentamisessa tulosten hajanaisuuden ja huonon korrelaation 
vuoksi.  Sen sijaan Ultrasnap-pikatestien voidaan arvioida antavan tuloksen suuntaa-antavasti. 
ja näin ollen menetelmää voidaan käyttää rakenneavausten kohdentamisen yhtenä menetel-
mänä, jos valittavana on esimerkiksi kaksi samantyyppistä avauskohtaa, mutta vain toiseen 
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voidaan suorittaa avaus. Ultrasnap-pikatestien tuloksista on silti vaikeaa arvioida, saadaanko 
menetelmän avulla numeerisesti korkeampia RLU arvoja homesieni- vai bakteeripitoisuuden 
perusteella. Menetelmä perustuu ATP-molekyylitason määrittämiseen joita tuottavat kaikki 
solut, näiden joukossa myös tässä opinnäytetyössä käsitellyt bakteeri- ja mikrobisolut. Ra-
kenneavauksiin soveltuvamman RLU raja-arvon määritykseen täytyisi myös olla laajempi 
tutkimusotos. 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuvatko PRO-Clean tai Ultrasnap-
pintapuhtaustestit rakenneavausten kohdentamiseen esimerkiksi tilanteissa, jolloin rakentei-
den avausten määrä on syystä tai toisesta rajattu ja pyritään kohdentamaan avauksia ilmavuo-
tokohtiin, jotka ovat vaurioituneimmilla alueilla. 

Tutkimusotannan perusteella voidaan arvioida, etteivät PRO-Clean pikatestit korreloi analyy-
sissa havaittuihin homesieni- eikä bakteeripitoisuuksiin eivätkä ne havaitse luotettavasti mik-
robien olemassaoloa. Johtopäätöksenä voidaan arvioida, etteivät PRO-Clean pikatestit sovellu 
suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. Ultrasnap-pikatestien havaittiin korreloivan kohtalaisesti 
analyysissa havaittuihin homesieni- ja bakteeripitoisuuksien kanssa, ne myös havaitsivat mik-
robilajistoja PRO-Clean pikatestiä luotettavammin. Luminometrin antamat lukuarvot ovat 
kuitenkin vain suuntaa-antavia, eikä lukuarvon perusteella voida arvioida todellisia homesie-
ni- tai bakteeripitoisuuksia. On myös huomioitava pinnan yleinen puhtaustaso ja sen vaikutus 
saatuun lopputulokseen, sillä ATP-molekyylejä tuottavat bakteeri- ja homesienisolujen ohella 
muidenkin eliöiden solut. Lopputuloksena voidaan todeta, että Ultrasnap-pikatestiä voidaan 
käyttää yhtenä menetelmänä muiden tutkimusmenetelmien ohella rakenneavausten määrityk-
sessä, mutta avauksiin soveltuvan raja-arvon määritykseen tarvitaan laajempaa otantaa. 

5. KIITOKSET
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KOULUN TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN TARKASTUS JA 
RISKIRAKENNEANALYYSI

Antti Soininen 

TIIVISTELMÄ 

Työssä tutkittiin koulurakennuksen terveydellisiä olosuhteita terveydensuojelulain valvonta-

suunnitelman mukaisella tarkastuksella. Lisäksi tehtiin riskirakennekartoitus ja tutkittiin, onko 

riskirakennekartoituksella merkitystä terveydellisten olosuhteiden selvittämisessä terveyden-

suojelun näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto koostui ympäristöterveydenhuollon tarkastus-

pöytäkirjoista sekä kiinteistön omistajan tekemistä tutkimuksista ja selvityksistä ja rakennepii-

rustuksista. Tämän aineiston pohjalta pyrittiin tekemään analyysi tiloista, jossa voisi olla suu-

rin riski terveyshaitan toteutumisen kannalta. Aineiston pohjalta kartoitettiin sisäilmaongel-

mien historiaa ja tehtiin riskirakennekartoitus. Koulurakennukseen tehtiin tarkastus, joka 

koostui alkupalaverista ja tarkastuksesta sekä mittauksista. Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen 

kouluun tehtiin lisää tutkimuksia ja mittauksia terveydellisten olosuhteiden selvittämiseksi. 

Tutkimuksessa todettiin, että riskirakenneanalyysistä saattaa olla hyötyä terveydellisten olo-

suhteiden selvittämisessä, mutta se vaatii yhteistyökykyä kiinteistön omistajan kanssa. Tutki-

muksessa todettiin, että kiinteistössä voi aiheutua terveydensuojelulain mukaista terveyshait-

taa käyttäjille puutteellisen ilmanvaihdon takia ja rakenteissa olevasta kosteusvauriosta. 

1. AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksen aineisto koostui ympäristöterveydenhuollon tarkastuspöytäkirjoista sekä kiin-

teistön omistajan tekemistä tutkimuksista ja selvityksistä ja rakennepiirustuksista. Tämän ai-

neiston pohjalta pyrittiin tekemään analyysi tiloista, jossa voisi olla suurin riski terveyshaitan 

toteutumisen kannalta. Aineiston pohjalta kartoitettiin sisäilmaongelmien historiaa ja tehtiin 

riskirakennekartoitus. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kouluun tehtiin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus. 

Tarkastus koostui aloituspalaverista ja koulun tiloihin tehtävästä tarkastuskierroksesta. Tar-

kastuskierroksella tiloissa tehtiin kartoitusta pintakosteusilmaisimella ja aistinvaraisia havain-

toja. 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa tehtiin lisätutkimuksia tiloihin, jotka oli valittu ennakko-

tutkimusaineiston, tehdyn tarkastuksen ja käyttäjien kokemuksen perusteella. Jatkotutkimuk-

sissa tiloihin tehtiin VOC-mittauksia, ilmanvaihdonmittauksia, sekä lisää pintakosteudenmit-

tauksia. 

2. TULOSTEN KÄSITTELY

Henkilökunnan haastattelun mukaan koulussa oli koettu vähän sisäilmaan liittyvää oireilua 

henkilökunnan osalta ja oppilaiden osalta kouluterveydenhuollolle ei ole tullut yhteydenottoja 

sisäilmaoireilusta. Henkilökunnan haastattelun mukaan muutamassa luokkatilassa oli todettu 

sisäilmanlaatu hieman tunkkaiseksi. Siisteyden taso oli koettu ajoittain tunkkaiseksi. 
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Kohteeseen tehdyissä sisäilmateknisiä kuntotutkimuksissa vuosina 2009-2017 oli havaittu 

pintakosteudenmittauksissa tai tarkemmissa mittauksia kosteutta lattiarakenteissa. Lattioiden 

kastumisen syyksi oli arvioitu viemärilinjojen kohdalla puuttuvaa lämmöneristekerrosta.  

Tehdyissä sisäilmateknisissä tutkimuksissa oli myös tarkastettu ilmanvaihdon toimintaa ja 

siinä oli havaittu ongelmia yksittäisissä tiloissa. Vuosilta 2012-2015 on kerätty käyttäjäpostia. 

Näiden postien perusteella tilan käyttäjä ovat kokeneet ilmanvaihdossa ongelmia ainoastaan 

yksittäisissä tiloissa. 

Kohteeseen oli tehty terveydensuojeluviranomaisen tarkastus vuonna 2012 jossa oli todettu 

sisäilmanlaatu tunkkaiseksi useissa luokkatiloissa. Lisäksi tiloissa oli aistittu kumimatosta 

johtuvaa hajua. Pintakosteusilmaisimella tehdyissä havainnoissa oli todettu poikkeamia refe-

renssikosteuteen verrattuna. 

Koulun opetustiloissa tehtiin pintakosteuskartoituksia luokkatiloissa ja oheistiloissa pistoko-

keenomaisesti. Koulussa todettiin poikkeavia lukemia referenssikosteuteen verrattuna noin 

neljäsosassa koulun opetustiloista. Pintakosteusilmaisimen havaintojen perusteella ulkoseinä-

rakenteet olivat kuivia. Poikkeuksena käytävällä B havaittiin seinärakenne, joka oli silmin-

nähden kosteusvaurioitunut. Tiloissa, joissa pintakosteusilmaisin näytti korkeampia lukemia, 

oli maanvastainen alapohjarakenne. Lisäksi todettiin, että kohonneet arvot rajautuvat usein 

viemärilinjojen mukaisesti. 

Koulun tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihdon konehuoneet sijaitsi-

vat katolla. Tarkastetun ilmanvaihtokoneen todettiin olevan puhdas. Koulun tiloissa mitattiin 

tulo- ja poistoilmanvaihdon ilmamääriä. Mittaukset tehtiin tiloissa, joissa sisäilmanlaatu oli 

koettu huonoksi. Neljässä luokkatilassa tuloilmalle asetettu henkilöperusteinen ilmamäärä ei 

täyttynyt. Kahdessa luokkatilassa tuloilmanmäärä oli riittävä. 

Koulun tiloissa tehtiin VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) -pitoisuusmittauksia. Mittauksilla 

haluttiin selvittää, onko tiloissa, joissa on tekstiililaattalattia, kemiallisia epäpuhtauksia. Mit-

taukset tehtiin viidessä luokkatilassa. Mitatuissa tiloissa ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavia 

hajuja. Tiloissa tarkasteltiin tekstiililaattojen kuntoa irrottamalla niitä lattiasta. Tekstiililaa-

toissa ei ollut merkkejä hajoamisesta. Tehdyissä mittauksissa ei havaittu haihtuvien orgaanis-

ten yhdisteiden osalta toimenpiderajan ylittäviä arvoja. 

Koulun ulkotiloja katselmoitiin. Länsisuunnasta maa vierittää kouluun päin. Koulun seinissä 

ei ollut jälkiä kosteusrasituksesta. Katon kallistukset vaikuttivat pääosin toimivilta. Kahdessa 

kohtaa vettä oli lammikoitunut verrattain paljon ja oli havaittavissa, että kaadot eivät toimi 

kattokaivoihin päin. 

Koulun tiloissa mitattiin lämpötiloja ja suhteellista kosteutta sattumanvaraisesti. Lämpötilat 

vaihtelivat 20-22 °C välillä. Mitattujen suhteellisten kosteuksien vaihteluväli oli 25-30 % RH. 

Tiloissa ei aistittu vetoa tai kylmyyttä. 

Koulun siisteydentasoa tarkasteltiin. Tarkastuksella todettiin, että siisteyden taso on riittävällä 

tasolla tarkastushetkellä. Lattia- ja seinärakenteet olivat pääosin puhtaat. Yläpölyjä ei ollut 

havaittavissa erityisen paljon tarkastetuissa tiloissa.  
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3. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Koulun tiloissa todettua kosteusvauriota ja riittämätöntä ilmanvaihtoa voidaan pitää tervey-

densuojelulain 27 § tarkoittamana terveyshaittana. Kiinteistön omistajan tulee ryhtyä toimen-

piteisin terveyshaitan poistamiseksi. Silmämääräisessä tarkastelussa ja pintakosteuskartoituk-

sessa todettujen kosteusvaurioiden syyt tulee selvittää ja rakenteet korjata asianmukaiseen 

kuntoon. Ilmanvaihdon toiminta tulee tarkistaa ja korjata asianmukaiseen kuntoon.  

 

Kiinteistön omistajan tulee tehdä rakennustekninen kuntotutkimus terveydensuojelulain 49 § 

mukaisella pätevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tiloissa, joissa oli mitattu poikkeavia pinta-

kosteus-/rakennekosteuslukemia. Lisäksi kiinteistön omistajan tulee selvittää ja arvioida onko 

kiinteistön muissa tiloissa samanlaisia vaurioherkkiä rakenteita ja ryhtyä tarvittaessa toimen-

piteisiin myös näiden riskirakenteiden kunnon selvittämiseksi ja tarvittaessa korjaamiseksi. 

 

Maanvaraista lattiarakennetta, jossa on vesihöyryä läpäisemätön pintamateriaali, voidaan pitää 

riskirakenteena. Tiloissa, joissa oli lattiassa muovimatto, voidaan katsoa, että riskirakenteen 

riskit ovat toteutuneet. Vaurioituneissa tiloissa olevat muovimatot tulee poistaa ja olisi suosi-

teltavaa vaihtaa lattiamateriaalit paremmin vesihöyryä läpäiseviksi. Vaihtoehtoisesti rakenteet 

voidaan korjata niin, että maaperästä tuleva kosteus ei nouse lattiarakenteeseen. Rakenteet 

tulee kuivata ennen uuden pintamateriaalin asentamista. 

 

Osassa tiloista oli todennäköisesti vaihdettu lattian pintamateriaali keraamisiksi laatoiksi pa-

remman vesihöyryläpäisevyyden johdosta. Tämä vaikuttaisi toimivalta ratkaisulta koska näis-

sä tiloissa ei ollut merkkejä kosteuden aiheuttamista vaurioista. Tehtyjen tutkimusten perus-

teella voidaan arvioida, että tekstiililaattojen vesihöyryn läpäisevyys on riittävä päästämään 

läpi rakenteista tulevan kosteuden. 

 

Lattiaan yhteydessä olevien ulkoseinärakenteiden osalta ei ole todennäköisesti mikrobivauri-

oitumisen riskiä, koska rakennetyyppien perusteella ulkoseinärakenteessa ei ole puurakenteita 

tai muita kosteuden vaikutuksesta vaurioituvia rakenteita. Tiloissa olevien väliseinien osalta 

voi olla mikrobivaurioitumisen riski, mikäli väliseinärakenteissa on puurakenteita lattiaa vas-

ten kosteusvaurioituneissa tiloissa. 

 

Terveydensuojelulain 27 §:n 4 momentin mukaan terveyshaitan selvittämistä ja poistamista 

koskevien määräysten tulee perustua terveydensuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen 

sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoi-

hin. Terveyshaitta tulee tällöin todeta asumisterveysasetuksen mukaisilla menetelmillä asetuk-

sen toimenpiderajojen ylityksenä. Jotta terveyshaitan toteamiseksi tarvittavat tutkimukset voi-

taisiin tehdä, tulisi terveydensuojeluviranomaisella olla jo sopivaa näyttöä tutkimusvaatimus-

tensa tueksi. Terveydensuojelulain mukaisella suunnitelmallisella tarkastuksella voi kuitenkin 

olla vaikea hankkia tällaista näyttöä. Ongelma korostuu, jos kiinteistönomistaja on haluton 

teettämään terveyshaitan toteamiseksi tarvittavia tutkimuksia. 

 

Riskirakenneanalyysista voi olla hyötyä juuri edellä mainitussa ongelmassa terveyshaitan sel-

vittämisen kannalta tai arvioitaessa tilojen terveydellisiä olosuhteita käyttäjille. Terveydensuo-
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jelulain 27 §:n 4 momentissa nimittäin todetaan, että terveyshaitan selvittämiseksi voidaan 

lisäksi antaa määräys rakenteen kuntotutkimuksen suorittamisesta. Tämän määräyksen näyttö 

voidaan hankkia helpommin tässä työssä selitetyllä riskirakenteiden tarkastelulla, kuin epä-

määräisemmän tiloja tai koko rakennusta koskevan selvitysmääräyksen kohdalla. Voidaan 

katsoa, että asiantuntevan viranomaisen tunnistama riskirakenne ja perusteltu epäily sen riskin 

toteutumisesta, esimerkiksi käyttäjien oireiluun ja omiin mittauksiin ja havaintoihin perustu-

en, ylittää näyttökynnyksen rakenteen kuntotutkimuksen määräämisestä. Piilevien vaurioiden 

osalta riskirakenne analyysin tekeminen voi siis auttaa terveyshaitan selvittämisessä, mutta 

terveyshaitan toteaminen vaatii yleensä aina myös yhteistyökykyä kiinteistön omistajan kans-

sa, jotta rakenteiden todellinen kunto saadaan selvitettyä. 

Kellaritilassa oleva iltapäiväkerhon tila ei täyttänyt terveydensuojelulain mukaisia vaatimuk-

sia. Tilan ilmanvaihto oli puutteellinen ja tilassa oli selviä viitteitä kosteusvaurioista. Tilaa ei 

ole suunniteltu opetustilaksi ja mikäli tila halutaan ottaa opetuskäyttöön, tulee tilan rakennus-

tekninen käyttötarkoitus selvittää ja tehdä tiloihin tarvittavat muutokset. Kiinteistön omistajan 

tulee varmistaa, että vaurioituneista kellaritiloista ei ole ilmayhteyttä opetustiloihin. Mikäli 

vaurioituneista kellaritiloista on ilmayhteys opetustiloihin voi ilmavirtojen mukana kulkeutua 

epäpuhtauksia oleskelutiloihin. 

Liikuntasalin tyttöjen ja poikien suihkuhuoneiden kunto tulisi tarkistaa. Rakenteissa saattaa 

olla kosteutta, mutta poikkeavat arvot saattavat johtua myös kosteuden imeytymisestä laatoi-

tuksen ja vesieristeen väliin. Koska suihkuhuoneita käytetään usein, eikä viimeistä käyttöä 

ennen mittausta tiedetä, voidaan mittauksen tulosta pitää ainoastaan suuntaa antavana. 

Koulurakennuksissa kiinteistön omistaja sammuttaa usein ilmanvaihdon illan ja yön ajaksi. 

Usein ilmanvaihto sammutetaan niin, että likaisten tilojen poistot jäävät päälle ja rakennuk-

sesta tulee alipaineinen. Tämän rakennuksen ilmanvaihdon käyntiajat eivät selvinneet tutki-

muksissa. Rakennuksissa joissa on todettu kosteusvaurioita ei ole suositeltavaa sammuttaa 

ilmanvaihtoa. Ilmanvaihdon sammuttaminen voi heikentää sisäilmanlaatua ja rakenteista ole-

vat epäpuhtaudet voivat kulkeutua tilaan ilmavirtojen mukana alipaineisuuden seurauksena. 

Lisäksi kiinteistön omistajan tulee varmistaa, että tilojen ilmanvaihto on riittävä ja täyttää 

asumisterveysasetuksessa annetun henkilöperusteisen tuloilman minimi määrän 6 l/s henkilö 

kohden. Tutkimuksessa todettiin, että ilmanvaihto ei täytä tällä hetkellä sille asetettuja vaati-

muksia kaikkien tilojen kohdalla. 
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PÄIVÄKODIN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 

Anna Raitolehto 
Polygon Finland Oy 

TIIVISTELMÄ 

Opinnäytetyö perustuu kesällä 2017 tehtyyn päiväkodin kosteus- ja sisäilmatekniseen kunto-
tutkimukseen ja talvella 2018 tehtyyn rakennuksen lämpökuvaukseen. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli muodostaa kokonaiskuva rakennuksen kunnosta, selvittää koettujen sisäilmaon-
gelmien aiheuttajat ja tutkimusten perusteella esittää korjaustoimenpidesuositukset korjaus-
suunnittelun lähtötiedoiksi.  

Rakennus tutkittiin ja tulokset raportoitiin Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kunto-
tutkimus 2016 -oppaan mukaisesti (Ympäristöministeriö 2016). Tutkimuksissa rakenteiden 
todettiin olevan erittäin epätiiviit. Alapohjan betonilaatta on painunut ja betonilaatan kuivu-
misen aiheuttama liike on aiheuttanut alapohjan ja seinän liitoksien rakoilua. Raoista kulkeu-
tuu mikrobiperäistä ilmavuotoa huonetiloihin. Lämpökuvauksessa todettiin rakennuksen van-
halla puolella merkittävää ilmavuotoa seinä-yläpohjaliitoksista. Yläpohjan tutkimuksissa to-
dettiin, että yläpohjasta on ilmayhteys huonetiloihin. Rakennuksen perustuksiin kohdistuu 
ulkopuolista kosteusrasitusta. Perusmuurilevyä ei ole ja osassa rakennusta sadevesi ohjautuu 
maaperään perustusten viereen. Piirustuksiin on merkitty salaojitus mutta tarkastuskaivot ei-
vät olleet tontilla näkyvissä.   

Tutkimusten perusteella tärkeimmät suositeltavat toimenpiteet ovat ulkoseinien ylä- ja ala-
pohjaliitosten ilmatiiviyden parantaminen hallitsemattomien korvausilmavuotojen estämiseksi 
ja korjaustöiden jälkeen tehtävä tulo- ja poistoilmamäärien säätäminen tilakohtaisesti. 

1. TAUSTA

Taustatietojen perusteella rakennuksen sisäilmastoon liittyviä ongelmia on koettu useiden 
vuosien ajan.  Kuntotutkimuksia varten käyttöön saaduista taustamateriaaleista vanhimmat 
ovat vuonna 2010 henkilökunnalle tehty sisäilmastokysely ja mineraalikuitumittaus. Tutki-
mustulosten perusteella rakennuksessa on tehty toimenpiteitä, saadun tiedon mukaan ainakin 
mineraalivillakuitujen lähteitä on poistettu. Tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeenkin henki-
lökunta on raportoinut tilojen ongelmista, lähinnä vetoisuudesta ja tunkkaisuudesta. Raken-
nukseen ei ole tehty suurempia korjauksia eikä aiempaa kattavaa kuntotutkimusta.  
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2. KOHTEEN KUVAUS

Tutkimuksen kohteena ollut päiväkoti on rakennettu v. 1991 ja siihen on rakennettu laajen-
nusosa v. 2001 (kuva 1.). Rakennuksen kokonaispinta-ala on 948 m2, josta v. 1991 rakenne-
tun osan pinta-ala on 670 m2 ja laajennusosan pinta-ala 278 m2. Rakennus on yksikerroksinen 
ja sijaitsee lievästi rinteisellä tontilla.  Kantava runko on puurakenteinen. Alapohjarakenne on 
maanvarainen betonilaatta alapuolisella lämmöneristyksellä. Ulkoseinät ovat puurankaraken-
teisia, osin tiiliverhoiltuja ja osin pystypaneloituja. Väliseinät ovat puurunkoisia kipsilevyra-
kenteisia ja osa muurattuja. Yläpohja on puurakenteinen. Rakennuksessa on pulpettikatto ja 
kattomateriaalina huopakate. Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo- ja poistoilman-
vaihto. 

Kuva 1. Tutkimuskohde. Rakennuksen v. 2001 valmistunut laajennusosa on merkitty sinisel-
lä. 

3. MENETELMÄT

Tutkimuksissa tehtiin seuraavat tarkastelut: 
 asiakirjatarkastelu (aiemmat analyysivastaukset, sisäilmastokysely, rakennepiirustuk-

set) jossa perehdyttiin taustatietoihin ja riskirakenteisiin.
 kiinteistön ulkopuolinen tarkastelu (sokkeli, ulkoverhous, vesikatto, sadevedenohjaus-

järjestelmä, tontin muodot)
 tilojen tutkiminen pintakosteudenilmaisimella sekä viiltomittaukset ja puun kosteus-

mittaukset
 ilmavuotojen tutkiminen lämpökameralla ja merkkisavulla
 rakenneavauksia ulkoseinien eristetilaan ja alustäyttöön saakka
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 sisä- ja ulkoilman välisen painesuhteen seurantamittaukset
 hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset
 ilmanvaihtojärjestelmän tarkastelu ja puhtauden arviointi
 pölynkoostumuksen määritykset ilmanvaihtojärjestelmästä ja tasopinnoilta
 pintojen mikrobipitoisuuden määrittäminen pyyhintänäytteistä
 rakennuksen lämpökuvaus yksivaiheisena kuvauksena rakennuksen normaaleissa

käyttöolosuhteissa.

4. TULOKSET

Rakenteet 

Rakennuksen perustuksiin kohdistuu ulkopuolista kosteusrasitusta, sillä rakennuksen sokke-
lissa ei ole perusmuurilevyä ja rakennuksen vanhalla puolella sadevedet imeytyvät maahan 
sokkelin viereen. Rakennuksen laajennusosassa on kattosadevesien viemäröinti. Rakennepii-
rustusten perusteella kiinteistössä on salaojitus. Tarkastuskaivojen kansia ei ollut esillä, joten 
salaojituksen toimivuutta ei päästy arvioimaan.  

Rakennuksen sekä vanhalla puolella että laajennusosalla on nähtävissä lattian painumista. 
Todettavissa oli myös betonilaatan kuivumisesta johtunutta laatan reunojen liikkumista.  Ul-
koseinien lattialistat ovat useissa huoneissa n. 1 cm lattiapintaa korkeammalla. Betonilaatta 
kuivuessaan kutistuu ja yhteen suuntaan kuivuvan laatan nurkat käyristyvät ylöspäin (FISE 
2016; Pitkänen 2002). Käyristyminen oikenee hitaasti laatan syvempien osien kuivuessa. Laa-
tan painuminen yhdistettynä betonin kuivumisen aiheuttamaan laatan liikkumiseen on aiheut-
tanut alapohjan ja ulkoseinärakenteen liittymään rakoilua. Rakennuksen laajennusosassa höy-
rynsulkumuovi limittyy asianmukaisesti betonilaatan alle mutta on laatan liikkumisen seu-
rauksena repeillyt. Vanhalla puolella höyrynsulkumuovi on katkaistu seinän alareunaan.  
Kummassakin tapauksessa maaperästä on ilmayhteys huonetilaan. Todetuista ilmanvuotokoh-
dista otettiin jalkalistojen sivusta ja seinästä pyyhintänäytteitä mikrobianalyysiin.  Pyyhintä-
näytteiden vertailunäytteessä ei kasvanut homeita ja bakteerikasvustoa oli niukasti. Ero seinä-
alapohjaliitosten ilmavuotokohdista otettuihin näytteisiin on selkeä. Ilmavuotokohtien pyy-
hintänäytteissä oli runsaasti bakteereja ja kaikissa näytteissä esiintyi useampia kosteusvauri-
oindikaattorilajeja. Yksittäisissä näytteissä oli useita mikrobilajeja, vaikka pesäkemäärät oli-
vat pieniä.  Tiloissa ei kuitenkaan todettu poikkeavia kosteusarvoja. Maaperässä on runsaasti 
sädesieniä ja muita bakteereja. Tutkimuksissa todettiin seinien ja alapohjan liitoksissa olevan 
avoin ilmayhteys rakenteiden ja huonetilojen välillä. Epätiiviiden alapohjan rakenneliittymien 
kautta maaperän mikrobiperäisillä epäpuhtauksilla on mahdollisuus kulkeutua korvausilma-
vuotojen mukana sisäilmaan. 

Yläpohja on puurakenteinen ja eristeenä on selluvillaa. Rakennuksen aula, vanhan puolen 
käytävä, liikuntasali ja kolme leikkihuonetta ovat korkeita tiloja, joissa on vinokatot. Vinoka-
ton ja seinän liittymää tarkasteltaessa yläpohjan puolelta havaittiin, että rakenne on avonainen 
ja yläpohjasta on ilmayhteys huonetilaan. Vinokaton 50x50mm rimat kulkevat seinän päältä 
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yli, jolloin yläpohjan ja ulkoseinän osalla höyrynsulkua ei ole pystytty limittämään (kuva 3). 
Seinän ja rimojen väliin jäävä rakoihin on laitettu mineraalivillaa. Lämpökamerakuvassa sei-
nän ja vinokaton liitos näkyy selvästi viileänä. Epätiiviistä rakenteesta aiheutuu lämpöhäviötä.  
Ilmavirran mukana yläpohjasta kulkeutuu kuituja ja muita epäpuhtauksia huonetilaan ja tä-
män lisäksi sisäilman kosteus kulkeutuu tuuletusväliin.  

Kuva 2. Vinokatto sisäpuolelta.  Kuva 3. Yläpohja- ja ulkoseinärakenteen 
epätiivis  liittymä. 

Rakennus lämpökuvattiin normaaleissa paineolosuhteissa ja ulkoseinien ja yläpohjaliitoksien 
tiiviydessä todettiin huomattavia puutteita rakennuksen vanhassa osassa. Lämpökuvauksessa 
havaittiin kattopinnoilla alueita, joissa pintalämpötila on muuta rakennetta alhaisempi. Höy-
rynsulkukerroksessa on epätiiveyttä johtuen vaurioitumisesta ja/tai limityksen epätiiviydestä, 
jolloin harvalaudoituksen välissä liikkuvan kylmän ilman vaikutuksesta rakenteen pintaläm-
pötila laskee. Päiväkodeissa pistemäisen pintalämpötilan toimenpideraja on +11 C (Valvira 
2016).  Toimenpideraja ylittyi yläpohjan ja seinien yläosien pinnoilla lukuisissa kohdissa. 

Ilmanvaihtojärjestelmä 

Ilmanvaihtoteknisissä selvityksissä todettiin, että rakennuksen v. 2001 valmistunutta puolta 
palvelevassa Fläkt-ilmanvaihtokoneessa, tuloilmalaitteissa sekä siirtoilmasäleiköissä on mine-
raalivillakuituiset äänenvaimentimet. Ääneneristysmateriaaleista on ilmanvaihdon ilmavir-
tausten mukana mahdollista kulkeutua sisäilmaan mineraalivillakuituja, jotka heikentävät 
sisäilman laatua. Ilmanvaihtokoneen suodattimet olivat lähiaikoina vaihdettuja ja istuivat tii-
viisti mutta raitisilmakammiossa oli runsaasti siitepölyä.  Rakennuksen v. 2001 rakennetun 
laajennusosan ilmanvaihdosta vastaa viisi Vallox Digit ilmanvaihtokonetta. Tutkimuspäivänä 
todettiin, että koneista yksi ei ollut toiminnassa. Ilmanvaihtokoneet ja suodattimet olivat puh-
taita. 
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Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittaukset 

Sisäilman olosuhteita ja laatua arvioitiin aistinvaraisesti sekä mittauksin ja näyttein.  
Viikon paine-eroseurannassa sisätilat olivat pääsääntöisesti lievästi alipaineiset ulkoilmaan 
nähden. Mittausjakson paine-erojen keskiarvot rakennuksen eri osissa olivat välillä -0,4 Pa…-
2,1 Pa. Rakennuksen tulisi olla ulkoilmaan nähden hieman alipaineinen (0…-5 Pa) joten mit-
taustulosten perusteella painesuhteet ovat normaalit. Rakenneteknisissä tutkimuksissa kuiten-
kin todettiin tulevan runsaasti ilmavuotoa, joka tasaa paine-eroja. 

Hiilidioksidipitoisuudet pysyivät kymmenen päivän mittausjakson ajan pääsääntöisesti hyväl-
lä tasolla. Vanhan puolen nukkumishuoneessa korkein CO2-pitoisuus oli 757 ppm. Mittausai-
kana lämpötila vaihteli välillä +19,9 - +23,2 ºC ollen keskimäärin +21,5 ºC. Suhteellinen kos-
teus vaihteli välillä 36,4-52,6 % ollen keskimäärin 43,7 %. Vanhan puolen leikkihuoneessa 
korkein mitattu pitoisuus oli 480 ppm. Mittausaikana lämpötila vaihteli välillä +19,9 - +23,2 
ºC ollen keskimäärin +21,5 ºC. Suhteellinen kosteus vaihteli välillä 36,4-52,6 % ollen keski-
määrin 43,7 %. Laajennusosan leikkihuoneessa hiilidioksidipitoisuus nousi arkiaamuisin n. 
klo 8.30–10.00 ollen tuolloin välillä 800–1000 ppm. Sisäilmastoluokituksen mukaan hiilidi-
oksidipitoisuus on ollut tuolloin tyydyttävällä S3 tasolla eikä toimenpideraja ole ylittynyt 
(Rakennustietosäätiö 2008).  Korkein mitattu pitoisuus oli 1023 ppm. Mittausaikana lämpötila 
vaihteli välillä +21,4 – +31,9 ºC ollen keskimäärin +23,8 ºC. Mittalaitteeseen kohdistunut 
suora auringonpaiste on todennäköisesti vaikuttanut mittaustuloksiin. Suhteellinen kosteus 
vaihteli välillä 26,0–51,6 % ollen keskimäärin 39,7 %. 

Talvella lämpökuvausten yhteydessä mitattiin rakennuksen eri osissa sisäilman lämpötiloja 
oleskeluvyöhykkeellä. Rakennuksen vanhalla puolella mittaustulosten vaihteluväli oli +18,7 -
+20,4 ºC. Laajennusosassa vaihteluväli oli +20,0 - +21,0 ºC. Tutkimuspäivänä ulkoilman 
lämpötila oli +2 ºC. Päiväkodeissa huoneilman lämpötilojen toimenpiderajat lämmityskaudel-
la ovat +20,0 - +26,0 °C (Valvira 2016).  Toimenpideraja ylittyi neljässä 13. mittapisteestä. 
Tulosten perusteella huonetilat ovat talvisin viileitä ja oleskeluvyöhykkeen lämpötilat matalia. 

Vaikka ilmanvaihtojärjestelmästä löytyi mineraalivillaisia eristeitä, ei pölynkoostumusnäyt-
teissä kuitenkaan todettu mineraalikuituja. Rakennuksen vanhan osan ja laajennusosan ilman-
vaihtojärjestelmistä otetut pölynäytteet sisälsivät karkeaa ulkoilmapölyä. Tulosten perusteella 
ilmanvaihtokoneiden suodattimien ohi pääsee tai on päässyt ilmavirtaa, vaikka tutkimuspäi-
vänä suodattimet olivat tiiviisti paikoillaan. Eri puolilta rakennusta kerättiin tasopinnoilta 
vanhasta pölystä 5 kpl pyyhintänäytteitä. Laboratorion analyysin mukaan kaikki näytteet si-
sälsivät tavanomaista huonepölyä, joka koostuu pääasiassa tekstiili- ja paperikuiduista ja hil-
sehiukkasista. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksissa selvisi, että rakennuksen vaipparakenteet (alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjara-
kenteet) ovat erittäin epätiiviit ja rakenteiden kautta tulee runsaasti ilmavuotoa. Ulkoseinän ja 
alapohjan liitosten raoista kulkeutuu ilmanvuotojen mukana huonetiloihin mikrobiperäisiä 
epäpuhtauksia. Savupiippuvaikutuksen seurauksena voi epätiiviisiin yläpohjarakenteisiin siir-
tyä huoneilmasta kosteutta.  

Päiväkodin henkilökunta oli kertonut huonetilojen olevan kylmiä ja vetoisia. Rakennuksen 
uudessa osassa on lattialämmitys mutta vanhassa osassa vesikiertopatterit. Vanhassa osassa 
myös todettiin runsaasti ilmavuotoa ja ilmavuodot aiheuttavat vedontunnetta kylmentäessään 
pintoja. Kesäaikaan mitatut huonetilojen lämpötilat olivat normaalit mutta talvella huonetilo-
jen lämpötilat olivat matalia. Lämpötilat mitattiin oleskeluvyöhykkeeltä 1,1 m korkeudelta. 
Päiväkodissa kuitenkin oleskellaan runsaasti lattialla ja esim. päiväkotien vuoteet ovat lattia-
tasossa, joten tilojen käyttäjien kokema vedon tunne ja viileys korostuvat. Tutkimusten perus-
teella tärkein suositeltava toimenpide on rakennuksen vaipparakenteiden tiiviyden parantami-
nen hallitsemattomien ilmavuotojen estämiseksi. Rakenteiden tiivistystyön tulee perustua 
kohdekohtaiseen suunnitelmaan. Tiivistystöiden osalta suositellaan ns. koetilaa jossa avataan 
rakenteita enemmän. Rakenneavausten perusteella laaditaan suunnitelma rakenteisiin kohdis-
tuvista korjaustoimenpiteistä. Suositeltavia korjausvaihtoehtoja ovat esimerkiksi ulkoseinän 
ja alapohjan   liitoksen tiivistäminen ensin butyylinauhalla ja tämän jälkeen sively joko vede-
neristemassalla tai epoksilla (FISE 2016). Tiivistystöiden onnistuminen tulee varmentaa 
merkkiainekokeella. Vaikka tutkimuksissa painesuhteet ovat normaalit, tasaa voimakas ilma-
vuoto paine-eroja. Tiivistystöiden jälkeen tulee ilmanvaihtojärjestelmä tarkastaa ja säätää 
vastaamaan muuttuneita painesuhteita. Suositeltavat toimenpiteet ovat ilmamäärien mittaami-
nen ja huonekohtainen säätö sekä paine-eron mittaukset ulkovaipan yli.  
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VUOSINA 1899 JA 1928 VALMISTUNEIDEN RIVITALORAKENNUSTEN 
KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 

Mika Ruotsalainen 
Raksystems Insinööritoimisto Oy 

TIIVISTELMÄ 

Opinnäytetyössä tehtyjen tutkimusten tarkoituksena oli selvittää vuosina 1899 ja 1928 raken-
nettujen puu- / hirsirunkoisten rivitalorakennusten kosteus- ja sisäilmateknistä kuntoa raken-
teen toteutustavan, kunnon ja korjaustarpeen selvittämiseksi sekä suunnittelun tueksi.  

Tutkimuskohteina on neljän rakennuksen (A, B, C ja D) muodostava rivitaloyhtiö. Rakennuk-
sista kaksi on vanhempia vuonna 1899 rakennettuja hirsirunkoisia rakennuksia. Kaksi muuta 
on vuonna 1928 rakennettuja puurunkoisia / purueristeisiä rakennuksia. Rakennuksissa on 
ryömintätilaiset puurakenteiset alapohjarakenteet. Rakennuksiin on historiansa aikana suori-
tettu eritasoisia peruskorjauksia ja parannuksia mm. vesikatot on uusittu, viemäri- ja vesiput-
kistot on uusittu. Lämmitysmuoto on nykyisin kaukolämmitys vesikiertoisilla seinäpattereilla. 
Tutkimukset sisälsivät sekä rakenneteknisiä, että sisäilmaan liittyviä kuntotutkimuksia. Tut-
kimuksissa rakenteiden kuntoa tarkasteltiin aistinvaraisesti, kosteusmittauksin sekä materiaa-
linäytteenotoin. 

Tutkittavissa rakennuksissa kosteusteknisesti ja sisäilman kannalta merkittävimmät havainnot 
liittyivät puurakenteisiin alapohjarakenteisiin sekä ulkoseinärakenteisiin, joissa havaittiin 
laajoja korjaustarpeita. Tuulettuvan alapohjan runsas kosteustuotto, maaperää vasten jääneet 
orgaaniset ainekset sekä tilan puutteellinen tuuletus on ajansaatossa vaurioittanut rakenteita. 
Ulkoseinissä havaitut vauriot johtuvat ulkopuolisesta kosteusrasituksesta sekä rakenteen käyt-
töiän täyttymisestä. Rakennuksen ilmanvaihto on puutteellista. Korvausilmaventtiilien puut-
tuminen aiheuttaa hallitsemattomia ilmavirtauksia rakenteiden läpi, ja niiden mukana voi kul-
keutua epäpuhtauksia esim. alapohjarakenteista sisäilmaan, varsinkin liesituuletinta käytettä-
essä. 

1. JOHDANTO

Suomessa on yhä asuinkäytössä vanhoja, jopa yli 100-vuotta sitten rakennettuja asuinkiinteis-
töjä, joissa osa rakenneosista (esim. alapohjarakenteet) on vielä alkuperäisiä ja tehdyissä pe-
rusparannuksissa on pyritty säilyttämään vanhaa toteutustapaa onnistuen siinä vaihtelevasti.  

Rakennusajoilleen tyypilliset rakenneratkaisut sekä käytetyt materiaalit muodostavat nykyisin 
usein sisäilma- sekä rakenteellisia ongelmia ja sen kautta usein myös laajoja korjaustarpeita ja 
myös terveyshaittoja. Ongelmia aiheuttaa usein myös eri aikakaudelle tyypilliset korjaustavat, 
joilla on saatettu pahentaa rakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja nopeuttaa vaurioiden 
muodostumista. Tilojen käytön ja asumistottumusten muutokset sekä talotekniikkajärjestel-
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mien kehittyminen rakentamisajoista ovat merkittävästi muuttuneet, mitkä muodostavat oman 
haasteensa rakenteiden toimivuuden kannalta. Alkuperäisten rakenneosien käyttöiät ovat 
usein myös täyttyneet. 

Vanhojen rakennusten perusparannusten sekä vauriokorjausten onnistumisessa on erityisen 
haastavaa säilyttää vanhan rakennuksen luonne ja ulkonäkö, kuitenkin noudattaen hyvää ra-
kennustapaa sekä nykyisiä ohjeita ja määräyksiä. Tulevissa korjaushankkeissa lisähaasteita 
muodostavat lisäksi vanhoihin suojelukohteisiin liittyvät omat rajoitukset ja määräykset.  

2. TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tehtyjen tutkimusten tarkoituksena oli selvittää rivitalorakennusten kosteus- ja sisäilmatek-
nistä kuntoa, rakenteen toteutustavan, kunnon ja tulevien korjaustarpeiden selvittämiseksi 
sekä korjaussuunnittelun tueksi. Tutkimustulosten perusteella voidaan lisäksi arvioida koko-
naisvaltaisesti rakennus- ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtausläh-
teiden vaikutusta sisäilman laatuun ja tilojen altistumisolosuhteisiin.  

3. TUTKIMUSMENETELMÄT

Alkukatselmuskäynnillä tehtyjen havaintojen sekä käytössä olleiden asiakirjojen ja piirustus-
ten perusteella laadittiin tutkimussuunnitelma laajempia tutkimuksia varten. Tutkimukset si-
sälsivät sekä rakenneteknisiä että sisäilmaan liittyviä kuntotutkimuksia.  

Lähtötietojen ja alkukatselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella laajimmat tutkimukset 
kohdistettiin alapohjarakenteisiin. Matalilla ryömintätilan osilla (C ja D talot) tutkimukset 
toteutettiin huonetilojen puolelta ja korkeilla osilla (A ja B talot) ryömintätilan puolelta ala-
kautta tehtynä. Ulkoseinien kuntoa tarkasteltiin pääosin ulkopuolelta tehtyjen rakenneavaus-
ten kautta.  

Lisäksi tutkittavissa tiloissa suoritettiin olosuhdemittauksia (lämpötila, hiilidioksidi, ilman-
kosteus ja painesuhteet) hetkellisinä mittauksina.  

Ilmanvaihdon toimintaa, riittävyyttä ja puhtautta tarkasteltiin yleistarkasteluna sekä ilman 
virtaussuuntia tarkasteltiin pistokokein merkkisavuilla. Tilaajan kanssa sovittiin, että raken-
nuksen ulkopuolisen piha-alueen tarkastelu tehdään yleiskatselmuksena. Tutkimukset suori-
tettiin tutkittavien tilojen ollessa tavanomaisessa käytössä.  

Vesikatto on vasta uusittu, joten sen ulkopuolista tarkastelua ei tehty. Vesikaton kuntoa pääs-
tiin tarkastelemaan ullakkotilojen kautta.  

Alkukatselmuksen yhteydessä tarkastettavissa tiloissa suoritettiin otantatasoisesti pintakos-
teustarkasteluja. Tutkimusten yhteydessä mitattiin puu- ja levyrakenteiden kosteuksia puun-
kosteusmittarilla sekä eristetilojen kosteuksia suhteellisen kosteuden mittareilla.  
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Kiinteistöön suoritettiin rakenteita avaavia kuntotutkimuksia joka rakennuksen alapohja- ja 
ulkoseinärakenteisiin. Alapohjarakenteisiin suoritettiin yhteensä 21 kappaletta. Ulkoseinien 
rakenteita tutkittiin ulkopuolelta tehtävillä rakenneavauksilla sekä porakairalla poraamalla.  

Kuntotutkimuksissa otettiin rakenteista materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Näytteet 
analysoitiin suoraviljelymenetelmin. Tutkimuksissa otettiin lisäksi materiaalinäytteitä asbes-
tin määritystä varten sekä PAH-yhdisteiden analysointia varten. 

3. OLENNAISIMMAT HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA
TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Merkittävimmät sisäilman laatuun ja rakenteiden kosteustekniseen toimintaan vaikuttavat 
tekijät liittyvät rakennusten alapohja- ja ulkoseinärakenteiden mikrobi- ja kosteusvaurioihin, 
jotka korjaamattomina heikentävät sisäilman laatua. 

3.1 Havainnot, johtopäätökset 

Alapohjarakenteisiin suoritetut rakennetekniset tutkimukset viittaavat kosteus- ja mikrobivau-
rioihin rakennuksen tutkituissa ryömintätilan vastaisissa lattiarakenteissa. 

Tutkittujen alapohjarakenteiden eristekerrosten keski- ja yläosissa ei havaittu silmämääräises-
ti tarkasteltuna merkittäviä näkyviä vauriota. Eristeiden alapinnoilla ja eristeiden aluslaudois-
sa havaittiin kosteuden aiheuttamia pinnan värimuutoksia. Aluslaudoitusten alapinnoilla ha-
vaittiin muutamissa paikoissa selviä vaurioita (mm. A ja B taloissa, sienikasvustoa). Eristeti-
lan aluslaudoissa todettiin kohonneita kosteuksia, jotka pitkällä aikavälillä voivat mahdollis-
taa kosteus-/mikrobivaurioiden syntymisen. Tutkimuksissa havaittiin lisäksi ilmavirtausta 
ryömintätilasta huonetilan suuntaan, mikä paikoin oli voimakasta. A ja B talojen korkeissa 
ryömintätilassa aistittiin voimakasta mikrobiperäistä hajua, joka tarttui myös vaatteisiin. 
Ryömintätilan pohjaa vasten jääneissä pahveissa, puurakenteissa, muovipinnoitteissa ja muis-
sa orgaanisissa aineksissa oli havaittavissa näkyviä vaurioita ja tiivistynyttä kosteutta. 

Materiaalinäytteitä otettiin eristekerrosten ylä- ja alaosista sekä eristeen pohjalaudoista. Näyt-
teitä otettiin joka avauksesta rakenteen kokonaisvaltaisen vauriovertailun selvittämiseksi. 
Mikrobianalyysissä tutkituissa materiaalinäytteissä todettiin eritasoisia kosteusvaurioihin viit-
taavaa mikrobikasvua.  

Rakenteissa havaitut vauriot ja kosteudet johtuvat kosteus- ja mikrobivaurioille alttiista ra-
kenneratkaisuista, joihin ajansaatossa on päässyt kehittymään kosteus- /mikrobivaurioita ra-
kennuksen ulkopuolelta tulevien kosteuksien (maaperäkosteus, sade-/sulamisvedet) sekä il-
mankosteuden tiivistymisen vaikutuksesta. Lisäksi ryömintätilan rakenteiden vaurioriskiä 
lisäävät tilan runsas maaperän kosteustuotto, maata vasten jääneet puuainekset ja tilan tuule-
tuspuutteet. Tilojen tuuletusaukkoja on tukittu ja niitä muutenkaan ei ole riittävästi esim. pää-
dyissä ei ole lainkaan tuuletusaukkoja. Ryömintätilassa on hienohiekkainen / luonnonmaa-
pohja, joka nykyisellään mahdollistaa kapillaarisen vedennousun. Ryömintätilan pohjalle on 
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jäänyt vaurioille altista orgaanista ainesta. Vanhojen alapohjarakenteiden tekninen käyttöikä 
on täyttynyt. 

Verhoomon lattiapinnoitteesta tutkitut materiaalinäytteet sisälsivät lisäksi asbestia (krysotii-
lia), mikä tulee huomioida tulevissa korjaustöissä sekä suunnittelussa.  

Rakennuksien julkisivulaudoituksissa sekä sen takaisissa rakennekerroksissa todettiin erita-
soisia kosteus- ja lahovaurioita sekä maalipintojen irtoamista. Kosteus- ja lahovaurioita ilme-
ni erityisesti alaosan rakenteissa sekä ikkunarakenteiden ympärillä. 

Ulkoseinärakenteissa havaitut vauriot ovat aiheutuneet sade- ja sulamisvesien pääsystä raken-
teisiin. Rakennusaikaiset toteutustavat mahdollistavat ajansaatossa kosteuden pääsyn julkisi-
vun taustarakenteisiin epätiiviitten liitoskohtien (sokkelin rajapinta sekä nurkka- ja ikkuna-
pielet) sekä pinnoiltaan jo vaurioituneiden rakenteiden ja muiden julkisivujen rakojen / hal-
keamien kautta. Vauriohavaintojen perusteella vaikuttaa, että julkisivuissa on käytetty ve-
siohenteista maalia, kansanomaisesti ”lateksimaalia”, jonka ongelmana on ollut hengittämät-
tömyys eli se sulkee sisäpuolisen kosteuden maalin alle, irrottaen maalia levymäisinä paloina 
ja vaurioittaen alapuolista puurakennetta. Ulkoseinän alaosan kosteusrasitusta ja vaurioriskejä 
lisää myös puutteet vierustan kallistuksissa ja kattovesien ohjauksissa. Myös lähelle seinära-
kenteita ulottuva kostea luonnonmaa-aines ja multapenkit sekä kasvillisuudet seinustoilla 
lisäävät seinän alaosan kosteusrasitusta. Puu-/levyrakenteiset alapohja- ja ulkoseinärakenteet 
ovat rakennusajalle tyypillisesti toteutettu, jolloin mm. rakenteiden liittymät ja rajapinnat jää-
vät paikoin epätiiviiksi, mahdollistaen epäpuhtauksien kulkeutumisen vuotoilmavirtausten 
mukana alapohjasta huonetilaan.  

Vesikattorakenteissa sekä yläpohjatilassa ei tutkimuksissa havaittu merkittäviä vaurioita tai 
laajoja korjaustarpeita.  

Huoneistojen ilmanvaihto ei ole riittävää ja hallittua. Korvausilmaventtiilien puuttuminen 
aiheuttaa hallitsemattomia ilmavirtauksia rakenteiden läpi, ja niiden mukana voi kulkeutua 
epäpuhtauksia esim. alapohjarakenteista sisäilmaan, varsinkin liesituuletinta käytettäessä. 
Poistoilmavirtaus pesutiloissa ja wc:ssä oli painovoimaiselle ilmanvaihdolle tyypillisesti 
heikkoa.  

Asuntojen sisäilman olosuhteet olivat tavanomaiset huomioiden ulkoilman olosuhteet. Ul-
koilman olosuhteet tarkastushetkellä olivat vuodenajalle tyypillisiä. Mitatut paine-erot olivat 
ilmanvaihtojärjestelmä sekä sääolosuhteet huomioiden tavanomaisia. 

Vesi- ja viemärilaitteistoissa ei havaittu puutteita tai korjaustarpeita. Alkuperäinen kaukoläm-
pölaitteisto on teknisen käyttöikänsä päässä. 

3.2 Toimenpide-ehdotukset 

Tehtyjen tutkimusten perusteella rakennuksen alapohja- ja ulkoseinärakenteille suositellaan 
laajoja korjaus- ja muutostoimenpiteitä jo olemassa olevien vaurioiden poistamiseen sekä 
vastaavien vaurioiden välttämiseen jatkossa. Tulevissa korjauksissa korjattavat puurakenteiset 
lattiarakenteet suositellaan kokonaisvaltaisesti uusia. Alapohjarakenteiden korjaustyön yhtey-
dessä ulkoseinän alaosan kunto tulee varmistaa. Ulkoseinän korjaustarve ja laajuus tarkentu-
vat korjaustöiden sekä tulevien julkisivulaudoitusten uusimistöiden yhteydessä. 
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Korjaustyössä kosteusvaurioille alttiit alapohjan puurunkoiset lattiarakenteet ja ryömintätilan 
toteutus tulee jatkossa suunnitella ja toteuttaa kosteusteknisesti toimiviksi ilmatiiveystarkaste-
lut huomioon ottaen. Korjaukset ja rakennemuutokset tulee tehdä erillisten korjaussuunnitel-
mien mukaisesti, noudattaen nykyisiä rakentamisohjeita ja määräyksiä. Korjattavien rakenne-
osien laajuus ja korjaustapa tarkentuvat korjaustöiden edetessä. Korjaustyössä on noudatetta-
va mikrobivaurioiden ja haitallisten rakennusmateriaalien purkuun annettuja ohjeita työnteki-
jöiden henkilökohtaisen suojautumisen osalta. 

Koska tutkimuksissa havaittiin julkisivun puuosissa pintalahoa sekä pinnoitevaurioita joka 
rakennuksessa laaja-alaisesti, suositellaan julkisivulaudoitusten kokonaisvaltaista uusimista, 
jonka yhteydessä runkorakenteiden ja eristekerrosten vaurioituneet rakenteet voidaan luotet-
tavasti kartoittaa ja uusia riittävässä laajuudessa. Vanhimmat julkisivun puuosat ovat ylittä-
neet jo teknisen käyttöikänsä.  Vaurioituneet ikkunan puuosat tulee korjata ja korjaustyössä 
ikkunoita ympäröivät ulkoseinärakenteet tutkia. 

Lisäksi suositellaan vierustojen sekä perustusten kosteudenhallinnan parantamista maanpin-
nan muotoilulla. Tulevissa vierustatöissä suositellaan lisäksi salaojituksen ja perusmuurin 
vedeneristyksen olemassaolon ja asennus- / huoltotarpeiden selvittämistä sekä sadevesien 
poisohjauksen parantamista puutteellisilta osiltaan.   

Ilmanvaihdon parantamista suositellaan esim. korvausilmaventtiilien asentamisella oleskeluti-
lojen ulkoseiniin tai ikkunarakenteisiin. Tilojen ilmanvaihtoa suositellaan tehostaa säännölli-
sesti tehtävillä ikkunatuuletuksilla. Tulevissa laajemmissa ilmanvaihdon perusparannuksissa 
on mahdollista asentaa kiinteistöille myös kokonaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto-
järjestelmä. Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa vanhoihin kiinteistöihin tulee 
kiinnittää erityistä huomioita järjestelmän sisäilma- ja kosteustekniseen toimivuuteen koko-
naisvaltaisesti painovoimaiseen ilmanvaihtoon verrattuna. Kaukolämmityslaitteiston uusimi-
seen tulee varautua käyttöikään perustuen. 

4. ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINTI

Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, jossa otetaan 
huomioon kokonaisvaltaisesti rakennus- ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien 
epäpuhtauslähteiden vaikutus sisäilman laatuun ja tilojen altistumisolosuhteisiin. Altistumisen 
arviointi on tehty Valviran ohjeen ”Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin, 4/2017” 
kohta 5.8 ”Terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen arviointi” mukaan.  

Tehtyjen kosteus- ja sisäilmateknisten tutkimusten perusteella rakennusten alapohja- ja ulko-
seinärakenteissa havaittiin eritasoisia ja laajoja mikrobivaurioita ja sisäilman epäpuhtausläh-
teitä. Ulkoseinät ja alapohjarakenteet ja niiden liitoskohdat ovat toteutustavoiltaan epätiiviitä, 
mikä mahdollistaa suoran ilmayhteyden ulkoseinän ja alapohjan rakenneosista sisätiloihin. 
Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden kautta havaittiin vuotoilmareittejä ja ilmavirtauksia sisäil-
maan.  
Ilmanvaihdon toiminta ei nykyisellään ole hallittua ja vakaata. Painovoimainen ilmanvaihto 
liesituulettimilla lisättynä sekä korvausilmaventtiilien puuttuminen aiheuttaa hallitsemattomia 
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ilmavirtauksia rakenteiden läpi, ja niiden mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia esim. alapoh-
jarakenteista sisäilmaan, varsinkin liesituuletinta käytettäessä.  

Tutkimusten perusteella haitallinen altistumisolosuhde sisäilman epäpuhtauksille huoneisto-
jen osalta arvioidaan erittäin todennäköiseksi. 

5. KIITOKSET

Kiitän kaikkia tutkimuksen sekä opinnäytetyöni onnistumisen kannalta mukana olleita. Työ-
kollegaa Vesa Malmia sekä MSA-Remontin Ky:n Matti Parviaista kenttätöiden auttamisessa. 
Kiitokset työnohjaajilleni Matti Kaijomaalle (Raksystems Insinööritoimisto Oy) sekä Timo 
Peltoselle (Suomen Tarkastustaito Oy), jotka ovat auttaneet ja ohjanneet työn erivaiheissa ja 
motivoineet saamaan työn päätökseen.  

Myös tilaajaosapuoli Niiralan Kulma Oy saa isot kiitokset kaikesta avusta työkohteeseen liit-
tyvien käytännön töiden onnistumisesta. Ilman heidän joustavaa toimintaa ja apua työtä ei 
olisi varmaankaan saatu loppuunsaatettua onnistuneesti.  
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1980-LUVULLA VALMISTUNEEN KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA 
SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 

Vuokko Lappalainen 
Sirate Group Oy 

TIIVISTELMÄ 

Kohteena oleva koulurakennus on valmistunut 1980-luvulla eikä sitä ole peruskorjattu. Koh-
teeseen tehdyssä kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa tarkasteltiin eri menetel-
min rakennuksen rakenneosien rakennetekniikkaa sekä rakenne - ja kosteusteknistä kuntoa. 
Tutkimuksessa selvitettiin myös erilaisin mittauksin tilojen sisäilmaolosuhteita ja ilmanvaih-
don toimintaa. Tavoitteena oli kartoittaa rakennuksen korjaustarpeet sekä tulevien korjausten 
suunnittelun lähtötiedoiksi rakenteiden rakennetekniikka, kosteustekninen kunto sekä sisäil-
man olosuhteet.  

Rakennuksen julkisivu ja ulkopuoliset sokkelirakenteet olivat pääasiassa hyvässä kunnossa ja 
niihin suositellaan paikallisia huoltokorjauksia. Yhden katoksen kantavien puurakenteiden 
uusimista suositellaan kiireellisenä toimenpiteenä sekä yhden seinäalueen virheellisen raken-
teen laajuus suositellaan selvittäväksi ja korjattavaksi. Maanvaraisessa alapohjassa ja kanta-
vien betonirakenteiden alaosissa sekä väestönsuojan vaimennuskerroksessa todettiin kosteu-
den aiheuttamaa vaurioitumista ja ne suositellaan korjattavaksi. Palo-osastoinneissa todettiin 
vakavia puutteita niin rakennuksen sisällä kuin yläpohjan tuuletustilassakin. Alakattolevyissä 
ja läpivienneissä todettiin paljon avoimia villapintoja. Kuituja havaittiin paljon sisätiloissa ja 
tuloilmakanavissa. Rakennukseen suositellaan kattavaa kuitulähteiden kartoitusta ja niiden 
poistamista. Korjausten jälkeen ilmanvaihtokanavat tulee puhdistaa ja tilat siivota huolellises-
ti.  

1. JOHDANTO

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen tämän 
hetkiset korjaustarpeet sekä rakenteiden rakennetekniikka, kosteustekninen kunto sekä mah-
dollinen mikrobiologinen kasvusto rakennusmateriaaleissa tulevien korjausten suunnittelua 
varten. Tutkimus on tehty Ympäristöoppaan 2016 mukaisesti. 

2. AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuskohteena oli 1986-87 valmistunut 1-3 kerroksinen koulurakennus (5 443 m2). Ra-
kennukseen ei ole tehty peruskorjausta, mutta vuosien varrella on tehty runsaasti huoltokun-
nostuksia, mm. tilapintojen osalta. Vesikatto on uusittu 2009 ja esikoulutilat ovat valmistu-
neet tilamuutoksessa vuonna 2016. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on alkuperäinen ko-
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neellinen tulo- ja poistoilmanvaihtokoneet (7 kpl) sekä lämmöntalteenotto. Lämmönjakotapa-
na on vesikiertoinen patterilämmitys (kaukolämpö). 

Rakenteet olivat 1980-luvulle tyypilliset. Alapohja oli osittain maanvarainen ja osin ryömin-
tätilallinen. Runkorakenteena on teräsbetonipilarit ja -palkit. Väli- ja yläpohjana on ontelolaa-
tasto, ja vesikatteen alusrakenne yläpohjan ontelolaatan päältä ylöspäin on puurakenteinen. 
Ulkoseinärakenteena on yleisesti tuulettumaton tiili-villa-tiili -rakenne. IV-konehuoneen alu-
eella puurakenteinen tuulettuva ulkoseinärakenne tiiliverhouksella. Väliseinärakenteet ovat 
kantavilta osin teräsbetonirakenteisia. Muut väliseinärakenteen tiilimuurattuja ja levyraken-
teisia.    

Rakennetutkimuksissa selvitettiin tutkittavan rakennuksen rakenteet. Rakenneavauksista to-
dettiin aistinvaraisesti olemassa oleva rakenne ja sen kosteustekninen kunto. Lisäksi osasta 
rakenneavauksia otettiin materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksiin.  

Huonetilojen lattia- ja seinärakenteiden pintoja havainnoitiin pintakosteudenosoittimella 
mahdollisten kosteuspoikkeamien havaitsemiseksi. Poikkeama-alueille sekä vertailualueille 
tehtiin suhteellisen kosteuden mittaukset lattiapäällysteen alta viiltomittauksilla. Rakenteiden 
ilmatiiviyttä tarkasteltiin merkkiainemenetelmällä tehdyllä ilmavuototutkimuksella. Merkki-
savun avulla tarkasteltiin aistinvaraisesti rakenteiden ilmavuotokohtia ja ilmavirran suuntaa. 
Sisäilman olosuhteita sekä painesuhteiden vaihtelua rakennuksen ulkovaipan yli mitattiin 
viikon seurantajakson ajan. Tutkittujen tilojen sisäympäristön kuitupitoisuutta selvitettiin ylä-
pinnoilta sekä tuloilmakanavista otetuilla kuitunäytteillä.  

3. TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA

3.1. Rakennetekniset tutkimukset 

Tutkimuksessa tehdyissä kosteusteknisissä tarkastuksissa ja kosteusmittauksissa rakennuksen 
maanvaraisen alapohjarakenteen alueella todettiin kantavien betoniseinärakenteiden ja pila-
rien edustoilla monin paikoin poikkeavaa kosteutta ja pinnoitevaurioita. Tutkimushavaintojen 
perusteella rakennuksen maanvastaisiin rakenteisiin kohdistuu paikoin poikkeavaa kosteusra-
situsta maaperän suunnasta.  

Välipohjarakenteiden alueella todettiin paikallisesti poikkeavaa kosteutta väestönsuojien koh-
dilla. Tutkimushavaintojen perusteella on syytä epäillä, että väestösuojien kohdilla välipohjan 
vaimennuskerrokseen kohdistuu ulkopuolista kosteusrasitusta alapohjan liittymärakenteiden 
kautta. Tarvittavat korjaustoimet ja rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden parantaminen 
on tehtävä erillisen rakenne- ja korjaussuunnittelun pohjalta.  

Rakennuksen sokkeli- ja maanpaineseinärakenteisiin sekä ulkoseinärakenteisiin tehdyissä 
rakenneavauksissa (20 kpl) ei aistinvaraisesti tarkastellen todettu vaurioita, eikä kosteusmit-
tauksissa rakenteissa todettu poikkeavaa kosteutta. Kyseisten rakenteiden eristetiloista ote-
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tuissa 12 materiaalinäytteessä esiintyi 5 näytteessä heikko viite mineraalivillaeristeen mikro-
bivauriosta. 6 näytteessä ei esiintynyt viitettä vauriosta. Tutkituissa rakenteissa ei tulosten 
perusteella voida katsoa olevan poikkeavaa mikrobikasvua. Yhdessä maanpaineseinäeristeen 
mikrobinäytteessä esiintyi vahva viite materiaalin vaurioitumisesta (auditorio 112) ja raken-
neavauksen kohdalla lievää ummehtunutta hajua. Kyseinen näyte otettiin alueelta, jossa seinä-
rakenteessa aiemmin ollut kosteuden aiheuttama pinnoitevaurio oli korjattu. Auditorion 
maanpaineseinärakenne edellyttää korjaustoimia.  

Rakennuksen ulkoseinärakenteiden liittymissä todettiin esiintyvän runsaasti rakenneilmavuo-
tokohtia, joiden kautta korvausilmaa virtaa sisätiloihin ulkoseinärakenteiden eristetiloista. 
Eristetilojen kautta tapahtuvat ilmavirtaukset voivat heikentää sisäilman laatua, minkä vuoksi 
rakenneliittymien tiivistäminen erillisen korjaussuunnittelun pohjalta on suositeltavaa.  

Rakennuksen käytävätilojen alakattorakenteiden päällä esiintyi runsaasti pinnoittamatonta 
mineraalivillaa alakattolevytyksissä sekä väliseinien ja hormirakenteiden läpivienti-
/liittymärakenteissa. Rakennuksen palo-osastointien läpivienneissä ja liittymärakenteissa to-
dettiin yleisesti puutteita. Tutkimuksessa tilojen tasopinnoilta ja tuloilmavaihtokanavistosta 
otetuissa näytteissä esiintyi poikkeavia määriä teollisia mineraalikuituja. Sisäilmassa esiinty-
vät mineraalikuidut voivat aiheuttaa ärsytysoireita tilojen käyttäjille. Tutkimuksessa tehtyjen 
havaintojen ja mittaustulosten perusteella suositellaan rakennuksen kuitulähteiden poistamista 
erikseen suunniteltavilla kuitukorjauksilla. Välittömän toimenpiteenä esitetään koulun tilojen 
siivoustason tehostamista, jotta tasopinnoille kertyvät kuidut saadaan poistettua ja altistumista 
vähennettyä.  

Yläpohjan tuuletustilan rakenteiden kunto todettiin aistinvaraisesti tarkastellen hyväksi. Tar-
kastuksessa todettiin yksitäinen vesikatteen vuotokohta IV-poistopuhaltimen läpiviennin koh-
dalla, jossa vesikatteen aluslaudoituksessa havaittiin merkkejä kastumisesta. Yläpohjan tuule-
tustilojen palo-osastoinneissa todettiin puutteita. Palo-osastointeihin oli tehty yksittäisiä auk-
koja ja osastointien kipsilevytykset olivat vääntyilleet puutteellisen tuennan seurauksena.  

3.2. Ilmanvaihto ja sisäilman olosuhteet 

Tutkimuksessa tehtyjen mittausten perusteella rakennuksen sisäilman olosuhteet (lämpö, kos-
teus ja hiilidioksidi) olivat hyvällä tasolla. Rakennuksen painesuhteet olivat mittausten mu-
kaan hyvällä tasolla yleisilmanvaihdolla varustetuissa tiloissa. Erillispoistoilla varustetuissa 
tiloissa todettiin paikoin poikkeavaa painevaihtelua.  

3.3. Kuidut 

Tutkimuksessa tasopinnan kuitunäytteet otettiin vanhasta pölystä, jonka laskeuma-aika ei 
ollut tiedossa. Näin ollen tulosten perusteella ei voida tehdä suoraa tulkintaa asumisterveys-
asetuksen toimenpiderajan ylittymisestä. Tasopinnoilta otetuissa näytteissä esiintyi teollisia 
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mineraalivillakuituja 0,4 – yli 100 kpl / cm2. Tuloilmakanavista otetuissa kuitunäytteissä kui-
tupitoisuudet olivat 3,6 – yli 100 kuitua / cm2.  

Tulevien vuosikorjausten tai peruskorjauksen yhteydessä on suositeltavaa poistaa mineraali-
villakuitulähteet alakaton päältä ja sisäisistä läpivienneistä sekä puhdistaa alakaton yläpuoli-
set tilat kokonaisuudessaan. Rakennuksen sisäiset läpivientirakenteen erityyppisten tilojen 
välillä on suositeltava puhdistaa ja tiivistää ilmatiiviiksi. Kuitulähteiden poistamisen jälkeen 
on suositeltavaa tehdä sisätilojen perusteellinen siivous levinneiden kuitujen poistamiseksi. 
Ennen kuitulähteiden poistamista suositellaan välittömänä toimenpiteenä tilojen siivoustaa-
juuden tehostamista huomioiden myös ylätasopinnat, jotta kuitujen määrää sisäilmassa saa-
daan vähennettyä.  

4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Kaikkia korjaustapoja eivät määrittele näistä tutkimuksista saadut tulokset, vaan niiden valin-
nassa on otettava huomioon rakennuksessa käytetyt rakenneratkaisut ja pitkäntähtäimen yllä-
pitoperuskorjauksille (PTS) asetetut tavoitteet.  

Tehtyjen tutkimusten perusteella, rakennukselle suositellaan tässä kuntotutkimusraportissa 
esitettyjä korjaustoimenpiteitä. Ennen korjaustöitä on kuitenkin tehtävä korjaussuunnittelu, 
jossa määritetään tarkemmin tehtävät korjaukset detaljitasolla, käytettävät materiaalit, laatu-
vaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet. 

4.1 Toimenpidesuositukset 

Sokkelirakenteiden ulkopintojen osalta suositellaan liittymien huonokuntoisten saumausten 
uusimista, sokkelin betonirakenteessa paikoin esillä olevien terästen puhdistamista, ruostesuo-
jaamista ja betonipinnan paikkakorjausta sekä näkyvissä olevien muottitukien puuosien pois-
tamista ja paikkakorjausta.  Lisäksi suositellaan syöksytorvien asemoinnin korjausta avo-
kourujen kohdilla tai kaikkien kattovesien ohjaamista suoraan sadeveden poistoviemäröintiin.  

Rakennuksen sisäpuolisilta osin suositellaan sokkelin liittymärakenteiden tiivistämistä raken-
nuksen sisäpuolelle tehtävin tiivistyskorjauksin koko rakennuksen alueella sekä rakennuksen 
katkaisevien liikuntasaumarakenteiden tiivistämistä ilmatiiviiksi. Alapohjan lattiarakenteessa 
sijaitsevien salaojan ja pohjaviemärin tarkastuskaivojen kansien muuttaminen kaasutiiviiksi 
on suositeltavaa. Auditorion (112) alimman lattiapinnan alueella sijaitsevan maanpaineseinä-
rakenteen kunnostus suositellaan tehtäväksi pikimmiten kuten myös kotitalousluokan 021 ja 
opetustilan 008 paikallisten kosteusvaurioiden korjaukset.  

Maanvaraisessa alapohjarakenteessa ja kantavien betonirakenteiden alaosissa todettujen kos-
teusvaurioiden korjaamiseksi suositellaan joko alapohjan betonilaatan kapselointia (vaihtoeh-
to 1), alapohjarakenteen uusimista vaurioituneilta alueilta (vaihtoehto 2) tai alapohjarakenteen 
uusimista koko rakennuksen alueelta (vaihtoehto 3). Kaikkiin korjausvaihtoehtoihin tulee 
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sisällyttää alapohjarakenteen liittymien ja läpivientien tiivistäminen, kantavien betoniraken-
teiden (seinät ja pilarit) alaosien kapillaarikatkojen injektointi ja rakenteiden pinnoittaminen 
vesihöyryä läpäisevin pinnoittein. Korjaustyöt edellyttävät erillistä rakenne- ja korjaustyö-
suunnittelua. Korjausten yhteydessä suositellaan rakennuksen salaojajärjestelmän kunnon ja 
toiminnan tarkastamista sekä tarvittavia korjaustöitä.  

Julkisivun osalta suositellaan liittymärakenteiden huonokuntoisten tiivistysmassausten uusi-
mista sekä ikkunarakenteiden ja -pellitysten huoltokunnostusta rakennuksen lounaissivustalla. 
Rakennuksen kaakkoissivulla sijaitsevan katoksen kantavien puurakenteiden uusimista suosi-
tellaan kiireellisenä toimenpiteenä. Rakennuksen koillissivustalla sijaitsevan betonikannen 
sade- ja sulamisvesien poisohjaus tulisi järjestää rakenteiden kastumisen välttämiseksi. Keit-
tiötilan 1020 alueella todetun lämpöteknisesti virheellisen ulkoseinärakenteen korjaaminen. 
Virheellisen seinärakenteen laajuuden selvittämiseksi suositellaan tehtävän kattavammat ra-
kennetarkastukset koko seinälinjan alueelle. Ulkoseinärakenneliittymien ja sisäverhoustiili-
muurauksen epätiiveyskohtien tiivistämistä rakennuksen sisäpuolelle tehtävin tiivistyskor-
jauksin suositellaan koko rakennuksen alueella. Lisäksi suositellaan rakennuksen katkaisevien 
liikuntasaumojen tiivistäminen ilmatiiviiksi.  

Väestönsuojien alueella välipohjarakenteessa esiintyvän poikkeavan kosteuden syyn varmis-
tamiseksi suositellaan välipohjan pintalaatan avaamista raportissa esitettyjen liittymärakentei-
den alueilta, joissa tutkimuksen perusteella epäillään maaperän kosteustuottoa. Mikäli poik-
keavan kosteuden syyksi osoittautuu maaperän kosteustuotto (eikä mahdollinen putkivuoto 
vaimennuskerroksessa) vaihtoehtoisina korjaussuosituksina esitetään joko väestönsuojan 
vaimennuskerroksen yläpuolisen pintalaatan kapselointi ja tiivistäminen, tarvittaessa alipai-
neistus (vaihtoehto 1) tai pintalaatan ja vaimennuskerroksen uusiminen kokonaan (vaihtoehto 
2). 

Yläpohjan tuuletustilan palo-osastoinnissa havaittiin puutteita, jotka suositellaan korjattavaksi 
palo-osastointimääräykset täyttäviksi. IV-konehuoneen 224 alueella havaitun IV-läpiviennin 
vuotojäljen kohdalta vuodon syyn tulisi selvittää tarkemmalla tutkimuksella sekä tarvittaessa 
korjata. Vesikatteen kunto ja läpivientien tiiviys tulisi tarkastaa, kun kattolumet ovat sulaneet. 
Kulkusillat suositellaan rakennettavaksi yläpohjan tuuletustilan tarkastuksia varten.  

Kiinteistöä koskevien palo-osastointimääräysten ja ohjeiden täyttymisen tarkastamista suosi-
tellaan osastointien, läpivientientien ja liittymärakenteiden tiivistysten osalta sekä havaittujen 
puutteiden korjaaminen.  

Märkätilojen välittömänä toimenpiteenä suihkutilojen silikonisaumausten kunnon tarkastami-
nen kauttaaltaan ja huonokuntoisten saumausten uusiminen. Märkätilojen ja WC-tilojen pin-
tojen uusiminen tulevan peruskorjauksen yhteydessä.  

Ilmanvaihtojärjestelmän osalta ilmanvaihtokone 12TK:n epätasapainoisuus suositellaan selvi-
tettäväksi ja korjattavaksi sekä konehuoneen ilmanottosäleikkö suositellaan vaihdettavaksi 
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lumisäleiköksi tuiskulumen aiheuttamien tukkeumien estämiseksi. Lisäksi suositellaan IV-
konehuoneen 2001 alueella todetut mattonostojen tiiveyspuutteiden korjaamista. Ilmanvaihto-
järjestelmän kuitulähteet tulee selvittää ja tarvittaessa pinnoittaa tai poistaa.  

Kuumakäsittelyhuoneen kohdepoistot suositellaan korjattavaksi siten, ettei ilman takaisinvir-
taus ole mahdollista. Kuumakäsittelytilan tulisi pysyä alipaineisena muihin tiloihin nähden 
epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi. Liikuntasalin ja sen pesutilojen ilmanvaihdon tulisi 
olla käynnissä myös ilta- ja viikonloppuaikoina, jolloin tiloissa on toimintaa. Erityisesti audi-
torion ilmanvaihto suositellaan säädettäväksi siten, ettei tila alipaineistu voimakkaasti yleis-
ilmanvaihdon ollessa suljettuna. Kiinteiden paine-eroanturien asentamista ja kytkemistä il-
manvaihtoautomaatioon tulisi harkita. Niiden avulla erillispoistotilojen ilmanvaihtoa voidaan 
hallita siten, ettei paine-ero pääse kasvamaan liian suureksi ja aiheuttamaan riskiä sisäilman 
laadulle. Ilmanvaihdon tarkistusta suositellaan tehtäväksi. Paine-erot eivät saa kasvaa liian 
suuriksi. Seinämallisten tuloilmapäätelaitteiden uusimista tulisi harkita. Sekoittavan päätteen 
sijoittaminen keskelle huonetta parantaisi luokkatilan ilmanvaihtoa. 

Alakatoissa sekä niiden yläpuolisten tilojen läpivienneissä/liittymissä ja IV-kanavaeristeissä 
sekä palo-osastoinneissa ja kattoon liimatuissa akustolevyissä olevien kuitulähteiden poista-
minen tai pinnoittaminen on suositeltavaa seuraavan korjauksen yhteydessä. Kuitulähteiden 
poistamisen jälkeen kanavat tulee puhdistaa ja tilat siivota perusteellisesti levinneiden kuitu-
jen poistamiseksi. Ennen kuitulähteiden poistamista välittömänä toimenpiteenä suositellaan 
tilojen siivoustaajuuden tehostamista huomioiden myös ylätasopinnat. 

5. KIITOKSET

Kiitokset ohjaajille, työnantajalle, työtovereille sekä kurssikavereille. Erityiskiitokset Henri 
Koivistoiselle ja Mikko Kalliselle.  

6. LÄHDELUETTELO

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. 2012. Määräykset ja ohjeet 2012. Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma, osa D2. Ympäristöministeriö. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuh-
teista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. Asumisterveys-
asetus. 

Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet. Osa I-V. Valvira 2016. 
http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys 

Ympäristöopas 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Toim. Miia 
Pitkäranta. Helsinki 2016. Ympäristöministeriö. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75517 
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PALVELUTALON KUNTOTUTKIMUS JA KORJAUSTOIMENPITEIDEN 
MÄÄRITTELY KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSEEN LIITTYEN 

Juha Rantanen 
Berater Oy 

TIIVISTELMÄ 

Kohteeseen liittyvä toimeksianto alkoi kiinteistökaupan yhteydessä, kun ostajaehdokas otti 
yhteyttä. Ostajan ajatuksena oli hakea alueelle kaavamuutosta, joka mahdollistaisi nykyisen 
palvelutalorakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen asuinrakennukseksi. 

Tämän työn tavoitteeksi asetettiin korjaussuunnittelussa huomioitavien toimenpiteiden 
määrittäminen. Siten voitaisiin varmistua siitä, että mahdolliset aiemmissa tutkimuksissa esille 
nostetut ongelmat, vauriot ja riskirakenteet saadaan korjattua tai poistettua rakennuksesta. 

Työn yhteydessä arvioitiin vanhan kuntotutkimuksen sekä sisäilmatutkimuksen tuloksia. 
Lisätutkimuksia tehtiin alapohjaan ja ilmanvaihtokoneisiin sekä rakennuksen ulkopuolelle. 
Kohteessa tehdyissä tutkimuksissa ei löytynyt merkittäviä vauriokohtia, jotka voisivat olla 
selkeä syy koettuihin sisäilmaoireisiin.  

Tutkimusten perusteella jäi kuitenkin epäilys epäpuhtauksien kulkeutumisesta ilmavuotojen 
mukana sisäilmaan. Muista havainnoista sisäilmaolosuhteeseen voidaan yhdistää huomiot 
yläpölyjen määrästä pinnoilla sekä ilmanvaihtokanaviston päätelaitteiden mineraalivilla 
eristeet, joista on saattanut irrota kuituja sisäilmaan. Nämä pölyt ja kuidut saattavat olla 
ärsytysoireiden aiheuttajia.  

Rakennuksen todettiin tarvitsevan laajempaa peruskorjausta jo ikänsä perusteella.  
Rakennuksen muuttaminen saneerauksen yhteydessä toiseen käyttötarkoitukseen on aina 
huomattavasti vaativampaa kuin korjaaminen olemassa olevaan käyttöön. Käyttötarkoituksen 
muutokseen liittyy määräyksiä ja vaatimuksia, joita kohteessa ei ole aiemmin huomioitu. 
Toisaalta myös määräykset ovat myös muuttuneet huomattavasti kolmenkymmenen vuoden 
aikana.  

Työn aikana pääosalle kohteen tiloja löytyi käyttäjä ja käyttöönottoon liittyen kohteeseen 
tehtiin pieniä muutoksia ja korjauksia. Tätä työtä voidaan hyödyntää tämän kohteen tulevissa 
saneeraushankkeissa esimerkiksi suunnittelijoiden perehdyttämisessä. Tästä työstä löytyy myös 
perusteita toteutusvaiheen laadunvarmistukseen, joka sisäilmaan liittyvissä korjauksissa on 
erityisen tärkeää. 
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1. JOHDANTO

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 
käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteidensa edellyttämällä tavalla. Tämä 
tulee tehdä siten, että rakennus on terveellinen ja turvallinen. Erityisesti huomioitavia asioita 
ovat rakennuksen sisäilma, kosteus, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto.  

Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, 
veden tai maapohjan pilaantumisen takia. Sitä ei saa tapahtua myöskään savun, jäteveden tai 
jätteen puutteellisen käsittelyn tai rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi. 
Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu 
sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. 
Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä 
terveellisiä olosuhteita. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/99). 

Työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas ja tarkoituksenmukainen. 37§:n mukaan 
työpaikalla, jossa esiintyy epäpuhtauksia työntekijää vahingoittavassa tai häiritsevässä määrin, 
on niiden leviäminen mahdollisuuksien mukaan estettävä eristämällä epäpuhtauden lähde. 
Ilman epäpuhtaudet on riittävässä määrin koottava ja poistettava tarkoituksen mukaisen 
ilmanvaihdon avulla. (Työturvallisuuslaki 738/2002). 

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan aina rakennuslupa. Yleensä 
kohdekohtaisesti tarkistetaan, ovatko rakennuksen tekniset ominaisuudet riittävät uuteen 
käyttötarkoitukseen. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos lähtee liikkeelle selvittämällä, 
salliiko voimassa oleva asemakaava uuden käyttötarkoituksen. Jos uuden käyttötarkoituksen 
vaatimissa ominaisuuksissa ja voimassa olevassa asemakaavassa on ristiriitoja, pitää hakea 
poikkeamispäätöstä kaavamääräyksiin. Vaihtoehtoisesti voidaan esittää kaavamuutosta, joka 
yleensä vaatii huomattavasti enemmän aikaa, mutta toisaalta voi myös mahdollistaa kiinteistön 
laajemman kehittämisen. 

Korjaus- ja muutostöissä sovelletaan annettuja määräyksiä, mikäli määräyksissä ei ole sitä 
nimenomaan kielletty. Korjaus- ja muutostöissä määräyksiä sovelletaan vain niiltä osin kuin se 
on mahdollista toimenpiteiden laadun ja laajuuden puitteissa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 
1999/132, 13§.) 

2. TYÖN LÄHTÖKOHTA

Kohde sijaitsee osoitteessa Laitumenkatu 4, Lahti. Rakennus on ollut yksityisen säätiön 
omistuksessa ja sen käyttäjänä on aiemmin toiminut Lahden kaupunki. Rakennus on jaettu 
teknisesti kahteen eri osaan. A-osassa sijaitsevat allasosasto, aula ja muut yleiset tilat sekä 
huoltomiehen asunto. B-osa on asiakkaille tarkoitettuja huoneisto- ja kerhotiloja. Rakennusta 
on käytetty kehitysvammaisten ohjatun päivätoiminnan järjestämiseen. Henkilökunnan 
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ohjaama päivätoiminta on järjestetty yhteisissä tiloissa allasosastolla tai liikuntatilassa. 
Kohteessa oli myös melko suuri valmistuskeittiö ja ruokasali. Asiakkaiden huoneet eivät ole 
tarkoitettu yöpymiseen vaan niissä on olut pienryhmätoimintaa ja päivälepomahdollisuus. Tilat 
eivät ole olleet siis varsinaisessa asuinkäytössä, vaikka teknisesti huoneet on varustettu wc- ja 
suihkutiloilla.  

Rakennus on vuonna 1988 rakennettu teräsbetoni-pilari-laattarunkoinen ja paaluille perustettu 
pääosin yksikerroksinen rakennus. Ilmanvaihtokonehuone on sijoitettu toiseen kerrokseen 
rakennuksen keskelle ja sen pinta-ala on noin 60m2. Allaslaitteet sekä sähköpääkeskus 
sijaitsevat saunaosaston alapuolella kellarikerroksessa ja kellaritilojen pinta-ala on noin 45m2. 
Rakennuksen kokonaispinta-ala on yhteensä 1800 m2. 

Kohteen alapohjarakenteena ovat pääosin 265 mm paksut ontelolaatat, joiden päällä on 
pintabetoni. Ontelolaattojen alapinnassa on 120 mm EPS-lämmöneriste. Ontelolaatat 
tukeutuvat kantaville teräsbetonipalkeille, jotka on asennettu paikalla valettujen 
paaluanturoiden päälle. Rakennuksen paalut ovat teräsbetonisia lyöntipaaluja.   

Ulkoseinät ovat kevytsorabetoniharkkoa, jonka ulkopinnassa on kolmikerrosrappaus. 
Ulkoseinissä olevan kevytsorabetoniharkon lämmöneriste on suulakepuristettua polystyreeniä 
(XPS). Yläpohja on toteutettu kantavien ontelolaattojen päältä puuristikoilla, lämmöneristeenä 
yläpohjassa on puhallusvilla ja katemateriaalina on tiili. Kohteen suuret valoaukot ovat 
teräslasiseiniä ja pienemmissä valoaukoissa on puuikkunat. Ulko-ovet ovat teräsrunkoisia ja 
puulla verhoiltuja. Kohteeseen ei ole tehty merkittäviä korjauksia tai muutoksia rakentamisen 
jälkeen, joten materiaalit ja pinnat ovat pääosin alkuperäisiä. 

3. TEHDYT TUTKIMUKSET

3.1. Aiemmat tutkimukset  

Kohteeseen oli tehty tekniseen kuntoon liittyvä korjaustarveselvitys vuonna 2014 Sweco PM 
Oy:n toimesta. Selvitykseen oli liitetty myös korjausten kustannusarvio jaoteltuna seuraaville 
vuosille, eli pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). 

Aiemmat käyttäjät olivat kokeneet kohteessa jonkinlaisia sisäilmaan liitettyjä oireiluja, minkä 
vuoksi kohteeseen oli tehty myös sisäilmaongelman tutkimus vuonna 2016 Polygon Finland 
Oy:n toimesta.  

Aiemmassa korjaustarveselvityksessä ja sisäilmaongelmatutkimuksessa todettiin, että 
kiinteistöön kohdistuu välttämättömiä korjaustarpeita. Tutkimusraportissa todettiin, että 
alapohjan ryömintätilassa oli orgaanista materiaalia ja rakennusjätettä, jotka ovat 
todennäköisesti mikrobivaurioituneita. Alapohjasta oli voinut päästä kulkeutumaan 
mahdollisten ilmavirtauksien mukana epäpuhtauksia ympäröiviin tiloihin ja ne olivat voineet 
aiheuttaa tilojen käyttäjille ärsytysoireita.  
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Muista havainnoista voitiin yhdistää sisäilmaolosuhteisiin huomiot yläpölyjen määrästä 
pinnoilla jotka ovat ns. normaalin siivouskorkeuden yläpuolella sekä ilmanvaihtokanaviston 
päätelaitteiden mineraalivilla eristeet, joista oli saattanut irrota kuituja sisäilmaan. Pölyt ja 
kuidut saattavat olla ärsytysoireiden aiheuttajia. 

Ulkovaippaan, vesikattoon, piha-alueisiin ja salaojituksiin liittyvät havainnot olivat 
korjaustarveselvityksessä sekä sisäilmatutkimuksessa yhteneviä ja niihin liittyi useita 
korjaustoimenpidesuosituksia. Myös märkätilojen ja allasosaston tekninen huono kunto oli 
nostettu esille ja sen oli todettu tarvitsevan laajempaa saneerausta.  

Suurin yksittäinen tarkemmin selvitettävä tutkimuskohde oli alapohjan rakenteen ja 
ryömintätilan todellinen kunto. Rakenneavauksia oli suositeltu tehtäväksi niin, että alapohjaan 
päästään koko rakennuksen alueella. Toinen merkittävä ja lisäselvitystä vaativa sisäilmaan 
vaikuttava asia oli rakennuksen mahdollisien ilmavuotojen tarkempi selvitys ja ilmanvaihdon 
teknisen kunnon sekä toiminnan tarkastus.  

3.2. Lisätutkimukset  

Aiemmissa tutkimuksissa suositellut lisätutkimukset toteutettiin toimeksiannon alkaessa, jotta 
saataisiin lisätietoa kiinteistön todellisesta teknisestä kunnosta. Alapohjan tehtyjen avausten 
perusteella voidaan todeta, että alapohjan rakenteet ovat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 
toteutettuja. Niiden tekninen kunto on aiemmissa raporteissa oletettua parempi. Alapohjan 
tuulettumaton ilmatila on kuitenkin riski sisäilmaa ajatellen, joten välittömänä 
korjaustoimenpiteenä suositeltiin koneellisen poistoilmanvaihdon toteuttamista. Alapohjan alla 
olevan tilan alipaineistuksella voitiin varmistua siitä, että epäpuhtauksia ei pääse kulkeutumaan 
huoneilmaan ilmavuotojen mukana. 

Ilmanvaihtokoneiden osalta ei ollut voimassa olevia huoltosopimuksia ja silmämääräisesti 
arvioiden suodattimet todettiin erittäin likaisiksi. Avattavien tarkastus- ja huoltoluukkujen 
kautta tarkasteltuna koneiden kammiot tai kanavistot eivät kuitenkaan vaikuttaneet erityisen 
likaisilta. Tehdyn tarkastelun perusteella koneet vaikuttivat kaikilta osin käyttökuntoisilta.  

Rakennuksen itäsivulle sokkelin viereen tehtiin koekuoppa sokkelipalkin alareunan korkeuteen 
asti. Avauskohdalta todettiin, että sokkelissa ei ole vedeneristettä tai perusmuurilevyä. 
Aiemmissa tutkimuksissa oli epäilty sokkelin vedeneristyksen puuttumista ja sitä kautta 
mahdollisesti kapillaarisesti seinän alaosiin nousevaa kosteutta. Rakennuksen ulkopuolen 
maanpinnan kallistukset ovat hyvin pienet tai kallistusta ei ole, joten kosteusrasitus 
rakennuksen ulkoseinän alaosassa on jatkuva.  

4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Kohde on 30 vuotta vanha palvelutalo ja se on ollut viimeistä kahta vuotta lukuun ottamatta 
ollut jatkuvasti kovassa käytössä. Pintamateriaalit ovat vanhoja ja kuluneita kaikissa tiloissa. 
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Kohteessa ei ole tehty muutoksia tai edes pintaremonttia koko aikana. Rakennus tarvitsee siis 
laajempaa peruskorjausta jo ikänsä perusteella.   

Rakennuksen muuttaminen saneerauksen yhteydessä toiseen käyttötarkoitukseen on aina 
huomattavasti vaativampaa kuin korjaaminen olemassa olevaan tarkoitukseen. Kiinteistön 
omistajan tavoitteena on rakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön. Vaihtoehtoisia 
toteutusmalleja voisi olla jonkinlainen palveluasuminen, jolloin olemassa olevat yhteiset tilat 
saataisiin hyödynnettyä. Toinen vaihtoehto voisi olla koko kiinteistön muuttaminen asunnoiksi, 
mutta tällöin olemassa olevien tilojen hyöty jää pienemmäksi. Rakennuksen runko mahdollistaa 
sisätilojen muuttamisen monella tapaa melko vapaasti.  

Kohteessa tehdyissä tutkimuksissa ei löytynyt merkittäviä vauriokohtia esimerkiksi kastuneita 
rakenteita, jotka voisivat olla selkeä syy koettuihin sisäilmaoireisiin. Tutkimuksissa nousi 
selkeästi epäilys epäpuhtauksien kulkeutumisesta ilmavuotojen mukana sisäilmaan. 
Mahdollinen epäpuhtauslähde oli rakennuksen alapohja, josta löytyi useita selkeitä ilmavuotoja 
sisätiloihin.  

Korjaus- ja muutostöiden laadunvarmistukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suunnitellut 
ratkaisut tulee olla teknisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että niiden toteuttaminen onnistuu 
varmasti myös työmaalla. Tässä kohteessa erityistä huolellisuutta on kiinnitettävä rakenteiden 
tiiveyteen. 

Kosteudenhallinnan osalta huomiota on kiinnitettävä materiaalien vaatimiin kuivumisaikoihin 
ja työmaaolosuhteisiin. Kosteudenhallinnan osalta rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Urakoitsija laatii toteuttamiseen 
liittyen kosteudenhallintasuunnitelman. 

Korjaustöiden siivous ja pölynhallinta on keskeinen osa onnistunutta sisäilmakorjausta. Siivous 
ja pölynhallinnan taso ja laadunvarmistus määritellään urakkakilpailutuksen asiakirjoihin ja 
tällöin urakoitsija saa käsityksen, miten asiat tulee kohteessa hoitaa.  

Rakennukselle ilmeni tämän lopputyön tekemisen aikana käyttötarvetta ja uusi omistaja päätti 
vuokrata pääosan tiloista. Rakennus oli ollut suhteellisen pitkään pois käytöstä ja tiloja haluttiin 
käyttää majoitukseen, näin ollen käyttöönotto vaati rakennuslupaa, sekä terveellisyyden ja 
turvallisuuden arviointia viranomaisten toimesta. Viranomaiset edellyttivät myös vuonna 2015 
tehdyssä sisäilmatutkimuksessa esitettyjen kiireelliseksi arvioitujen korjaustoimenpiteiden 
toteuttamista sekä niihin liittyvää laadunvarmistusta.  

Alkuperäinen tavoite jäi toimeksiannon aikana hieman sivuun, koska tilojen käyttöönotto ja 
tehtävät siihen liittyvät korjaukset nousivat peruskorjaussuunnittelua tärkeämmiksi. Työssä 
tehdyn selvityksen hyödyntäminen on siirtynyt tulevaisuuteen, mutta tilaajan tavoitteena on 
edelleen toteuttaa ainakin osittainen rakennuksen pysyvä käyttötarkoituksen muutos. 
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TEHTYJEN KUNTOTUTKIMUSTEN RIITTÄVYYDEN ARVIOINTI 

TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISESSA 

Sami Stål 

TIIVISTELMÄ 

STM on pyrkinyt ohjaamaan viranomaistyötä siihen suuntaan, että terveysvalvonnat saisivat 

ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiä tutkimusraportteja päätöksenteon tueksi. Terveysvalvonnoilla 

on myös mahdollisuus käyttää pakkokeinoja, jotta tehdyt tutkimukset olisivat riittäviä sekä tutkijalla 

riittäisi osaamista tutkimusten ja selvitysten tekoon. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää 

erilaisiin ohjeistuksiin ja oppaisiin perustuvia työkaluja, joita valvontayksiköillä on mahdollisuus 

käyttää kuntotutkimusten riittävyyden arviointiin. Tavoitteena on aikaansaada työkalu tuleville 

uusille yksiköille, joiden avulla pystyttäisiin tekemään arviota kuntotutkimusten riittävyydestä. 

1. JOHDANTO

Suomalaisessa kiinteistön hallinnassa on meneillään kriisi. Medioissa julkaistaan jatkuvasti uusia 

uutisia homevaurioituneista julkisista rakennuksista ja ihmisten oireiluista. Nämä osittain 

rafllaavatkin otsikot ovat saaneet aikaan liikehdintää kiinteistöjen omistajissa, käyttäjissä ja ihmisten 

terveydensuojeluun liittyvissä viranomaisissa. Lainsäädännöllisesti ihmisten terveydellisten olojen 

suojelijoina julkisissa rakennuksissa toimivat kiinteistöjen omistajat, työnantajat, 

työsuojeluorganisaatiot ja terveydensuojeluviranomaiset. Jokaisella on oma osa-alueensa ongelmien 

esiintuomisessa, selvittelyssä ja päätöksenteossa. Tehtävien ratkaisujen tueksi tarvitaan 

asianmukaista, ajantasaista ja riittävästi tietoa rakennuksen rakentamisajankohdan menettelytavoista 

ja lainsäädännöstä, kiinteistön käyttöhistoriasta ja mahdollista vahingoista, ja/tai ongelmista, 

suunnitelmista tulevaisuuden käytöstä sekä tutkimuksia kiinteistön todellisesta kunnosta.  

Eri terveysvalvonnoille tehdyn kyselyn mukaan terveysvalvontojen käytänteet julkisten kiinteistöjen 

valvonnassa ja erityisesti ongelmakohteisiin liittyvissä ratkaisutilanteissa vaihtelevat suuresti. 62:lla 

eri ympäristöterveydenhuollon yksiköllä on käytettävissään eri määriä sisäisiä osaajia ja toisistaan 

suuresti eroavia menettelytapoja, kun tehdään viranomaispäätöksiä kiinteistöjen sisäilmaongelmissa. 

Lainsäätäjä on ehkä perustellustikin pyrkinyt ohjaamaan viranomaistyötä siihen suuntaan, että 

terveysvalvonnat saisivat ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiä tutkimusraportteja päätöksenteon 

tueksi. Terveysvalvonnoilla on myös mahdollisuus käyttää pakkokeinoja, jotta tehdyt tutkimukset 

olisivat riittäviä sekä tutkijalla riittäisi osaamista tutkimusten ja selvitysten tekoon.  

Kosteus - ja sisäilmateknisenkuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennuksen kunto sekä 

kosteus- ja mikrobivaurioiden ja sisäilmaongelmien syyt. Kun terveysvalvonta arvioi tehtyjen 

kuntotutkimusten riittävyyttä Terveydensuojelulain mukaisen terveyshaitan poistamiseksi, on 

arvioitava useampaa osatekijää: haitan mahdollisuus, laajuus, terveysvaikutukset, 

lieventämismahdollisuudet, kuntotutkijoiden osaaminen, raportointien taso, tutkimusten laajuus ja 

tarkoitus, rakennusten aikakaudet ja paikkakuntien toimintakulttuuri. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu eri ikäisten rakennusten omaavan erilaisia riskirakenteita, 

joita tulisi ottaa huomioon kuntotutkimuksissa. Samoin ollaan havaittu, että eri 

ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden alueella on kiinteistöistä huolehdittu eri tavoin eri 
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aikakausina. Kirjaamiset ja raportoinnit tehtyjen huoltotoimenpiteiden ja korjausten osalta ovat 

moninaisia. Tämän vuoksi on erittäin todennäköistä, että myös valvontakulttuureissa ja tehtyjen 

kuntotutkimusten arvioinneissa on melkein yhtä monta toimintatapaa kuin on valvontayksiköitäkin. 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää erilaisia ohjeistuksia ja oppaita käsittelemällä niitä 

työkaluja, joita valvontayksiköillä on mahdollisuus käyttää kuntotutkimusten riittävyyden arviointiin. 

Tavoitteena on aikaansaada työkalu tuleville uusille yksiköille, joiden avulla pystyttäisiin tekemään 

arviota kuntotutkimusten riittävyydestä. Lisäksi tarkoituksena on sisällyttää osioita terveyshaitan 

arvioinneista opinnäytetyöhön. Osana opinnäytetyötä on suoritettu kyselytutkimus terveysvalvonnan 

yksiköille ongelman laajuuden ja erilaisten toimintatapojen selvittämiseksi. 

2. KUNTOTUTKIMUKSEN SYYT

2.1. Sisäilmaongelmasta ilmoittaminen ja vireille tulo 

Sisäilmaongelmien selvittäminen alkaa aina ongelman tietoon saattamisesta. Jotta toimenpiteisiin 

voidaan ryhtyä, on ongelma tuotava julki jollekin taholle jonkun toimesta. Aloitettavien 

toimenpiteiden käynnistymisen kannalta olisi tärkeää, että haittailmoitus tavoittaisi mahdollisimman 

alussa kiinteistön omistajan edustajan, työsuojelun tai jonkin muun ennalta sovitun tahon.  

(Lappalainen 2017) 

Ilmoituksen vastaanottajina voi olla eri toimijoita kiinteistön omistuksessa käyttäjissä tai valvonnasta 

vastaavia viranomaisia. (Metiäinen 2018) 

Ongelmat voivat tulla vireille terveysvalvonnan omilla tarkastuksilla, muiden viranomaisten 

yhteydenotosta tai kiinteistön omistajan toimesta.  

Ilmoituksia terveyshaittaepäilyistä saattaa tulla myös valvonnan ulkopuolelta. Yhteydenottajina 

saattavat olla huoltajat, oppilaat ja opiskelijat tai henkilökunta. Terveydensuojeluviranomaisen 

tehtävänä on ottaa asia vireille, kirjata yhteydenotto ja käydä selvittämässä onko epäily aiheellinen 

sekä tehdä arvio terveyshaitan mahdollisuudesta. (Hietanen-Peltonen 2015) 

Haittailmoituksen tekijän tulisi saada tietoa ongelman aiheuttaneesta syystä ja mahdollisista 

korjaavista toimenpiteistä sekä korjaamisen aikataulusta. Ongelman ollessa laajempi tai tilojen 

käyttöhistoriassa antaessa viitteitä jatkuviin tai toistuviin ongelmiin, aloitetaan laajempien selvitysten 

tekeminen. (Lappalainen 2017) 

2.2. Koettu haitta 

Sisäilma on monen tekijän summa ja samoin ongelmat ovat usein moninaiset ja vaihtelevat. 

Kosteusvauriot, pölyisyys tai ilmanvaihdon toimivuus ovat tekijöinä, kun koetaan sisäilman 

aiheuttavan haittaa. Työntekijä voi olla yhteydessä työterveyshuoltoon tai työsuojeluhenkilöstöön. 

Oppilaille ja heidän huoltajilleen oikea osoite yhteydenotolle on kouluterveydenhuolto tai 

terveydensuojeluviranomainen. (Metiäinen 2018) 
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2.3. Alustavat selvitykset, alustava ongelman määrittely ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet 

Aina koettu haitta ei välttämättä tarvitse ratketakseen laajempaa tutkimista. Joskus alustavilla 

katselmuksilla tai huoltojen yhteydessä havaitut sisäilmaongelmaa aiheuttavat olosuhteet voidaan 

hoitaa kuntoon joko samalla käynnillä tai pikaisesti. Rakennusteknisiä selvityksiä tehdään eri 

kunnissa omana työnä tai ostopalveluina riippuen yksikön toimintatavoista. (Kyselytutkimus, 

Kuntotutkimusten riittävyyden arviointi 5/2018) 

Tutkimusten laajuuden määrittämiselle on tärkeää saada ja alkuvaiheessa soveltuvia lähtötietoja. 

Esimerkiksi tilojen rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus, ja se vastaako nykyinen käyttö 

suunniteltua, olisi hyvä tulla ilmi alkuvaiheessa. Tekniset selvitykset määräytyvät tilanteiden ja 

lähtötietojen mukaan. Selvissä ongelmatapauksissa haetaan ratkaisu nopeasti ja raportoidaan 

toimenpiteistä esimiehiä sekä mahdollisesti ilmoittajia. Yhtenä keinona ongelmien ja käyttäjien 

kokemien haittojen selvittelyssä voidaan apuna käyttää sisäilmakyselyjä. Poikkeava lisääntynyt 

oireilu saadaan tällöin selville ja usein myös kohdennettua tilakohtaisesti.  Kyselyjen tuloksia arvioi 

terveydenhuolto. (Metiäinen 2018) 

3. TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT, KUN TERVEYSHAITTA ON

HAVAITTU 

Terveydensuojeluviranomaisen tehtävät on kirjattu Terveydensuojelulakiin (594/1994), 

terveydensuojeluasetukseen, asumisterveysasetukseen ja erilaisiin soveltamisohjeisiin. 

Terveydensuojeluviranomainen arvioi jatkotutkimustarpeen ja voi tarvittaessa antaa terveyshaitan 

selvittämiseksi määräyksen tutkimusten suorittamisesta. Terveydensuojeluviranomaisen tulee pystyä 

yksilöimään tutkimukset ja toimenpiteet siten, että ne ovat riittävät haitan poistamiseksi tai 

rajoittamiseksi. (Metiäinen 2018) 

Keskusviranomaisen ja Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus suuntaa terveysvalvontoja käyttämään 

tutkimuksissa apuna riittävän osaamisen omaavia tutkijoita.  Viranhaltija voi kuitenkin suorittaa 

tutkimuksia myös itse (Terveydensuojelulaki ja Asumisterveysasetus). 

Käytettävyyden vuoksi tutkimusten tulisi olla mahdollisuuksien mukaan laajoja koko kiinteistön 

tutkimuksia. Piilevien vaurioiden tutkiminen vaatii yleensä rakenteiden kunnon selvittämistä. Rajatut 

ongelmat eivät kuitenkaan yleensä vaikuta koko rakennuksen olosuhteisiin, jolloin tutkimuksia 

voidaan rajata vain tiettyihin osa-alueisiin. (Metiäinen 2018) 

4. SISÄILMASTO OLOSUHTEIDEN SELVITTÄMISEN VAIHEET

Vaiheittain etenevässä sisäilmasto-ongelman selvittelyssä aloitetaan yleensä ensiarvion jälkeen 

asiantuntijan valinnalla. Asiantuntija kerää taustatietoja yhdessä omistajan kanssa ja tekee 

arviointikäynnin kohteeseen. Usein samanaikaisesti terveydenhuollon edustus, työterveys ja/tai 

kouluterveydenhuolto suorittaa oire- ja/tai sisäilmastokyselyjä. (Lappalainen 2017) 



51 

4.1. Alustava arviointi 

Kuntoarviot ovat usein liian keveitä tutkimuksia luettavien lähtötietojen hankkimiseksi. Jotta 

tarvittavien toimenpiteiden ja rakennuksen vaurioiden ja korjausvelan laajuus saataisiin luotettavasti 

ilmi, tulisi kiinteistöön suorittaa laajempi kuntotutkimus. Erilaisia menetelmiä riskien arvioimiseksi 

kiinteistökohtaisesti on luotu esim. Työterveyslaitoksen kehittämä Priorita.  Riski vaurion 

muodostumiselle on kaikenlaisilla rakenteilla, mutta kuitenkin tietyt rakennetyypit ovat alttiimpia 

vaurioille kuin toiset. Kosteusrasituksen määrä indikoi usein vaurion mahdollisuutta. Erilaisia 

riskirakenteita ovat siten rakenteet, jotka ovat alttiina sadevedelle, kapillaarisille kosteudelle tai 

vuodoille. Myös rakennuksen fysikaaliset ominaisuudet, esimerkiksi höyrynsulkujen puutos tai 

epätiiviit liittymät voivat aiheuttaa vaurioita. (Alastalo 2013) 

5. TERVEYDELLISEN HAITAN ARVIOINTI

Terveydellisen haitan arvioinnissa on kaksi tärkeää kokonaisuutta: rakennuksen tekninen kunto ja 

koettu sisäilmasto. Tilojen käyttäjien kokemukset ja mittauksilla saadut tulokset eivät aina korreloi 

keskenään. (Lappalainen 2017)  

Terveydellisen haitan ja sen merkityksestä yksilöiden terveyteen ja mahdollisten toimenpiteiden 

ajoittaminen tulee perustua kokonaisvaltaiseen altistumisen arviointiin. Altistuksen arvioinnissa 

tärkeää on altistuksien aste, altistusten kesto ja todennäköisyys sekä toistuvuus. Terveydellisen 

merkityksen arviointia suoritetaan usein monialaisessa asiantuntija ryhmässä. (Metiäinen 2018) 

 5.1. Altistumisolosuhteen arviointi 

Altistumisolosuhteiden arvioinnin osa-alueet pyrkivät luomaan kokonaiskuvan ongelmasta. 

Rakennuksen rakenteelliset ja tekniset ominaisuudet tutkitaan. Lisäksi suoritetaan sisäilmasto-

olosuhteen tutkimuksia. Kokonaisuudessa arvioidaan seuraavia tekijöitä: 1. rakenteiden 

mikrobivaurioiden laajuuden arviointi, 2. ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä 

sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot, 3. ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun, 4. 

rakennuksesta peräisin olevat sisäilman epäpuhtaudet. (Lappalainen 2017) 

6. ONGELMIEN SYYT JA ELINKAARIAJATTELU

6.1 Ongelmien syyt 

Ongelmien moninaiset syyt ja kokonaiskuvan hajanaisuus vaikeuttavat terveyshaittaa aiheuttavien 

syiden arviointia. Alustavissa tarkasteluissa ja tutkimusten riittävyyttä ja laajuutta arvioitaessa olisi 

hyvä ottaa huomioon eri rakennusajankohdille ominaiset riskirakenteet. Lisäksi on hyvä ottaa 

huomioon laitteiston tekninen ikä ja toimivuus. Usein erityisesti ilmanvaihtokoneissa tapahtuu 

väsymistä vuosikymmenten aikana. Tekniset ratkaisut ovat voineet aiheuttaa ongelmia esim. 

äänenvaimentimena käytetty mineraalivilla.  
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6.2 Elinkaari 

Kuntien kiinteistömassan hallinnan ja suunnittelun kannalta haasteena voidaan pitää päätöksiä siitä 

mitkä kiinteistöt kannattaa korjata ja missä aikataulussa. Päätöksenteon tueksi tarvittaisiin luotettavaa 

tietoa rakennusten kunnosta ja tarvittavista korjauksista. Laajojen ja kalliiden kuntotutkimusten 

teettäminen ei monessakaan kunnassa ole taloudellisesti mahdollista. Usein päätöksiä joudutaan 

tekemään vajailla tiedoilla, jolloin myös virheiden mahdollisuus kasvaa. (Hyvärinen 2017) 

Rakennusten korjaaminen on usein edennyt tekninen suorittaminen edellä. Ongelma on havaittu ja 

on ryhdytty toimenpiteisiin ilman laajempaa tutkimista. Kokonaisuuksien hallinta ei ole ollut 

kiinteistön omistajien ensimmäinen lähtökohta korjauksia suunniteltaessa. Kiinteistöissä olisi siis 

kannattavaa suorittaa kokonaisvaltaisia kuntotutkimuksia eri rakenneosille, riskirakenteille ja 

talotekniikalle. Kiinteistön käyttötarkoitusta ja esimerkiksi uusien opetussuunnitelmien vaikutus 

koulujen tilantarpeeseen tulee ottaa huomioon peruskorjausvaiheissa. 

Elinkaariajattelun avulla selkeästi heikkokuntoisia kiinteistöjä ollaan voitu poistaa kiinteistömassasta 

kevyempienkin tutkimusten perusteella. Tällöin on pystytty keskittymään paremmin jäljelle jäävän 

kiinteistömassan kunnon selvittämiseen, ylläpitoon ja uudistuksiin. (Hyvärinen 2017) Kiinteistön 

elinkaaren muodostaa tekninen, sijainnillinen ja taloudellinen kokonaisuus. Rakennuksen kohdalla 

tärkeimmäksi tekijäksi muodostuu usein toiminnalliseen vanhenemiseen rinnastettava sijainnillinen 

vanheneminen. (Pitkäranta 2016) 

7. KUNTOTUTKIMUKSEN RIITTÄVYYS JA TERVEYDELLISEN MERKITYKSEN

ARVIO 

Kuntotutkimuksista saatavien raporttien ja dokumenttien hyödyllisyys terveysvalvonnalle riippuu 

tehtyjen tutkimusten laajuudesta ja osumisesta maaliinsa eli vauriokohtiin. Jotta kuntotutkimuksesta 

olisi hyötyä terveysvalvonnoille, tulisi sen sisältää työkaluja terveydellisen merkityksen arviota 

tekevälle. Hyvä raportti pitää sisällään kuntotutkijan arvion tilanteesta ja mahdollisesti erilaisia 

toimenpide-ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi.  Toimenpiteet tulee kirjata rakenteittain ja 

tiloittain. (Hyvärinen 2017) Pääasiallinen vetovastuu kunnan kiinteistöissä terveydellisen haitan 

tekemiseen on TTL:n ohjeen mukaisesti terveystarkastaja ja työterveyslääkäri. Kuntotutkimusten 

havaintoja ja arvioita käytetään terveyshaitan mahdollisuuden ja merkityksen arvioinnissa apuna. 

(Hyvärinen 2017) 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Terveysvalvonnan näkökulmasta tutkimusten riittävyys riippuu lähtötiedoista, resursseista, 

jatkokäytöstä, tilanteen kiireellisyydestä, lainsäädännössä määritellyistä toimenpiderajojen 

ylittymisestä tai alittumisesta, viranomaisen ja yhteistyötahojen osaamisesta, kuntotutkijoiden 

osaamisesta sekä taloudellisista seikoista. Tehtävien tutkimusten riittävyyteen pitäisi käyttää 

moniportaista, erilaiset tilanteet huomioon ottavaa arvostelu ja ohjauskaaviota. Lähtötietojen ja 

vahingon laajuuden perusteella pitäisi pystyä rajaamaan sellaiset kohteet pois laajempien tutkimusten 

piiristä, joissa laajaan kuntotutkimukseen ei ole aihetta. Tällaisia olisivat pienet vahingot, 
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ilmanvaihtokoneiden käyntipuutteet ja puhdistustarpeet sekä siivouksesta aiheutuvat ongelmat. 

Laajempien ongelmien ilmetessä tulisi pääsääntöisesti vaatia laajempia tutkimuksia huomioon ottaen 

riskirakenteet ja eri aikakausille ominaiset ongelmatyypit. Kuntotutkimuksiin tulisi vaatia 

asumisterveysasetuksen vaatimuksien mukaisia osaajia. Tutkimusten riittävyyteen vaikuttamisen 

paras vaihe on kuntotutkimussuunnitelma vaihe. Asiantuntijan laatima kuntotutkimussuunnitelma 

mahdollistaa tulevien tutkimusten laajuuden arvioinnin jo ennen tutkimuksia. 

Terveydensuojeluviranomaisella on mahdollisuus vaatia tutkijoiden osaamista ja tutkimusten 

laajuutta myös pakkokeinoilla.  

Tämän lopputyön tuloksena saatiin aikaan kaavio, jonka avulla voidaan ohjata toimenpiteiden 

suuntautumista erilaisissa lähtötilanteissa, huomioiden myös laajempia kokonaisuuksia, 

terveydellisen haitan mahdollisuutta ja jatkokäyttöäkin. Kaavion käyttäminen ei kuitenkaan onnistu 

ilman laajaa osaamista rakennustekniikasta, vaurioiden syntymekanismien tuntemusta, asiansa 

osaavien kuntotutkijoiden raportteja ja oman alueen yhteistyöverkostojen yhteistyötä.  
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KORJAUSSUUNNITTELURATKAISUJEN TERVEELLISYYDEN ARVIOINTI 
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TIIVISTELMÄ 

Opinnäytetyön ensimmäisen osion tavoitteena oli laatia asemakaavalla suojellun kohderaken-
nuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, altistumisolosuhteiden arviointi sekä hait-
ta-ainetutkimus. Työn toisen osion tavoitteena oli laatia hankesuunnitteluvaiheen korjaus-
suunnitteluratkaisujen terveellisyyden arviointi, jossa tarkasteltiin peruskorjaushankkeen kor-
jausratkaisujen vaikutusta rakennuksen altistumisolosuhteisiin. 

Kaikissa rakennusosissa oli laaja-alaisia mikrobivaurioita, joista vuotoilmavirtaukset sisäil-
maan olivat merkittäviä ja laaja-alaisia. Kuntotutkimuksen tulosten perusteella rakennuksen 
kaikkien kerrosten tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhdetaso on erittäin todennäköi-
nen (taso 4). Haitta-ainetutkimuksessa todettiin suuria määriä haitta-aineita sisältäviä materi-
aaleja useassa rakennusosassa, millä on merkittävä vaikutus korjauskustannuksiin.

Hankesuunnitteluvaiheessa peruskorjauksen tavoiteltavaksi käyttöiäksi määriteltiin 25-30 
vuotta ja tavoiteltavaksi altistumisolosuhdetasoksi korjausten jälkeen taso 1 (epätodennäköi-
nen). Korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyyden arvioinnissa todettiin, että rakenteiden 
vaurioiden poistamisella saadaan pidettyä tavoiteltava altistumisolosuhdetaso koko käyttöiän 
ajan. Työn tuloksena todettiin, että peruskorjauksen korjauskustannukset ovat merkittävän 
suuret suhteessa lopputulokseen. Lopputuloksen tarkastelussa otettiin huomioon saavutettava 
altistumisolosuhdetaso, jäävät sisäilmatekniset riskit, rakennuksen ylläpitokustannukset sekä 
tilojen käytettävyys. Tulosten perusteella päädyttiin siihen, että rakennuksen peruskorjaus-
hanke keskeytettiin. Sen sijaan lähdettiin viemään eteenpäin prosessia, joka mahdollistaisi 
kaavasta poikkeamisen ja rakennuksen purkamisen. 

1. JOHDANTO

1.1. Työn tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia kohderakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotut-
kimus sekä haitta-ainetutkimus niin, että niitä voidaan suoraan käyttää peruskorjauksen han-
ke- ja toteutussuunnittelun lähtötietoina. Tavoitteena on laatia kattava kuntotutkimus, jotta se 
vastaa kaikkiin korjaussuunnittelijan tarvitsemiin lähtötietoihin sekä toimii perusteellisena 
selvityksenä tarvittaessa myös rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuslupahakemuksen 
yhteydessä. 
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Tavoitteena on lisäksi laatia hankesuunnitteluvaiheen korjaussuunnitelmien terveellisyyden 
arviointi, jossa tarkastellaan korjaussuunnitteluratkaisujen vaikutusta rakennuksen altistumis-
olosuhteisiin. Tavoitteena on laatia arviointi niin, että sitä voidaan hyödyntää hankesuunnitte-
luvaiheen päätöksenteossa ja että hankkeen eri osapuolille (kiinteistönomistaja, kuntotutkija, 
suunnittelija, käyttäjä, työterveyshuolto) muodostuu selkeä kokonaiskuva rakennuksen si-
säilman laatua heikentävien tekijöiden poistamisesta sekä mahdollisista riskeistä korjauksen 
jälkeen.  

1.2. Työn rajaus ja toteutustapa 

Opinnäytetyö sisältää kirjallisuuskatsauksen käytettäviin aineistoihin ja menetelmiin eli käy-
tännössä eri osioiden laadintaperusteina olevien lakien, asetusten, oppaiden ja ohjeiden lyhy-
en esittelyn. Työ sisältää suojellun 1950-luvun koulurakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisen 
kuntotutkimuksen ja erillisen haitta-ainetutkimuksen. Kuntotutkimus on tehty koko rakennuk-
seen ja se on laadittu peruskorjauslähtöisesti. Kuntotutkimus pitää sisällään myös altistumis-
olosuhdetason arvioinnin. 

Lisäksi opinnäytetyö sisältää kohteen alustavan kirjallisen korjaussuunnitelman laadinnan, 
missä esitetään korjaussuunnitelmien periaateratkaisut rakennusosa- ja järjestelmäkohtaisesti. 
Korjaussuunnitelma on tehty hankesuunnitteluvaihetta varten eikä sen vuoksi esimerkiksi 
tarkkoja rakennedetaljipiirustuksia ole laadittu. Oleellisena työn sisältönä on korjaussuunni-
telmien terveellisyyden arviointi. Arviointi on laadittu vastaamaan myös ympäristöministeri-
ön asetukseen rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015 § 16. Arvioin-
ti on tehty julkaisua ”Korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyyden arviointi” soveltaen [2]. 

2. KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Rakennuksen alapohjarakenteet ovat kaikki maanvaraisia alapohjarakenteita. Osa alapohjista 
on lastuvillalevyeristettyjä ja osa lämmöneristämättömiä kaksoisbetonilaattarakenteita. Ala-
pohjarakenteissa on normaalista poikkeavaa kosteutta laajalla alueella. Alapohjan pintamate-
riaaleina on osittain muovimatot, joissa todettiin aistinvaraisesti vaurioitumista. Alapohjan 
lastuvillalevyeristyksissä on laaja-alaisia mikrobivaurioita, joista on merkittäviä ja laaja-
alaisia ilmavuotoja sisäilmaan.  Alapohjarakenteiden heikentävä vaikutus sisäilman laatuun 
on todennäköinen. 

Maanvastaisten seinärakenteiden kantavana rakenteena on teräsbetoni, jossa on lisäksi sokke-
lihalkaisuna korkki. Teräsbetonin sisäpinnassa oleva bitumisively toimii rakenteen kosteu-
deneristyksenä, jonka sisäpuolella on tilasta riippuen lastuvillalevyä ja rappausta tai lastuvil-
lalevy ja verhomuuraus tai pelkkä verhomuuraus. Kosteusmittausten perusteella kosteutta 
siirtyy seinän lastuvillalevykerrokseen. Materiaalinäytteiden perusteella lastuvillalevyissä on 
laaja-alaisia mikrobivaurioita, joista on merkittäviä ja laaja-alaisia vuotoilmavirtauksia si-
säilmaan. Maanvastaisten seinärakenteiden heikentävä vaikutus sisäilman laatuun on toden-
näköinen. 
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Rakennuksen kantavana ulkoseinärakenteena on massiivitiilimuuraus. Tiilimuurauksen sisä-
pinnassa on lastuvillalevyeristys sisäpuolinen rappaus ja maali. Massiivitiilimuurauksen ul-
kopinnassa on julkisivurappaus. Ulkoseinärakenteessa ei ole välipohjien kohdilla betonista 
välipohjan sidepalkkia eikä kylmäkatkona erillistä lämmöneristekerrosta. Sisäpuolisessa las-
tuvillalevyeristeessä on laaja-alaisia mikrobivaurioita. Vaurioituneesta lastuvillalevykerrok-
sesta on merkittäviä ja laaja-alaisia vuotoilmavirtauksia sisäilmaan. Ulkoseinärakenteiden 
heikentävä vaikutus sisäilman laatuun on todennäköinen. 

Väliseinärakenteet ovat punatiilirakenteisia. Osa väliseinistä on kantavia, jolloin tiilimuu-
raukset ovat yhden kiven muurauksia. Ei-kantavat väliseinät ovat puolen kiven seiniä. Raken-
nuksen keskilinjalla väliseinärakenteen sisään on muuraamalla jätetty hormirakenne, jonka 
sisällä on paikoin orgaanista materiaalia. Lisäksi hormirakenteesta ullakon/yläpohjan epäpuh-
taudet kulkeutuvat muihin tiloihin/kerroksiin. Väliseinärakenteiden heikentävä vaikutus si-
säilman laatuun on epätodennäköinen tai mahdollinen. 

Välipohjat ovat paikalla valettuja teräsbetonisia alalaattapalkistoja, ja niissä on käytetty eril-
listä teräsbetonista pintalaattaa kantavan alalaattapalkiston päällä. Välipohjien täyttömateriaa-
leista otettujen materiaalinäytteiden perusteella rakenteissa on mikrobivaurioituneita materi-
aaleja, vaikka selvää mikrobikasvua todettiin kahdessa näytteessä seitsemästä. Lisäksi osassa 
rakenneavauksia rakenteesta havaittiin tulevan mikrobiperäinen haju. Vastaavista rakenteis-
ta/kohteista saadun kokemuksen perusteella on ilmeistä, että välipohjien täyttömateriaaleissa 
esiintyy mikrobikasvua ja rakenteessa on laaja-alaisia vaurioita. Välipohjarakenteissa havait-
tiin merkittäviä ilmavuotoja käytännössä kaikkien talotekniikan läpivientien kohdilla sekä 
ulkoseinärakenteiden liittymissä, joten merkittävät ilmavuodot ovat laaja-alaisia. Välipohja-
rakenteiden heikentävä vaikutus sisäilman laatuun on todennäköinen. 

Yläpohjat ovat paikalla valettuja teräsbetonisia alalaattapalkistoja, ja niissä on käytetty erillis-
tä teräsbetonista pintalaattaa kantavan alalaattapalkiston päällä. Yläpohjan täyttömateriaalina 
on orgaaninen täyttö. Täyttömateriaaleista otettujen materiaalinäytteiden perusteella yläpoh-
jassa on laaja-alaisia mikrobivaurioita. Rakennuksessa on paljon alkuperäisiä rakenneaineisia 
hormeja. Rakenneaineiset pystyhormit on yhdistetty yläpohjan yläpuolella ullakolla rakenne-
aineisin kokoojakanavin. Yläpohjasta ja ullakkotilasta on merkittäviä ilmavuotoja kokoojaka-
navien ja yläpohjan läpivientien kautta sisäilmaan. Yläpohjarakenteiden heikentävä vaikutus 
ylimmän kerroksen sisäilman laatuun on mahdollinen tai jopa todennäköinen.  

Rakennuksen luokkatiloissa ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo-poistojärjestelmä.  
Muissa tiloissa on ainoastaan koneellinen poisto. Paine-erojen seurantamittausten perusteella 
tiloissa vallitsee monin paikoin selvä alipaine ulkoilmaan nähden. Ilmamääriä ei ole mitattu. 

Kaikissa rakennusosissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita ja merkittäviä ilmavuotoja raken-
teista sisäilmaan. Vuotoilmavirtaukset ovat pääosassa rakennusosista laaja-alaisia eli raken-
nusosaa kattavia. Luokkatiloissa on koneellinen tulo-poisto-ilmanvaihto, mutta suurimmassa 
osassa muita tiloja on vain koneellinen poistoilmanvaihto. Rakennuksessa vallitsee paine-
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erojen seurantamittausten perusteella pääosin alipaine ulkoilmaan nähden. Rakennuksen 
kaikkien kerrosten tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on tasolla 4 eli erittäin to-
dennäköinen.   

3. KORJAUSSUUNNITTELURATKAISUJEN TERVEELLISYYDEN ARVIOINTI

3.1. Laadintaperusteet ja menetelmät 

Lainsäädännöllä edellytetään korjaushankkeen suunnitteluvaiheessa sisäilman laatuun vaikut-
tavien tekijöiden huomioimista. Kosteus- ja mikrobivauriokorjausten suunnitteluvaiheessa on 
huomioitava korjausratkaisun sisäilman laatuun vaikuttuvat mahdolliset riskitekijät, korjaus-
ten laadunvarmistus ja onnistumisen seuranta suhteessa korjauksilla tavoiteltavaan käyt-
töikään [1]. Rakennuksen käyttöikätavoite ja korjausten jälkeinen altistumisolosuhdetaso 
määrittävät riittävät korjaustoimenpiteet [1]. 

Ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216 
/ 2015 16§ on esitetty, että rakennuksen korjaus- tai muutostyössä kosteusvaurion korjaus-
suunnitelmaan on sisällytettävä tieto toimenpiteistä, joilla kosteusvaurion aiheuttama haitta tai 
sen vaikutus sisäilmaan ja käyttäjiin poistetaan sekä tieto korjatun rakenteen tai järjestelmän 
toimimisesta sen suunnitellun käyttöiän aikana. [1] 

Asetuksen 216/2015 edellyttämän selvityksen voi toistaiseksi tehdä käytännössä useammalla 
eri tavalla. Opinnäytetyössä selvityksen tekemiseen on käytetty julkaisua ”Korjaussuunnitte-
luratkaisujen terveellisyyden arviointimalli” [2]. Arviointimallin tarkoituksena on varmistaa, 
että valituilla korjaussuunnitteluratkaisuilla saavutetaan tavoiteltu altistumisolosuhdetaso ko-
ko korjauksen käyttöiän ajan [2]. 

Suunnitellun käyttöiän ja tavoiteltavan altistumisolosuhdetason perusteella valituille korjaus-
suunnitteluratkaisuille sekä niiden laadunvarmistusmenetelmille tehdään kokonaisuuden 
huomioiva arviointi, jossa käsitellään sekä rakenteiden että ilmanvaihtojärjestelmän korjaus-
ratkaisut. Tavoitteena on esittää toimenpiteet, joilla todettu haitta tai sen vaikutus on poistettu, 
mikä on saavutettu altistumisolosuhdetaso ja mitkä ovat korjausratkaisuihin liittyvät riskit. 
Lisäksi määritellään suunniteltujen korjausratkaisujen laadunvarmistustoimenpiteet sekä ris-
kien hallintaan laaditaan seurantasuunnitelma. [2] 

3.2. Peruskorjaushankkeen korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyyden arviointi 

Rakennuksen korjaussuunnittelun lähtökohdaksi kiinteistönomistaja on määritellyt peruskor-
jauksen, eli korjauksen käyttöiäksi on asetettu 25-30 vuotta. Kiinteistönomistajan lähtökohta 
eri rakennusosien korjauksessa on vaurioituneiden materiaalien poistaminen. Jokainen raken-
nusosa korjataan lähtökohtaisesti käyttöiältään samalle tasolle, mutta paikallisten vaurioiden 
(joita ei voida poistaa) korjausten käyttöikä jää vääjäämättä lyhyemmäksi, joten niiden kor-
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jaamisen mahdollisuus ja helppous aiemmin otetaan huomioon jo suunnittelussa. Altistumis-
olosuhdetason tavoitteeksi korjausten jälkeen on asetettu taso 1 (epätodennäköinen). 

Rakennusosien pääasiallisena korjaustoimenpiteenä on todettujen vaurioiden poistaminen ja 
rakennusosien muuttaminen kosteusteknisesti toimiviksi. Näillä periaatteilla saadaan pidettyä 
tavoiteltava altistumisolosuhde koko käyttöiän ajan. Useimmat rakennusosat korjataan kanta-
via rakenteita lukuun ottamatta, jolloin jäljelle jääviä sisäilmateknisiä riskejä ei ole. Tämän 
toteutuminen edellyttää huolellista toteutusta ja työmaa-aikaista valvontaa. Paikallisesti käy-
tetään tiivistyskorjausta esimerkiksi kohdassa, jossa vaurioitunutta materiaalia ei käytännössä 
pysty poistamaan ilman rakennuksen purkamista. Näiden jäävien riskien hallintaan laaditaan 
seurantasuunnitelma. 

Laadunvarmistustoimenpiteiden osalta oleellisena asiana on korjauslaajuuden määrittäminen 
sekä työmaa-aikainen pölyn- ja kosteudenhallinta. Sen vuoksi jo suunnitteluvaiheessa laadi-
taan pölyn- ja puhtaudenhallinta-asiakirja sekä kosteudenhallintaselvitys. Purkutyössä oleel-
lista on puhtaustason varmistus, joten jo suunnitteluvaiheessa määritetään jäävien rakenteiden 
puhtaustason todentaminen sekä siihen mahdollisesti tarvittavat katselmukset. 

Seurantatoimenpiteitä ei rakennusosien kokonaan uusimisen yhteydessä ole. Maanvastaisten 
seinärakenteiden (sokkelihalkaisun) sekä ikkunaliittymien tiivistyskorjauksen tiiviystason 
pysyvyyttä seurataan merkkiainetutkimuksin viiden vuoden välein, millä hallitaan jääviä ris-
kejä. 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Rakennukseen tehdyn kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteella rakennuk-
sessa on laaja-alaisia mikrobivaurioita käytännössä jokaisessa rakennusosassa ja tavanomai-
sesta poikkeava altistumisolosuhdetaso on erittäin todennäköinen kaikissa kerroksissa. Altis-
tumisolosuhteiden arvioinnin tuloksen seurauksena on rakennukseen tarve tehdä käyttöä tur-
vaavia toimenpiteitä rakennuksen käytön jatkamiseksi.  

Rakennusosat vaatisivat käyttöä turvaavina toimenpiteinä laaja-alaisia tiivistyskorjauksia 
vuotoilmavirtausten estämiseksi tai vähentämiseksi. Rakennuksen rakenneratkaisuista johtuen 
tiivistyskorjausten toteuttaminen rakennukseen kustannustehokkaasti on hyvin haastavaa. 
Ulkoseinärakenteissa ja maanvastaisissa seinärakenteissa sisäpuolisen lastuvillalevytyksen 
vuoksi tiivistyskorjauksen toteuttaminen on käytännössä teknisesti hyvin vaikeaa eikä vaadit-
tua tiiviystasoa pystytä saavuttamaan eikä pitämään koko käyttöiän ajan. Edellä mainittujen 
seikkojen vuoksi on sisäilmatyöryhmässä päädytty käyttöä turvaavina toimenpiteinä raken-
nuksen käytöstä luopumiseen ja käyttäjille on hankittu korvaavat tilat. 

Rakennukseen tehtyä kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta on lähdetty toteuttamaan 
peruskorjauslähtöisesti. Kuntotutkimuksen ja haitta-ainetutkimuksen valmistumisen jälkeen 
on kohteeseen käynnistetty hankesuunnittelu, jonka aluksi on laadittu rakennusosakohtaiset 
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luonnossuunnitelmat sekä luonnossuunnitelmiin perustuva kustannusarvio. Opinnäytetyön 
ulkopuolella on erillisen kustannuslaskenta-asiantuntijan laskemana arvioitu peruskorjauskus-
tannuksiksi noin 2400 €/brm2 (alv 0 %). Lisäksi rakennusosakohtaisten korjaussuunnittelurat-
kaisujen terveellisyyttä on arvioitu, jotta hankkeen eri osapuolille (kiinteistönomistaja, kunto-
tutkija, suunnittelija, käyttäjä, työterveyshuolto) muodostui selkeä kokonaiskuva rakennuksen 
sisäilman laatua heikentävien tekijöiden poistamisesta sekä mahdollisista riskeistä suunnitel-
tavan korjauksen jälkeen. 

Hankesuunnitteluvaiheen edetessä on hankesuunnitteluryhmässä tarkasteltu kohteen korjaus-
kustannuksia suhteessa korjausratkaisuilla saavutettavaan lopputulokseen. Lopputuloksen 
tarkastelussa on huomioitu korjausratkaisuilla saavutettava altistumisolosuhdetaso sekä ra-
kennukseen jäävät sisäilmatekniset riskit. Lisäksi on huomioitu kiinteistönomistajan subjek-
tiivisesta näkökulmasta rakennuksen ylläpitokustannuksia sekä tilojen käytettävyyttä. Lisäksi 
rakennuksen korjaustarpeita ja suunniteltuja korjausratkaisuja suhteessa sen suojeluun on 
käsitelty yhdessä kunnan kaavaviranomaisen, Museoviraston sekä paikallisen ELY-keskuksen 
kanssa. 

Tarkastelujen perusteella on päädytty siihen, että peruskorjaushankkeen eteenpäin vieminen 
keskeytetään, sillä peruskorjauskustannukset ovat korkeat suhteessa tilojen käytettävyyteen ja 
peruskorjaushankkeessa oleviin riskeihin. Sen sijaan on lähdetty viemään eteenpäin prosessia, 
joka mahdollistaisi kaavasta poikkeamisen ja siten rakennuksen purkamisen. Prosessin aluksi 
on rakennuksesta teetetty rakennushistoriallinen selvitys. Museoviraston ja paikallisen ELY-
keskuksen edustajat ottavat rakennushistoriallisen selvityksen perusteella kantaa rakennuksen 
suojeluun, minkä perusteella kaavaviranomainen päättää kaavasta poikkeamisen mahdolli-
suudesta. 

5. KIITOKSET
Tämä rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen opinnäytetyö on laadittu Savon koulutuskun-
tayhtymän asiakasprojektiin pohjautuen. Kiitokset kiinteistönomistajalle mahdollisuudesta 
hyödyntää kohdetta opinnäytetyötä varten. Opinnäytetyössä on myös käytetty kehityshank-
keessa ”Korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyyden arviointi” kehitettyä arviointimallia. 
Kiitos kyseisen kehityshankkeen osapuolille yhteistyöstä. Kiitokset työn ohjaajalle Timo Tu-
ruselle ammattitaitoisista kommenteista työhön liittyen. Kiitos myös työn tarkastajalle Helmi 
Kokotille sekä ulkopuoliselle tarkastajalle Pasi Haatajalle. Lopuksi kiitos työnantajalleni eli 
Ramboll Finland Oy:lle ja sen edeltäjälle Suomen Sisäilmakeskus Oy:lle mahdollisuudesta 
suorittaa rakennusterveysasiantuntijan koulutus työn ohessa. 
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ARVIO KOLMEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KUNTOTUTKIMUKSISTA, 
KORJAUSSUUNNITELMISTA, TOTEUTUNEISTA KORJAUKSISTA SEKÄ 
JATKOTUTKIMUSTARPEESTA 

Maria Rintala 

TIIVISTELMÄ 

Opinnäytetyössä perehdyttiin kolmessa koulussa ja päiväkodissa tehtyihin kunto- ja 
sisäilmatutkimuksiin, toteutuneisiin korjauksiin sekä tehtiin kohteisiin 
jatkotutkimussuunnitelmat. Kohteiksi valittiin rakennuksia, joita on tiivistyskorjattu ja joissa 
aiemmin tai edelleen on koettu sisäilmaongelmia ja oireilua. Yhdessä kohteessa toteutettiin 
osa jatkotutkimuksista. Lisäksi toteutettiin oirekysely henkilökunnalle oireilusta ja tilojen 
olosuhteista.  

Tehdyt kuntotutkimukset olivat tehty pääosin pintapuolisin menetelmin keskittyen lähinnä 
pintakosteusmittauksiin, ilmavuotojen ja ilmanvaihdon riittävyyden tutkimiseen sekä 
sisäilman mikrobinäytteenottoon. Päiväkodin korjauksia lukuun ottamatta kouluissa tehdyt 
korjaukset ovat olleet suurimmaksi osaksi liitoskohtien ja läpivientien tiivistämistä sekä 
ilmanvaihdon parannuksia. 

Kyselyn vastauksista ilmeni, että tehdyt korjaukset eivät olleet juurikaan auttaneet koettuihin 
oireisiin Koulu A:n ja Koulu B:n kohdalla. Koulu C:ssä ja päiväkodissa oireilu oli pääosin 
vähentynyt korjausten jälkeen. Selkeä jatkotutkimusten tarve kyselyn perusteella nousi Koulu 
A:ssa ja Koulu B:ssä sekä mahdollisen peruskorjaussuunnittelun takia Koulu C:ssä.   

Jatkossa kuntotutkimukset sisäilmaongelmaisiin rakennuksiin on syytä tehdä 
kokonaisvaltaisesti ympäristöministeriön ympäristöoppaan 2016 ”rakennusten kosteus- ja 
sisäilmateknisen kuntotutkimus julkaisun mukaisesti.  

1. JOHDANTO

Tutkimuksessa perehdyttiin kolmessa koulussa ja päiväkodissa tehtyihin kuntotutkimuksiin, 
korjaussuunnitelmiin, toteutuneisiin korjauksiin sekä arvioitiin mahdollisia 
jatkotutkimustarpeita. Kohteet valittiin tutkimukseen, koska niissä on kärsitty aiemmin ja 
osittain edelleen sisäilmaongelmista ja tutkimuksessa pyrittiin keskittymään erityisesti 
tiivistyskorjattuihin tiloihin. Työssä kartoitettiin tilojen käyttäjien kokemuksia tiloista ennen 
korjausta ja korjausten valmistumisen jälkeen. 

2. TAVOITTEET

Tutkimuksen kautta on tarkoitus ymmärtää paremmin kuntotutkimusten perusteella tehtäviä 
korjaussuunnitelmia, toteutuneita korjauksia, tiivistyskorjauksia, tiivistyskorjausten 
toimivuutta sekä tilojen käyttäjien kokemuksia tiloista ennen ja jälkeen korjausten.  

Lisäksi tarkoituksena on selvittää kohteissa mahdollisesti vaillinaiseksi jääneet tutkittavat 
rakenteet, tehdä jatkotutkimussuunnitelmat ja toteuttaa osa jatkotutkimuksista. 



61 

Jatkotutkimuksen kautta on tarkoitus selvittää ylittyykö STM asumisterveysasetuksen 
(545/2015) asettamat toimenpiderajat toteutuneiden korjausten valmistumisen jälkeen. 
Tutkimuksen tavoitteena on saada lisätyökaluja terveydensuojeluviranomaisen 
päätöksentekoon ja ohjeistukseen. 

3. AINEISTO JA MENETELMÄT

Tämän työn yhteydessä toteutettiin tutkittaviin kohteisiin käyttäjäkysely henkilökunnalle. 
Kyselyn kautta pyrittiin kartoittamaan käyttäjien kokemuksia tiloista ja mahdollisesta oireilusta 
ennen korjauksia ja korjausten valmistumisen jälkeen. Kyselykaavakkeiden liitteenä oli 
kohteiden pohjapiirustus, johon vastaaja sai merkitä tarkemmin koetun olosuhdehaitan ja 
mahdolliset tilat, joissa oireilua ilmeni. Kyselyn kautta haettiin lisätietoja 
jatkotutkimustarpeiden kartoitukseen. Kysely toteutettiin syksyllä 2017 viikkojen 38 ja 39 
aikana. Koska kyselyn yhteenvedon toteuttaja ei ole työterveyshuollon ammattilainen, on 
oirekyselyn tulosten tulkinta lähtökohtaisesti suuntaa antava.  

Kohteiden aiempia kuntotutkimuksia, korjaussuunnitelmia ja toteutettuja korjauksia, 
kosteusvauriohistoriaa ja kyselystä saatuja tietoja käytettiin lähtötietoina 
jatkotutkimussuunnitelmien suunnittelussa. Yhden kohteen osittain toteutettujen 
jatkotutkimusten näytteenotossa noudatettiin asumisterveysasetuksen (545/2015) 
soveltamisohjetta Valvira (8/2016).  

4. YHTEENVETO TULOKSISTA KOULU A

Koulu A:n vuonna 1971 ja 1984 rakennetuissa laajennusosissa on toteutettu vuosien aikana 
useita sisäilmaan liittyviä tutkimuksia sekä sisäilmateknisiä kartoituksia. Näiden kartoitusten 
perusteella koulussa on toteutettu mm. ilmanvaihdon perusparannusta, paikkakorjauksia ja 
rakenteiden liitoskohtien tiivistyksiä. Kuitenkaan tehdyt paikka- ja tiivistyskorjaukset eivät 
kaikilta osin ole onnistuneet poistamaan tilojen käyttäjillä esiintyneitä sisäilmaan liittyviä 
oireita, joten perusteellisemman ja kokonaisvaltaisemman jatkokuntotutkimuksen 
toteuttaminen koulun rakenteisiin on perusteltua. Perusteellisemmat jatkotutkimukset antavat 
myös koulun mahdolliseen peruskorjaussuunnitteluun tarpeellisia lähtötietoja.   

Jatkotutkimussuunnitelmassa on esitetty tehtäväksi rakenneavauksia, mikrobi-
materiaalinäytteitä, paine-eromittauksia, tiloihin joissa on koettu mm. oireilua, homeenhajua, 
vanhoja kosteusvaurioita sekä tiloihin, joissa on rakenteellisesti riskirakenteita. Lisäksi 
tutkimuksissa on esitetty tehtäväksi merkkiainekokeita altistumisolosuhteen arviointia varten.  

Koulu A:n henkilökunnalle toteutetun kyselyn vastausprosentti oli 63 %, jota voidaan pitää 
suhteellisen matalana vastausprosenttina. Luotettavimpien tulosten tulkinnan saamiseksi 
vastausprosentti osuus tulisi olla vähintään 70 %. Tulokset viittaavat, että viikoittaiset oireilut 
ylittävät TTL:n viikoittaiset vertailuarvot mm. päänsäryn ja nenän tukkoisuuden osalta. 
Käyttäjät olivat kokeneet myös viikoittaisten oireilujen lisääntyneen korjausten valmistumisen 



62 

jälkeen kuuden oiretyypin kohdalla. Korjausten valmistumisen jälkeen vastaajista 64 % koki 
oireiden helpottavan loma-aikoina.  

Olosuhteiden osalta TTL:n vertailuarvot ylittyivät mm. tunkkaisen ilman ja meluisuuden osalta. 
Vastaajista noin 54 % koki, että homeenhajua esiintyy tiloissa joskus. Tämä on merkille 
pantavaa, koska homeenhajun esiintymistä pidetään asumisterveysasetuksessa toimenpiderajan 
ylityksenä, jonka johdosta on ryhdyttävä selvittämään mahdollista rakenteessa esiintyvää 
mikrobihaittaa (Viite: STMa soveltamisohje, osa IV, mikrobiologiset olot). 

5. YHTEENVETO TULOKSISTA KOULU B

Vuonna 1988 rakennetussa laajennusosassa on tehty sisäilmaan liittyviä tutkimuksia lähinnä 
tiloihin, joissa oleskeluun on yhdistetty oireilua tai olosuhdehaittoja. Tutkimukset ovat olleet 
pääosin pintapuolisia rakenteita rikkomattomia menetelmiä, jolloin rakenteista sisäilmaan 
kohdistuvan haitan selvittäminen on jäänyt vaillinaiseksi. Korjaustoimenpiteet ovat olleet 
lähinnä rakennusosien liitoskohtien ja läpivientien tiivistämistoimia sekä ilmanvaihdon 
parantamista. Korjauksista huolimatta oleskelijoiden oireilu tiloissa on jatkunut eriasteisena. 
Perusteellisempien jatkotutkimusten toteuttaminen rakennukseen on aiheellista. 

Jatkotutkimussuunnitelmassa on esitetty tehtäväksi perusteellisemmat rakenteiden 
kosteusmittaukset rakennuksen alapohjarakenteisiin sekä jatkotutkimukset todetuista kosteista 
alueista mm. porareikämittauksin, mikrobimateriaali- ja VOC-näytteenotoin. Lisäksi 
tutkimussuunnitelmassa on rakenneavauksia ja mikrobimateriaalinäytteitä tiloista, joissa on 
koettu oireilua ja/tai rakenteessa on vanhoja vauriojälkiä tai olemassa olevia 
kosteusvaurioriskin aiheuttajia. Lisäksi tutkimuksissa on esitetty tehtäväksi merkkiainekokeita 
altistumisolosuhteen arviointia varten.  

Koulu B:n kyselyn vastausprosentiksi saatiin 70 %, joka on tavoiteltu vähimmäistaso 
vastausosuudessa. Vastauksissa viikoittaiset oireilut ylittävät TTL:n vertailuarvot mm. 
päänsäryn ja iho-oireiden osalta. Käyttäjät ovat kokeneet viikoittaisen oireilun lisääntyneen 
mm. yhdeksän eri oiretyypin osalla. Korjausten valmistumisen jälkeen 60 % vastaajista koki 
oireiden helpottavan loma-aikoina. 

Olosuhdetekijöistä viikoittain koettu meluisuus ylittää TTL:n vertailuarvot. Riittämätöntä 
ilmanvaihtoa kokee viikoittain 34 % vastaajista.  Huomioitavaa on myös, että 24 % vastaajista 
on kokenut tiloissa esiintyvän joskus homeenhajua.  

6. YHTEENVETO TULOKSISTA KOULU C

Koulun vuonna 1974 rakennettuun laajennusosaan vuosien 2014-2016 aikana tehdyt 
kuntotutkimukset ovat toteutetut pääosin pintapuolisesti ja rakenteita rikkomattomin 
menetelmin. Kuntotutkimusten perusteella toteutetut korjaukset ovat olleet pääosin 
liitoskohtien ja läpivientien tiivistämistoimia sekä tilojen ylipaineistamista luokkakohtaisilla 
ilmanvaihtokoneilla. Tehdyille korjaustoimille ei ole määritelty käyttöikää. Tehtyjen korjausten 
jälkeen tiloissa oleskelijoilla esiintyneet oireet ovat pääosin vähentyneet.  
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Mahdollista peruskorjaussuunnittelua varten sekä tiloissa edelleen ajoittain ilmenevän 
homeeseen viittaavan hajun johdosta perusteellisempien jatkotutkimusten tekeminen koululle 
on aiheellista. Jatkotutkimusten kautta saadaan parempi kuva myös rakenteiden todellisesta 
korjaustarpeesta, käyttöiästä sekä peruskorjauskustannuksista myöhempää päätöksentekoa 
varten.  

Jatkotutkimussuunnitelmassa on suunniteltu mm. tutkittavaksi riskirakenteiden riskien 
toteutumista esim. valesokkelirakenteen osalta sekä havaittujen kosteusvaurioituneiden 
rakenteiden mikrobiologista kuntoa. Lisäksi tutkimuksissa selvitetään ilmavuotoreittejä 
mahdollisista vaurioituneista rakenteista sisäilmaanpäin.  

Koulu C:n kyselyn vastausprosentiksi saatiin 87 %, joka oli parhain vastausprosenttiosuus 
toteutetuista kyselyistä. Viikoittaiset oirekokemukset eivät ylittäneet TTL:n vertailuarvoja 
missään oiretyypissä. Kuuden oiretyypin kohdalla viikoittainen oireilu on koettu vähentyneen 
tai poistuneen tehtyjen korjausten valmistumisen jälkeen. Viiden oiretyypin kohdalla 
viikoittainen oireilu on koettu lisääntyneen tai pysyneen ennallaan. Korjausten valmistumisen 
jälkeen 14 % vastaajista kokee oireiden helpottavan loma-aikoina.  

Tilojen olosuhteista meluisuus ylittää TTL:n viikoittaisen vertailuarvon. Vastaajista 30 % 
kokee viikoittain tilojen olevan liian lämpöiset. Vastaajista 33 % kokee tiloissa joskus 
homeenhajua.  

7. YHTEENVETO TULOKSISTA PÄIVÄKOTI D

Vuonna 1989 rakennetussa päiväkoti D:ssä on tehty rakennuksessa ilmenneiden 
sisäilmaongelmien ja käyttökiellon johdosta perusteellisempia kuntotutkimuksia, joissa on 
selvitetty mm. alapohjarakenteiden vauriomekanismia. Tutkimusten perusteella rakennuksessa 
on tehty perusteellisempia korjauksia.  

Tehdyille korjauksille ei ole määritelty käyttöikää, eikä tiivistyskorjauksia ole 
laadunvarmistettu esim. merkkiainekokein. Aiemmin tehdyt tutkimukset ovat jääneet 
vaillinaiseksi esim. ulkoseinä- ja yläpohjarakenteiden osalta. Myös henkilökunnalla 
lisääntyneet silmäoireet antavat aihetta jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimussuunnitelmassa on 
suunniteltu mikrobimateriaalin näytteenottoa mm. ulkoseinä- ja yläpohjarakenteista, 
kosteusmittauksia alapohjarakenteesta sekä VOC-mittauksia sisäilmasta ja merkkiainekokeita. 

Päiväkoti D:n kyselyn vastausprosentiksi saatiin 73 %, joka ylittää tavoitellun vähimmäistason 
70 %. Viikoittain koettu oireilu ylittää TTL:n vertailuarvon mm. silmäoireiden osalta. 
Viikoittainen oireilu on koettu vähentyneen kolmen oiretyypin osalta ja pysyneen samassa noin 
seitsemän oiretyypin osalta. Korjausten valmistumisen jälkeen vastaajista 25 % on kokenut 
oireiden helpottaneen loma-aikoina.  

Viikoittain koettu melu ja heikko valaistus ylittävät TTL:n vertailuarvot. Vastaajista ≥ 50 % 
kokee tiloissa joskus vaihtelevaa lämpötilaa, riittämätöntä ilmanvaihtoa, tunkkaista ja kuivaa 
ilmaa, epämiellyttäviä hajuja sekä pölyä ja likaa. Yksi vastaajista koki tiloissa esiintyvän joskus 
homeenhajua.   
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8. POHDINTAA

Kuntotutkimukset sisäilmaongelmaisiin rakennuksiin on syytä tehdä kokonaisvaltaisesti 
ympäristöministeriön ympäristöoppaan 2016 ”rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisen 
kuntotutkimus” julkaisun mukaisesti. Rakenteiden riskirakenteet ja vanhat 
kosteusvaurioituneet alueet on syytä tutkia rakennekosteusmittauksin ja 
mikrobimateriaalinäyttein rakenneavauksia tekemällä riittävän laajasti.  

Tutkimuksen osaksi on hyvä liittää myös haitallisen altistumisolosuhteen arviointi, joka 
vaatinee myös osaltaan esim. rakenteisiin tehtävät rakennusmateriaalinäytteet ja 
merkkiainekokeet vaurioituneista rakenteista sisäilmaanpäin.  

Tutkimusten perusteella on hyödyllistä laatia tarvittaville korjauksille eri korjausvaihtoehdot 
sekä tarkastella vaihtoehtoja terveydellisestä, teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta sekä 
arvioida korjausvaihtoehdoille käyttöikäarviot, laadunvarmistusmenetelmät. 
Korjausvaihtoehtojen vertailuun on syytä ottaa mukaan myös uudisrakennuskohteen 
rakentaminen verrattuna vanhan korjaamiseen, unohtamatta käyttäjien tarpeita ja vanhojen 
tilojen soveltuvuutta tämänhetkiseen ja tulevaan käyttöön. Peruskorjaussuunnittelussa tulisi 
huomioida, että korjattavissa rakennusosissa olisi samansuuntaiset käyttöikätavoitteet.  

Sisäilmakorjauksille tulisi hakea rakennuslupa kohteissa, joissa on todettu esim. 
terveydensuojeluviranomaisen toimesta esiintyvän terveyshaitta. Mikäli korjaustoimenpiteissä 
joudutaan jättämään mikrobivaurioituneita rakenteita rakenteisiin ja epäpuhtauksien pääsy 
sisäilmaan pyritään estämään tiivistämällä, tulee tiivistystaso määritellä ja laadun varmistaa 
merkkiainekokein RT-kortin 14-11197 mukaisesti korjausten yhteydessä ja säännöllisin 
väliajoin koko rakenteen käyttöiän ajan. 

Varsinaisten korjausten ajaksi esim. koulu tai päiväkotirakennusten kohdalla, tulisi tilojen 
käyttäjille järjestää väistötilat korjausten ajaksi, jotta tarvittavien korjausten toteutukselle jää 
tarpeeksi aikaa ja ne saadaan toteutettua riittävän huolellisesti. Koulujen tai päiväkotien loma-
ajat ovat todennäköisesti liian lyhyitä korjausaikoja. Korjausten valmistumisen jälkeen 
käyttäjien kokemuksia korjausten onnistumisesta ja tilojen sisäilmaolosuhteista tulisi kartoittaa 
ja seurata säännöllisesti. 

9. KIITOKSET

Lopuksi haluaisin kiittää Kokkolan kaupungin teknistä palvelukeskusta lähdetietojen 
antamisesta sekä osallistumisesta työn tutkimuskustannuksiin sekä työnantajaa Keski-
Pohjanmaan ympäristöterveydenhuoltoa, joka on mahdollistanut tähän koulutukseen 
osallistumisen, opinnäytetyön ohjaajia terveysvalvonnan johtajaa Andreas Smedsiä ja 
Paloniitty Oy:n Sauli Paloniittyä sekä tutkittavien kohteiden henkilökuntaa. 
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90-LUVUN PIENTALON ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN KOSTEUS- JA 
MIKROBIVAURIOKORJAUS 

Teppo Siponkoski 

TIIVISTELMÄ 

Opinnäytetyössä suunniteltiin erään 1-kerroksisen 90-luvun pientalon alapohjien ja ulkoseinien 
alaosien kosteus- ja mikrobivauriokorjaukset. Talon asukkaat olivat kokeneet jatkuvaa oireilua, 
jonka epäiltiin johtuvan sisäilmaongelmista. Oireilun vuoksi asukkaat olivat teettäneet taloon 
ensin homekoiratutkimuksen ja sen jälkeen sisäilmatutkimuksen. Sisäilmatutkimuksessa pien-
talon alapohja- ja ulkoseinärakenteissa oli havaittu materiaalinäytteissä kosteusvaurioindikaat-
torimikrobeja sekä kohonneita pinta- ja rakennekosteuslukemia. Tutkimusten suosituksena oli 
korjata kosteus- ja mikrobivaurioituneet puukoroke- ja kaksoisbetonialapohjarakenteet sekä ul-
koseinien alaosien rakenteita. 

Puukoroke- ja kaksoisbetonialapohjien korjauksessa on suositeltavaa purkaa vanha alapohjara-
kenne kokonaisuudessaan ja tehdä uudeksi alapohjaksi maanvarainen alapuolelta eristetty be-
tonilaatta. Tilaajan toiveena oli kuitenkin, että alapohjarakenteiden pohjabetonilaatat säilyte-
tään. Näin ollen korjatuksi alapohjarakenteeksi suunniteltiin kaksoisbetonialapohjarakenteet. 
Kaksoisbetonialapohjarakenteiden kosteusfysikaalista toimintaa parannettiin epoksikäsittelyllä 
pohjabetonilaatan pinnassa. Sisäilman kannalta suunnittelussa kiinnitettiin huomiota rakenne-
ratkaisujen lisäksi rakenteiden puhdistamiseen ja liitosten ilmatiiveyteen. 

Ulkoseinien korjauksessa ulkoseinien alaosat suunniteltiin nostettavan ylemmäksi uuden lat-
tiakoron tasoon ja samalla uusimaan lämmöneristemateriaaleja. Märkätiloissa suunniteltiin uu-
sittavan myös ulkoseinän sisäpuolinen kuorimuuraus. 

1. PUUKOROKE- JA KAKSOISBETONIALAPOHJIEN KOSTEUS- JA MIKROBI-
VAURIOITUMINEN 

Puukorokealapohjalla tarkoitetaan alapohjarakennetta, jossa maatäytön päälle on valettu poh-
jabetonilaatta ja betonilaatan päälle on rakennettu puukorokkeet (puukoolaukset). Puukorok-
keiden päällä on käytetty tyypillisesti lattialankkua tai lastulevyä ja näiden päällä pintakäsitte-
lynä esim. lattiamaalia tai pintamateriaalina muovimattoa, laminaattia, parkettia tai laatoitusta. 
Puukorokkeiden välissä on alapohjarakenteen lämmöneristeet. Lämmöneristeenä on käytetty 
mm. sahanpurua, kutterilastua ja mineraalivillaa. 

Kaksoisbetonialapohjalla tarkoitetaan rakennetta, jossa maatäytön päälle on valettu pohjabeto-
nilaatta, betonilaatan päälle on asennettu alapohjan lämmöneristeet ja lämmöneristeiden päälle 
on valettu pintabetonilaatta. Lämmöneristeenä on käytetty yleensä mm. mineraalivillaa, EPS-
eristettä, XPS-eristettä tai sementtilastulevyä. 
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Puukoroke- ja kaksoisbetonialapohjien kosteus- ja mikrobivaurioitumistavat ovat hyvin saman-
kaltaisia. Molemmat alapohjarakenteet katsotaan nykytiedon mukaan riskirakenteiksi. 

1.1 Kapillaarikosteus 

Kosteus voi kulkeutua maaperästä kapillaarisesti puukoroke- ja kaksoisbetonialapohjaan poh-
jabetonilaatan läpi, aiheuttaen kosteus- ja mikrobivaurioita pohjabetonilaattaan liittyviin raken-
nekerroksiin. Kapillaarikosteus voi liikkua betonilaatan sisällä myös vaakasuunnassa, joka 
mahdollistaa ulkoseinien kosteus- ja mikrobivaurioitumisen alapohjan kosteusongelmien 
vuoksi. Lisäksi ulkoseinien vierustoilla esim. pinta- ja sulamisvesiä voi siirtyä kapillaarisesti 
sekä diffuusiolla perusmuurin kautta alapohjaan. Kapillaarikosteuden nousua pohjabetonilaatan 
yläpuolisiin rakennekerroksiin hidastaa vedeneriste betonilaatan pinnassa. Mikäli puukoroke- 
tai kaksoisbetonialapohjassa on vedeneriste, on se kuitenkin alkuperäinen ja yleensä käyt-
töikänsä päässä. Vedeneriste, yleisimmin bitumisively, saattaa sisältää asbestia ja/tai PAH-
yhdisteitä. 

1.2 Putkivuodot 

Viemäriputkivuodot aiheuttavat merkittäviä kosteus- ja mikrobivaurioita puukoroke- ja kak-
soisbetonialapohjaan. Vuotoveden leviämistä alapohjissa edistää pohjabetonilaatan pinnassa 
käytetty vedeneriste, tällöin vuotovettä ei pääse imeytymään betonilaatan läpi maatäyttöön. 
Putkivuodot aiheuttavat merkittävimmät kosteus- ja mikrobivauriot pohjabetonilaattaan liitty-
viin rakennekerroksiin. 

1.3 Maatäytön diffuusiokosteus 

Alapohjarakenteissa maatäytön suhteellinen kosteus RH on aina lähes 100%, riippumatta maa-
täytön rakeisuudesta. Maatäytön lämpötila voi olla alapohjan lämmöneristeen paksuudesta sekä 
sisäilman lämpötilasta riippuen välillä +10°C…+20°C (Leivo & Rantala 2002). Diffuusiokos-
teus pyrkii tasoittumaan aina suuremmasta kosteuspitoisuudesta pienempään päin. Maatäytön 
korkeasta lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta johtuen puukoroke- ja kaksoisbetonialapoh-
jassa maatäytön diffuusiokosteus kulkeutuu vähitellen pohjabetonilaatan läpi aiheuttaen kos-
teus- ja mikrobivaurioita pohjabetonilaatan pinnassa. 

1.4 Rakenteen lämpötila 

Alapohjan lämmöneriste on suositeltavaa sijoittaa kokonaan tai pääosin maanvaraisen betoni-
laatan alle. Mikäli pääosa tai kaikki alapohjan lämmöneristeestä on sijoitettu maanvaraisen be-
tonilaatan päälle, niin alapohjan kosteus- ja mikrobivaurioriski betonilaatan pinnassa kasvaa. 
Tämä johtuu siitä, että mitä enemmän lämmöneristettä sijoitetaan betonilaatan päälle, sitä al-
haisemmaksi muuttuu betonilaatan ja lämmöneristeen rajapinnan lämpötila. Puukoroke- ja kak-
soisbetonialapohjissa pohjabetonilaatan lämpötilan laskiessa, betonilaatan ja lämmöneristeen 
rajapinnan suhteellinen kosteus kasvaa ja tämä voi mahdollistaa mikrobikasvun. 
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1.5 Lämmöneristemateriaali 

Lämmöneristemateriaalilla on vaikutusta puukoroke- ja kaksoisbetonialapohjan kosteus- ja 
mikrobivaurioitumiseen. Orgaaninen materiaali soveltuu parhaiten mikrobien ravinnoksi (Vii-
tanen 2004). Teoriassa tämä tarkoittaa sitä, että esim. sahanpurulla eristetty puukorokealapohja 
tai korkkilevyllä eristetty kaksoisbetonialapohja mikrobivaurioituvat nopeammin kuin lasivil-
lalla eristetyt vastaavat rakenteet, kun lämpö- ja kosteusolosuhteet ovat identtiset. Monesti poh-
jabetonilaatan pinnassa on kuitenkin rakennusaikaista pölyä, yleensä siis myös puupölyä, joka 
nopeuttaa myös esimerkiksi lasivillalla eristetyn puukorokealapohjan mikrobivaurioitumista. 

2. KORJAUSKOHTEEN LÄHTÖTIEDOT JA TUTKIMUS

Korjaussuunnittelun kohteena on vuonna 1993 rakennettu 1-kerroksinen puutalo. Vesikattora-
kenteena on harjakatto puuristikoilla ja peltikatteella. Yläpohjan lämmöneristeenä on mineraa-
livillaa. Ulkoseinät ovat puurankaseiniä, eristettynä yhteensä 175mm mineraalivillalla. Sei-
närungon sisäpuolella on höyrynsulkumuovi ja kipsilevytys, ulkopuolella on 9mm tuulensuo-
jakipsilevytys ja lomalaudoitus. Alapohjarakenteena on pääosin puukorokealapohja, märkäti-
lojen ja takkahuoneen osalla kuitenkin kaksoisbetonialapohja. Ilmanvaihtojärjestelmänä raken-
nuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen patteri-
lämmitys. 

Omakotitalon asukkaat kokivat jatkuvia sisäilmaoireita talossa olleessaan ja teettivät rakennuk-
seen homekoiratutkimuksen ja sisäilman kuntotutkimuksen. Sisäilman kuntotutkimuksessa mi-
tattiin märkätilan pintakosteuksia sekä tutkittiin talon kaksoisbetoni- ja puukorokealapohjia ra-
kenneavauksin. Rakenneavausten yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä ja mitattiin rakenne-
kosteuksia. Lisäksi tutkittiin ilmanvaihdon toimivuutta ja ilmavuotoja paine-eromittauksella 
sekä merkkisavukokein. Julkisivut ja yläpohja tarkastettiin silmämääräisesti. 

Kuntotutkimuksissa todettiin kohonneita pintakosteuslukemia märkätiloissa ja erillisen wc-ti-
lan lattiassa. Alapohjien eristeiden kosteusmittauksissa mikrobikasvun mahdollistava suhteel-
linen kosteus RH ≥ 75% mitattiin saunasta (Viitanen 2014).  Rakenneavausten yhteydessä ote-
tuissa materiaalinäytteissä keittiössä, saunassa, pesuhuoneessa (varasto) ja vaatehuoneessa to-
dettiin poikkeavina pitoisuuksina kosteusvaurioon viittaavaa mikrobikasvustoa. Kuntotutki-
mustoimenpiteiden tarkemmat sijainnit ovat esitetty pohjakuvassa (kuva 1). 

Kuntotutkimusten perusteella suositeltiin, että rakennuksen alapohjarakenteet korjataan. Ala-
pohjarakenteiden korjauksen yhteydessä suositeltiin korjaamaan myös ulkoseinien alaosien ra-
kenteet, joissa havaittiin vaurioon viittaavaa mikrobikasvua. 
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Kuva 1. Rakenneavausten, kosteusmittausten ja materiaalinäytteiden sijainnit pohjakuvassa. 

3. KORJAUSSUUNNITTELU

Korjaussuunnittelun lähtökohtana oli, että kuntotutkimusraportissa mainitut alapohjan ja ulko-
seinien kosteus- ja mikrobivauriot poistetaan. Lisäksi rakenteita tultaisiin muuttamaan siten, 
että ne toimisivat kosteusfysikaalisesti tarkasteltuina alkuperäisiä rakenteita paremmin.  

Tilaajan toiveesta alkuperäinen pohjabetonilaatta alapuolisine rakennekerroksineen säilytettiin. 
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että asuintiloihin suunniteltiin kaksoisbetonialapohjarakenteet 
(Kuva 2). Uuden kaksoisbetonialapohjan rakennusfysikaalista toimintaa parannettiin suunnit-
telemalla pohjabetonilaatan puhdistuksen jälkeen sen pintaan tehtäväksi epoksikäsittely, maa-
perän kosteuden kulkeutumisen estämiseksi laatan sisään. Ulkoseinien alaosat suunniteltiin ko-
rotettavaksi korjausten yhteydessä uuden pintabetonilaatan tasoon, jotta niiden kosteusfysikaa-
linen toiminta ei korjauksen myötä heikentyisi. Märkätiloissa ulkoseinien kuorimuurauksessa 
ei ollut kunnollista vedeneristystä, joten ulkoseinien alaosien korotusten lisäksi seiniin suunni-
teltiin uusi paremmin tuulettuva seinän sisäpuolinen vedeneristetty kuorimuuraus (kuva 3). 

Korjaussuunnittelu sisälsi seuraavat asiakirjat: leikkauskuvat alkuperäisistä ja korjatuista ala-
pohja- ja ulkoseinärakenteista, liittymädetaljit, pintabetonilaatan kuivumisaika-arvio, kosteu-
denhallintasuunnitelma ja työselostus korjausten toteuttamiseksi. 
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Kuva 2. Alkuperäinen puukorokealapohjan ja ulkoseinän liittymä. 

Kuva 3. Korjattu kaksoisbetonialapohjan ja ulkoseinän liittymä. 
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YLÄPOHJARAKENTEEN HOMEENKASVUN TARKASTELU: KOKEELLINEN 
TUTKIMUS  

Pakkanen Tomi 
Ramboll Finland Oy 

TIIVISTELMÄ 

Viime vuosina on markkinoitu sekä valmistettu matalaenergia – ja passiivitaloja. Edellä 
mainitut talot perustuvat alhaiseen ulkoisen energian kulutukseen. Talolle ominaista ovat 
rakenteiden tiiveys, rakenteiden alhainen lämmönjohtavuus sekä talotekniikan energian 
säästöön ja talteenottoon tähtäävät menetelmät. Matalaenergia- sekä passiivitaloissa 
parannetaan rakenteiden lämmönläpäisykerrointa lämmöneristyskerroksen paksuutta 
kasvattamalla. Vuoden lämpimänä aikana rakenteen tulisi toimia myös vastakkaiseen suuntaan, 
koska sisäilmaa joudutaan usein jäähdyttämään sisäilmavaatimusten täyttymiseksi.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella huokoisen lämmöneristeen tai ullakkotilan 
puumateriaalin altistumista homeenkasvulle. Tarkastelu suoritettiin tutkimalla kokeellisella 
menetelmällä yläpohjan eristekerroksen lämpötilakenttiä sekä suhteellista kosteutta 2015-2018. 
Aikaisemman FRAME-tutkimuksen perusteella havaittiin, että sisäinen konvektio heikentää 
puhalluseristeillä toteutettujen yläpohjarakenteiden lämmöneristävyyttä, kun eristyspaksuus 
kasvaa. Kokeellisesti määritelty Nusseltin luku oli keskimäärin tuulettamattomassa tilanteessa 
lämmöneristeessä 1,24 ja laminaarisen ilmavirtauksen vaikuttaessa 1,31. Nusseltin luvun 
kuvaama sisäinen konvektion vauhdittaa kosteuden liikkumista sisätilasta rakenteeseen. 
Yläpohjassa tulee käyttää kaikilla eristepaksuuksilla höyrynsulkua estämään sisä-ilmasta 
ullakolle siirtyvää kosteuslisää. Erityisesti höyrynsulku on tarpeellinen, kun lämmöneristeenä 
on puhallettavaa lämmöneristettä yli 400mm. Muuten hygrokalvo tai ilmansulkupaperi voivat 
toimia rakenteessa selluvilla- tai puupohjaisen eristeen kanssa. Edellä mainituilla eristellä on 
korkeampi kosteuskapasiteetti kuin teollisilla kuitueristeillä. 

Kosteus ja lämpötila ovat tärkeimpiä olosuhteista homeen kasvun kannalta. Materiaali ja 
ravinteet vaikuttavat seuraavina kasvun edistymiseen. Homeet ovat osa luontoamme ja siksi 
niiden esiintymiselle ei ole pystytty määrittämään tarkkoja raja-arvoja. Home kasvaa 
materiaalien pinnoilla suotuisissa olosuhteissa. Avoin huokosverkosto materiaalissa 
mahdollistaa homeen tunkeutumisen materiaalin sisään. Homeet ja niiden 
aineenvaihduntatuotteet voivat siirtyä rakennusten sisäilmaan ilmavuotojen ja 
epäjatkuvuuskohtien kautta. Homeen aineenvaihduntatuotteet vaikuttavat ihmisen elimistöön 
suotuisasti tai epäsuotuisasti.  

Myös homeen kasvun mahdollistava olosuhde syntyy joko vaipan ilmatiiveyden 
epäjatkuvuuskohdissa tai vesikatteen ja aluskatteen vuotaessa yläpohjaan. Normaalin 
omakotitalon tuulettuvassa yläpohjassa ei synny homeenkasvuun otollisia olosuhteita 
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huomioiden myös vaikutusaika. Yläpohjan tuulettuvuus on suositetut järjestettävän noin 1,5 
1/h. Suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on tarkasteltu ilmanvaihtuvuutta 0,5 – 20 
1/h. Suuri ilmanvaihtuvuus lisää energian kulutusta sekä aiheuttaa kosteuden tiivistymisen 
vaaran yläpohjan onteloon vesikatteen alapintaan tai sen alapuolisiin rakenteisiin. 

Mikrobivaurio on mahdollinen rakenteiden materiaaleissa. Olosuhteiden ja ravinteiden 
perusteella mikrobit, hiivat, bakteerit tai homeet mukaan lukien sienet saavat tarvitsemansa 
kasvualusta. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa >RH70% olosuhde on otollinen 
homekasvustolle. Lämpötila sekä aika vaikuttavat oleellisesti kasvun taantumaan ja nopeuteen. 
Lämpötilan tulee olla +5°C< T < +50°C. Edellä esitetyn lämpötila-alueen ulkopuolella homeen 
kasvu taantuu tai loppuu. Talvipakkaset eivät tuhoa homesienikasvustoa. 

1. TUTKIMUSKOHTEEN KUVAUS

Tämän tutkimuksen homeenkasvun tarkastelu perustuu 2003 vuonna rakennetun omakotitalon 
yläpohjan lämpötila- ja suhteellisen kosteuden mittaustuloksiin. Kokeen perusteella puhallettu 
mineraalivillalämmöneristeessä ei ole tarpeeksi pitkiä otollisia olosuhteita homeen kasvuun 
vuosien 2015-2018 ilmastossa. Homeenkasvun olosuhteiden oletetaan tämän päivän 
tutkimusten perusteella muodostuvan otollisimmiksi tulevaisuuden ilmastossa. 

2. TUTKIMUSVÄLINEET JA – MENETELMÄT

Kenttätutkimuksissa käytettiin TinyTag -loggereita. TT-tunnuksella merkityt loggerit oli 
varustettu 1,2m mittauspäillä. TU -mittarien anturit olivat kiinteästi loggereissa. 
Mittauskaluston epätarkkuus lämpötilamittauksessa on -25…85°C lämpötilassa +/- 0,7°C ja 
suhteellisen kosteuden mittauksessa +/- 3%.  

Ulkoilman olosuhteet ladattiin FMI tietopalvelusta. Ilmatieteenlaitoksen mittauspiste sijaitsi 
Lappeenrannan Konnunsuon alueella eli noin 30km kohteesta. Mittausdatasta jouduttiin 
laatimaan vrk keskiarvot, koska mittausdatassa oli puutteita tuntiperusteisena ladattaessa. 
Homemallin lämpötila ja suhteellinen kosteus tulee määrittää tunnin välein. 

3. OLOSUHDEMITTAUS

Sisäilman lämpötila on tutkimuksen aikana keskimäärin +22,2°C. Taloa ei käytetty 19.11.2017-
03.12.2017 välisenä aikana, jolloin sen lämpötila laski +21,1°C. Suurin lämpötila 
mittausjaksolla on 24,8°C ja pienin 19.8°C. Sisäilman keskimääräinen suhteellinen kosteus on 
RH33,4%. Sisäilman mittauspiste on keittiön sisäverhouksen alapuolella noin 1,2m 
vaakaetäisyydellä liedestä. 

Ullakkotilan olosuhdemittaus aloitettiin vuonna 2015. Ullakkotilan olosuhde seurata jatkui 
yhdellä loggerilla kevääseen 2017. Mittausta laajennettiin koskemaan yläpohjan eristettä sekä 
sisäilman olosuhdetta syksyllä 2017. Mittauskohdaksi määritin keittiön kohdan yläpohjan. 
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Mittaus aloitettiin mittareiden kalibroinnilla kolmessa eri lämpötilassa. Kalibroinnissa on 
selvästi huomattava ero alle -20°C lämpötilassa. Tässä tutkimuksessa olosuhdemittauksen 
keskilämpötila on 0,8°C. 

Sisälämpötilan kalibrointi osoittaa TT-mittauksen osalta tasaista epätarkkuutta mittaustulosten 
ollessa 0,2°C toleranssissa. TU-mittarit ovat lähtökohtaisesti epätarkempia, mutta niiden 
keskinäinen mittausarvo on 0,05°C toleranssissa. 

Ulkona suoritetun tarkastusmittauksen tarkkuus on TT-mittareiden osalta 0,3°C toleranssissa ja 
vastaavasti TU mittareiden osalta alle 0,05°C. TU-mittareissa ei ole ulkoista mittauspäätä. 

Kolmas mittareiden tarkastusmittaus tehtiin pakastimessa. TT-mittarien lämpötilan tulokset 
ovat 2,1°C toleranssissa. TU-mittarit ovat keskinäisesti tarkempia mittauslukeman 
epätarkkuuden ollessa alle 0,5°C. 

Tinytag mittareiden mittausalue päättyy -25°C valmistajan ohjeen mukaan. Tässä 
tutkimuksessa mitataan alempia lämpötiloja. 

3.1. Yläpohja- ja vesikattorakenteet 

Tässä tutkimuksessa lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus suoritettiin Lappeenrannassa 
sijaitsevan omakotitalon yläpohjassa. Rakennus on rakennettu 2003. Yläpohjan 
lämmöneristeen ja vesikatteen välinen ilmatila on 120m3. Rakennus sijaitsee metsäisellä ja 
tasaisella alueella. Talon vesikaton harja on pohjois-eteläsuunnassa. Vesikatteena toimii 
tiilikate. Yläpohja on varustettu aluskatteella. 

Yläpohjan rakenne on kuvattu seuraavana. 

- Katetiili, tuuletusrako, aluskate 
- Ullakkotilan ilma 
- Puhallusvilla 200mm [ilmanläpäisevyys a ~2,8∙10-4 m3/(m∙s∙Pa), ~50kG/m3] 
- Levyvilla 100mm [ilmanläpäisevyys a ~1,0∙10-4 m3/(m∙s∙Pa), ~40kG/m3] 
- Höyrynsulkumuovi 0,2mm (vesihöyrynvastus Zp ~ 30∙1010 m2∙s∙Pa/kg) 
- Ilmatila 50mm 
- Sisäverhous, kattopaneeli 15mm 
- Sisäilma 

4. OLOSUHDEMITTAUKSEN TULOKSET

Sisäilman lämpötila on tutkimuksen aikana keskimäärin +22,2°C. Taloa ei käytetty 19.11.2017-
03.12.2017 välisenä aikana, jolloin sen lämpötila laski +21,1°C. Suurin lämpötila 
mittausjaksolla on 24,8°C ja pienin 19.8°C. 

Sisäilman keskiarvo mittausjaksolla on RH33,4% maksimiarvon ollessa RH57,8% ja 
minimiarvon vastaavasti RH19,2%. Ullakon tuulettuvassa ilmatilassa vastaavat arvot ovat 
RH87,8%, maksimin RH100% ja minimin RH40,2%. Lämmöneristeen ulkopinnan suhteellinen 
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kosteus on mittausjakson aikana maksimissaan RH72,5%. Tämä korreloi lämpötilan kanssa ja 
vastaavasti lämpötila on keskimäärin 6,5°C ulkoilman ja lämmöneristeen pintakerroksen 
välillä. 

Sisäilman suhteellinen kosteus on tavanomaisella tasolla ottaen huomioon nelihenkinen perhe 
ilman lemmikkieläimiä tai sisäviherkasveja. Sisäilman kosteuslisä RIL107-2012 mukaan on 
asuinrakennuksissa 5g/m3 talvella ja vastaavasti 2g/m3 kesällä. Ulkoilman ja ullakkotilan 
välinen kosteusero on 0,5g/m3 siten, että ullakkoilma on kuivempaa. Sisäilman kosteusero 
ulkoilmaan nähden on 2,8 g/m3 mittauksen välisenä aikana. Mittausarvot ovat ohjeen 
kosteuslisää pienemmät pääsääntöisesti talviaikaan määritettynä ja näin ollen johtavat 
suunnittelussa varmempaan lopputulokseen ottaen huomioon käyttäjien erilaiset koostumukset. 

Tutkitut lämmöneristemateriaalit edustavat rakentamisessa yleisesti käytettyjä 
eristemateriaaleja. Näitä materiaaleja käytetään kattavasti pientalorakenteista 
teollisuusrakenteisiin. Kohteessa on puiset kattotuolit. Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisen 
homemallin avulla mittausjakson 22.07.2015-26.04.2017 ullakon ilman olosuhteilla 1h 
keskiarvoina siten, että olosuhdetta on jatkettu aina 5vuoteen saakka. 

- Kasvun herkkyysluokka 2  
- Homeen maksimimäärän herkkyysluokka 3 
- Taantumaluokka 0,25 

Mittausjakson perusolosuhteet ovat epäsuotuisat homeenkasvulle ullakon puurakenteissa tai 
puhallutun villan pinnassa tai näiden rajakohdissa. Homeindeksi oli M < 0,5. 

Kun suhteellista kosteutta lisätään kaikkien mittausarvojen laajuudessa 0,075g/m3 
kosteuslisällä, homeenkasvu muuttuu otolliseksi mittausjakson kerrannaisilla aina 5-6 vuoteen 
saakka. Homeindeksi saavuttaa M=1.0 raja-arvon noin 2vuoden sisällä. 

Viimeiseksi suhteellista kosteutta lisätään kaikkien mittausarvojen laajuudessa kosteuslisällä 
0,25g/m3, homeenkasvu muuttuu otolliseksi jo noin 1/2vuoden sisällä. Tämä tilanne tapahtuu 
ulkoisen vesivuodon tapahtuessa tai höyrynsulun vaurioituessa laajasti. Homeindeksi alkaa 
nousta ¼ vuodessa saavuttaen M=1,0 ja 5 vuoden aikana lähelle M=3,0. 

5. YLÄPOHJAN VAURIOTARKASTELU

Kosteuskonvektio rakenteen läpi tarkoittaa kosteuden siirtymistä ilman painerojen aiheuttaman 
ilmanliikkeen mukana. Konvektio tapahtuu villassa tai höyrynsulun raon kautta. Olen 
tarkastellut seuraavassa näiden kahden ilmiön aiheuttamaan kosteuden kulkeutumista 
yläpohjaan. Ulkolämpötila on keskimäärin samalla tasolla vuosittain, tosin ilmastonmuutos 
saattaa nostaa keskilämpötilaa +0,7-1,2°C. Homeen olosuhteiden kannalta keskimääräisesti 
suhteellinen kosteus ei tule muuttumaan merkittävästi. 
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Peruskaavana tarkastelulle on seuraava: 

  Vnvv ur G (5.1) 

missä  
n = ilmanvaihtoluku [1/h] 
G = kosteustuotto [g/m3] 
r = absoluuttinen kosteus tutkittavassa tilassa [g/m3]
u = absoluuttinen kosteus vertailutilassa [g/m3]
V = ilmatilavuus [m3] 

Laskelman perusteella höyrysulkumateriaalin epäjatkuvuus, saumojen epätiiveys aiheuttaa 
kosteuslisän 25,56 g/h rakenteeseen. Tämä on merkittävä kosteuslisä, joka aiheuttaa 
yläpohjassa suhteellisen kosteuden nousun tasolle, millä hienosahattu mänty alkaa homehtua 
eli homeindeksi M>1.0. Homeindeksi nousee aina M=3,5 saakka viiden vuoden jaksolla.  

6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen mittaustulosten perusteella tuulettuvalla yläpohjalla varustetun maltillisesti 
(U=0,15 W/m2×K) lämmöneristetyn yläpohjan olosuhteet eivät ole otollisia homeen kasvuun. 
Rakenteen lämmönvastus on noin 6,7 m2×K/ W. Rakenteen vaurioherkkyyttä arvioitaessa noin 
0,075 g/h kosteuslisä ullakkotilaan nostaa homeindeksiä M=1.0. Yläpohjan ullakkotila on 
laajuudeltaan ~120 m3 ja hyvin tuuletettu, 1,0-1,5 1/h. Höyrynsulkumateriaalin 
epäjatkuvuuskohtien tiiveys on tämän tutkimuksen perusteella tärkeää ullakkotilan ilman 
olosuhteiden säilymiseksi homeenkasvulle epäsuotuisana. Höyrynsulkumateriaalin saumoista 
noin 25g/h kosteuslisä 11.09.2017-15.04.2018 ullakkotilan mittaustuloksiin alkaa muuttaa 
ullakkotilan olosuhdetta suotuisaksi homeenkasvulle. Tämä kosteuslisä saattaa tulla myös 
vesikatteen ja aluskatteen epäjatkuvuuskohtien vuotokohtien kautta.  

Aikaisemmassa tutkimuksessa laboratorio-olosuhteessa määritellyt lämmönläpäisykertoimet 
olivat usein huonompia kuin laskennalliset U-arvot. Teoreettista tarkastelua huonompi 
kokeellinen lämmöneristävyys vaikuttaa homeenkasvun olosuhteisiin lämmöneriste-
kerroksessa tai ullakkotilassa estäen sitä tai aiheuttaen homeenkasvun taantumaa. 

Sisäinen konvektio vaikuttaa lämmön jakautumiseen eristekerrokseen sekä 
lämmönjohtumiseen eristekerroksen läpi. Ulkopinnan teoreettista pintavastusta kuvaava 
suurempi lämpötilaero vaikuttaa lämmöneristeen ulkopinnassa homeenkasvua vähentävästi. 
Toisaalta sisäinen konvektio vahvistaa sisäilman kosteuden kulkeutumista lämmöneristeen 
ulkopintaan diffuusion myötävaikuttaessa. Lämmöneristeen ulkopinta on altis kosteuden 
tiivistymiseen. Yläpohjan ilmatilan tuulettuvuus on homeenkasvun otollisia olosuhteita osin 
vähentävä, mutta liiallisessa määrin (10…20 1/h) myös lisäävä. Ilmanvirtaus eristeen pinnalla 
lisää lämmönjohtumista eristeen läpi parantaen hetkellisesti yläpohjan ilman olosuhdetta ja 
aiheuttaen taantumaa tai estäen homeen kasvun. 
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Sisäinen konvektio lisää energian kulutusta, mutta parantaa rakenteen toimintaa 
kosteusteknisessä mielessä. Eristeen suhteellinen kosteus on matalampi lämpötilan ollessa 
suurempi kuin ullakon ilmatilassa. Ilmatilan lämpötilaa voidaan vaikuttaa käyttämällä 
matalaemissiivistä aluskatemateriaalia tai vähentämällä ilmanvaihtuvuutta. Teoreettisesti on 
todettu ilmavaihtuvuuden 0,5…1,5 1/h olevan suotuisa estämään yläpohjan homeenkasvua. 

Yläpohjan mikrobikasvun ehkäiseminen on rakennussuunnittelun ja rakennesuunnittelun 
kannalta huomioitava asia. Ullakkotilan lämmöneristeen mitoituksessa on huomioitava 
tuulettuvuus. Matala- ja passiivienergiatalojen yläpohjan lämmöneristekerros estää tehokkaasti 
lämpövuotoa ullakkotilaan ja näin ollen viilentää tilaa. Ilmatilan kosteuskapasiteetti pienenee. 
Tällöin ilmanvaihtoluku voi olla suurempi kuin 1,5 1/h. Lämmöneriste- sekä 
rakennusmateriaalin valinnalla voidaan vaikuttaa mikrobien kasvamiseen. Aurinkopaneeleiden 
asentaminen vesikatteen päälle vähentää auringonsäteilyn lämmittävää vaikutusta ja näin ollen 
heikentää painovoimaista ilmanvaihtoa. 
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SUOMALAISET RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYSMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 
KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA 

Ingo Achilles 
Suunnittelutoimisto Dimensio Oy 

TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisia rakennusten ilmanpitävyysnormistoja ja -ohjeita seu-
raavien kysymysten avulla: 1. Mikä on ollut ilmanpitävyysmääräysten ja -ohjeiden kehitys-
kulku ja millä perustein tätä normistoa on muutettu? 2. Miten Suomessa rakennuksilta vaadittu 
ilmanpitävyystaso ja sen määrittämistapa eroaa vertailumaiden vaatimuksista? 3. Miten ilman-
pitävyyden merkitys rakennusterveyteen, erityisesti sisäilman laatuun, on otettu huomioon nor-
mistoissa? 4. Miten Suomen ilmanpitävyysmääräyksiä ja -ohjeita tulisi kehittää? 

Tutkimuksessa tarkastellaan rakentamismääräysaineistoja ja tutkimuskirjallisuutta Suomesta ja 
vertailumaista, joiksi on valittu Iso-Britannia, Ruotsi, Viro, Saksa ja Yhdysvallat. Lisäksi tut-
kimuksessa on selvitetty erilaisten ilmanpitävyyden laskentaperusteiden vaikutusta saman koh-
teen ilmanpitävyyslukuun. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaiset viralliset ilmanpitävyysvaatimukset ovat kehittyneet 
verraten myöhään. Ilmanpitävyysnormistomme on lieventynyt ilmanpitävyyslukuvaatimuksil-
taan. Vertailumaissa ilmanpitävyysmääräykset ovat ennemminkin tiukentuneet. Suomalaisia 
voimassa olevia ilmanpitävyysnormeja voidaan pitää väljinä ja vaadittua ilmanvuotolukua hel-
posti saavutettavana. 

Tutkimuksessa suositellaan suomalaisten ilmanpitävyysmääräysten tiukentamista ja ajantasai-
sen ohjeistuksen laajentamista. Ilmanpitävyysmääräyksissä ja -mittauksissa tulisi ottaa huomi-
oon ilmanvuotoluvun ohella mm. ilmanvuotokohdat ja rakennusten käyttötarkoitukset. Esimer-
kiksi erilaisin virallistoimin ilmanpitävyys voitaisiin nostaa rakentamisen laatukriteeriksi. 

1. TUTKIMUSAIHE JA -KYSYMYKSET

Tutkimuksessa tarkastellaan voimassaolevia rakennusten ilmanpitävyysmääräyksiä ja -ohjeita 
Suomessa sekä niiden kehitystä. Lisäksi tehdään kansainvälinen vertailu tiettyjen maiden vas-
taavista virallisista ilmanpitävyysvaatimuksista. Vertailun pohjalta esitetään arvio suomalai-
sista ilmanpitävyysmääräyksistä sekä suosituksia niiden kehittämiseksi. Tutkimuksessa pyri-
tään ottamaan huomioon energiankulutuksen näkökulmasta kehitettyjen määräysten lisäksi ra-
kennusterveyden, erityisesti hyvän sisäilman, vaikutus rakennusten ilmanpitävyydelle asetta-
viin vaatimuksiin. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
1. Mikä on ollut Suomen rakentamismääräyskokoelman ilmanpitävyysmääräysten ja -

ohjeiden kehityskulku ja millä perustein normistoa on muutettu? 



79 
 

2. Miten Suomen rakentamismääräyskokoelmassa rakennuksilta vaadittu ilmanpitävyys-
taso ja sen määrittämistapa eroaa vertailumaiden vastaavista viranomaisnormeista? 

3. Miten ilmanpitävyyden merkitys rakennusterveyteen, erityisesti sisäilman laatuun, on 
otettu huomioon normistoissa? 

4. Miten Suomen ilmanpitävyysmääräyksiä ja -ohjeita olisi syytä kehittää? 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on saada selvyyttä Suomen ilmanpitävyysmääräysten ja -ohjeiden 
muutoksen taustasta ja perusteluista. Selvityksen kohteena on esimerkiksi se, mihin normis-
tossa asetettu ilmanpitävyyden vaatimustaso perustuu ja miksi virallisten ilmanpitävyysvaati-
musten kehitys vaikuttaa olevan jossakin määrin päinvastainen muutoin kiristyviin rakennusten 
energiatehokkuusvaatimuksiin nähden. 
 
Osana tutkimusta on selvittää, mitkä ovat voimassa olevat ilmanpitävyysmääräykset Suomessa 
ja mitä kehitystä näissä määräyksissä ja aiemmissa ohjeissa on kaikkiaan tapahtunut. Suomen 
normistoja verrataan tiettyjen maiden vastaaviin virallisiin ilmanpitävyysmääräyksiin. Kan-
sainvälisen vertailun pohjalta tutkimuksessa arvioidaan, ovatko Suomen ilmanpitävyysvaati-
mukset tiukkoja, tavanomaisia vai löysiä ja onko rakentamismääräyskokoelman määräyksissä 
kehittämistarpeita. Tutkimuksen tuloksena esitetään suosituksia suomalaisten ilmanpitävyys-
normiston kehittämiseksi. 
 
2. AINEISTO, MENETELMÄT JA AIHEPIIRIN AIEMPI TUTKIMUS 
 
Tutkimuksessa käytetään virallisia rakentamismääräysaineistoja Suomesta ja vertailuun vali-
tuista muista maista ilmanpitävyyteen liittyvien viranomaismääräysten ja -ohjeiden selvittä-
miseksi. Yhtenä tutkimusmenetelmänä on kansainvälinen vertailu. Vertailun tarkoituksena on 
suomalaisen ilmanpitävyysnormiston kontekstualisointi ja kehittämistarpeiden esille saaminen. 
Vertailumaiksi on valittu Saksa, Ruotsi, Viro, Iso-Britannia ja Yhdysvallat, koska niiden jär-
jestelmät ovat yhtäältä Suomeen helposti vertautuvia ja toisaalta riittävän erilaisia mielenkiin-
toisten havaintojen tekemiseksi. 
 
Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään jo olemassa olevien aihetta koskevien tutkimusten tulok-
sia. Suomessa on tehty rakennusten ilmanpitävyyden näkökulmasta aiempaa tutkimusta. Yksi 
merkittävä hanke on ollut vuosina 2002–2004 tehty Tampereen teknillisen yliopiston ja Tek-
nillisen korkeakoulun Kosteusvarma terve pientalo -tutkimus, jossa muun ohella mitattiin puu-
runkoisten pientalojen ilmanvuotolukuja (Vinha ym. 2005). Lisäksi voidaan mainita samojen 
tahojen vuosina 2005–2008 läpiviemä Asuinrakennusten ilmapitävyys, sisäilmasto ja energia-
talous -tutkimushanke (AISE) (Vinha ym. 2008, ks. myös esim. Aho & Korpi 2009; Hintikka 
2014; Paloniitty 2012; Seppänen 2010; Seuri & Reiman 1996; Vinha 2014; Vinha ym. 2015). 
 
Tutkimuksen vertailevaan otteeseen liittyy myös se, että selvitetään, mitä tutkimuksia ja julkai-
suja aihepiiristä on tehty muualla, eritoten tutkimuksen vertailumaissa, ja hyödynnetään myös 
niiden antia. Monissa muissa maissa, mukaan lukien tämän tutkimuksen eurooppalaiset vertai-
lumaat, on tehty runsaasti ilmanpitävyyteen keskittyvää tutkimusta (ks. esim. Kalamees 2008; 
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Zou 2010). Kaikkiaan tutkimuksen lähdemateriaalina käytetään ilmanpitävyyden liittyvää tut-
kimuskirjallisuutta ja aihetta koskevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. 

Tutkimuksessa tehdään edellä esitetyn teoreettis-tekstuaalisen tarkastelun ohella empiirisluon-
teista tutkimusta. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa esitetään laskelmin perustuva selvitys 
siitä, mikä on eri maiden kansallisesti määritettyjen laajuustietojen vaikutus samasta mittaus-
kohteesta saatavaan ilmanpitävyyslukuun. Valittujen esimerkkien ilmanpitävyyslukulaske-
missa käytetään Suomen ja Saksan kansallisia laajuustietojen laskentaperusteita. 

3. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

3.1. Suomalaisten ilmanpitävyysnormien myöhäinen kehitys ja lieventyminen 

Tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaiset viralliset ilmanpitävyysvaatimukset ja -ohjeistukset 
ovat kehittyneet myöhään verrattuna moniin muihin maihin. Suomessa ensimmäiset suositukset 
rakennusten ilmanvuotoluvusta annettiin vuonna 2003. Velvoittava määräys ilmanvuotoluvun 
raja-arvosta annettiin vuonna 2012. Monissa Keski-Euroopan maissa, esimerkiksi Saksassa, il-
manpitävyysvaatimuksia asetettiin energiansäästövaatimusten yhteydessä jo 1990-luvulla. 
Myös Suomessa huomion kiinnittäminen rakennusten ilmanpitävyyteen on kytkeytynyt etenkin 
energiatehokkuuteen, mutta tämä on ollut huomattavasti myöhäsyntyisempää kuin esimerkiksi 
Saksassa. Suomessa velvoittavat määräykset ilmanpitävyydestä on kytketty vain energiatehok-
kuuden sääntelyyn. Sen sijaan ilmanpitävyyttä koskevia suosituksia on annettu rakennusten il-
manvaihtoa, sisäilmastoa ja lämmöneristystä koskevien rakennusmääräysten yhteydessä. 

Toinen keskeinen havainto on se, että suomalainen ilmanpitävyysnormisto on lieventynyt siinä 
asetetuilta vaatimuksiltaan normiston kehittämisen seurauksena. Vuonna 2003 voimaan astu-
neessa rakentamismääräyskokoelmassa suositeltiin ilmanpitävyystasoa n50 lähellä 1 1/h, mitä 
voidaan pitää hyvin vaativana sen ajan rakennuskannalle vaikkakin toisaalta kyse oli suosituk-
sesta. Vuonna 2012 tehdyssä uudistuksessa ilmanvuotoluvulle oli asetettu enimmäistaso (q50 < 
4 m3/(m2h)), minkä ohella vanha suositustaso pidettiin voimassa. Tällä hetkellä voimassa ole-
vassa asetuksessa, joka astui voimaan vuoden 2018 alussa, suositus on poistettu ja säädettynä 
on verrattain heikkoa ilmanpitävyyttä vastaava vaatimustaso (q50 < 4 m3/(m2h)). Rakentamis-
määräyskokoelmassa esitettyjen ilmanvuotolukujen kehityksen voidaan arvioida olevan epä-
johdonmukaista verrattuna rakennusalalla saman aikana tapahtuneeseen kehitykseen rakennus-
ten ilmanpitävyystasossa. Kehitystä voidaan pitää epäjohdonmukaisena myös kiristyvien ener-
giatehokkuusvaatimusten näkökulmasta. Säädöksistä ja niiden valmisteluasiakirjoista ei löydy 
perusteluja ilmanpitävyyden osalta valituille linjauksille. 

Muissa vertailumaissa, kuten Ruotsissa ja Iso-Britanniassa, ilmanpitävyysmääräykset ovat ajan 
kuluessa sen sijaan ennemminkin tiukentuneet. Yleisesti voidaan toisaalta todeta, että tarkas-
teltujen maiden ilmanpitävyysmääräyksissä asetetut vaatimukset ovat toisistaan suurestikin 
poikkeavia. Esimerkiksi Suomen aiempi suositus oli kymmenen kertaa tiukempi kuin Iso-Bri-
tanniassa asetettu rakennusten ilmanpitävyyden vähimmäistaso ja nykyisin vaadittu ilmanvuo-
toluku on puolestaan yli kaksikertaa tiukempi kuin Iso-Britanniassa voimassa oleva vaatimus. 
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Myös Saksaan (n50 < 1,5 1/h) ja Viroon (q50 < 1,0 m3/(m2h)) nähden Suomen ilmanpitävyys-
vaatimus merkittävän lievä. 
 
Kansainvälisen vertailun perusteella suomalaisia voimassaolevia ilmanpitävyysvaatimuksia 
voidaan pitää löysinä. Vaatimustaso uudessa asetuksessa on myös suhteessa tämän hetken uu-
diskohteissa saatuihin ilmanvuotolukuihin nähden aivan liian lievä (ks. ilmanvuotoluvuista 
esim. Vinha ym. 2008). Lisäksi ilmanvuotoluvun normituksen kehitys poikkeaa esimerkiksi 
vaadittujen U-arvojen kehityksestä ja siitä, että muutoin edetään nollaenergiatalojen ja muu-
toinkin energiatehokkuuden suuntaan. Suomalainen kehitys ei ole linjassa myöskään sen 
kanssa, että on osoitettu, kuinka iso merkitys ilmanpitävyydellä on energiankulutukseen ja si-
säilmanlaatuun, ja että tästä ei ole löydettävistä eriäviä näkemyksiä. Ottaen huomioon ilmanpi-
tävyyden merkitys rakennusten energiatehokkuudelle ja rakennusterveydelle, tutkimuksessa 
suositellaan suomalaisten ilmanpitävyysmääräysten tiukentamista. 
 
3.2. Ilmanpitävyysnormeissa huomioon otettavat seikat 
 
Tutkimuksen perusteella Suomessa tulisi ilmanpitävyysvaatimusten kehitystyössä pohtia aina-
kin seuraavia seikkoja: 

1. Kehitetäänkö velvoittavaa määräystä vai suositusta vai niiden yhdistelmää? 
2. Mitä määräys tai suositus pitäisi sisällään? 
3. Onko rakennusten ilmanpitävyys todettava aina mittauksella vai onko tämä vapaaeh-

toista ja mitä vaatimuksia ilmanpitävyysmittauksille asetetaan? 
4. Tuetaanko viranomaistoimin rakennusten laadunvarmistusta ilmanpitävyyteen liitty-

vien seikkojen osalta? 
 
Valittiinpa sitten ilmanpitävyyttä koskevien tavoitteiden saavuttaminen suositusten tai mää-
räysten avulla tulisi valitun mallin olla yhteensopiva muun rakentamista ja rakentamisterveyttä 
koskevassa sääntelyssä ja ohjeistuksessa asetetun tavoitetason kanssa. Sääntelystä tulisi lisäksi 
ilmetä selkeästi, mitä seikkoja ilmanpitävyyden varmistamiseen liittyy ja mitä vaatimuksia ra-
kennusten ilmanpitävyydelle asetetaan. Mitä enemmän säännöksiin on omaksuttu epäselviä rat-
kaisuja, sitä enemmän säännökset pitävät sisällään harkinnan- ja tulkinnanvaraa ja voivat muo-
dostua siten käytännössä suositusten kaltaisiksi. 
 
Lisäksi hyvänä voidaan pitää mallia, jossa ilmanpitävyysmääräyksissä otettaisiin huomioon ra-
kennuksessa mitattavan ilmanvuotoluvun lisäksi muita rakenteiden toimivuuteen ja hyvään si-
säilmaan kytkeytyviä seikkoja. Tällaisia ovat muun muassa ilmanvuotokohdat ja niiden sijainti, 
ilmanvaihtotapa, rakennuksen monimuotoisuus ja käyttötarkoitus. Ilmanpitävyys olisi säännök-
sissä tärkeää kytkeä osaksi muita rakennusterveyteen vaikuttavia osatekijöitä. Hyvän sisäilman 
osalta ilmanpitävyysnormistoissa tulisi ottaa huomioon niin rakennusten fysikaaliset, kemialli-
set kuin mikrobiologisetkin olosuhteet. 
 
Suomessa ilmanpitävyyteen viitataan esimerkiksi rakennuksen lämpötila- ja kosteusoloja sekä 
ilmanvaihtoa koskevissa määräyksissä yleisin viittauksin. Tällaisissa viittauksissa todetaan 
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yleisesti se, että rakennusten ilmanpitävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Sen sijaan täsmentä-
mättä jää, mitä hyvä ilmanpitävyys tarkoittaa kussakin yhteydessä ja miten se voidaan mitata 
ja saavuttaa. Ilmanpitävyydelle asetettavien vaatimusten ja sen kytkösten sisäilmaan ja muihin 
rakennusterveyteen vaikuttaviin seikkoihin tulisi olla normistossa ja säännösten perusteluissa 
mahdollisimman selkeitä pelkkien yleisten lausumien sijaan. 

Toisaalta on muistettava, että vaikka ilmanpitävyys on tärkeä osa rakennusten terveellisyyden 
varmistamista, se ei kuitenkaan ole ainoa rakennusterveyteen vaikuttava seikka. Kokonaisval-
taisessa ilmanpitävyysselvityksessä pitäisi tunnistaa ja ottaa huomioon muun muassa ilman-
vaihdon ja ilmanpitävyyden välinen yhteys ja keskinäisriippuvuus. 

Eri maissa ollaan enenevässä määrin siirtymässä siihen, että rakennuksen ilmanpitävyystaso 
pitää osoittaa mittauksella (Carrié & Wouters 2012, s. 4, 26). Suomessa ilmanpitävyysmittaus 
ei ole pakollinen ja tilanne on vertailumaista sama esimerkiksi Saksassa. Jos ilmanpitävyysmit-
taukset tehdään pakollisiksi, ja oikeastaan myös silloin, jos niiden tekoa eri tavoin kannustetaan, 
tulisi samalla kiinnittää huomiota mittausten luotettavuuteen ja vertailtavuuteen. Ilmanpitä-
vyysmittausten tulosten eroavuuteen vaikuttaa muun muassa se, miten rakennus valmistellaan 
mittausta varten. Mittausta koskevassa ohjeistuksessa tai normituksessa tulisi esittää tästäkin 
asiasta mahdollisimman yksiselitteinen kuvaus. 

Myös sillä, minkä lähtötietojen pohjalta ilmanvuotoluku lasketaan, on merkitystä tulokselle ja 
tulosten keskinäiselle vertailtavuudelle. Ilmanvuotoluku voidaan ilmaista vuotoilman määränä 
suhteessa sisäilmatilavuuteen (n50), vaipan pinta-alaan (q50) tai lattiapinta-alaan (w50). Tutki-
muksessa tehtyjen laskentaesimerkkien valossa ilmanvuotoluvun laskentaperusteella on vaiku-
tusta saatavaan lopputulokseen.  

Suomessa on käytössä nykyään määräystasolla q50-ilmanvuotoluku. Aikaisempi suositus puo-
lestaan perustui n50-arvolle. Tätä muutosta voidaan pitää hyvänä, sillä q50-lukemalla ilmaistaan 
rakennusvaipan ilmanpitävyys ja tämä lukema mahdollistaa rakennusten ilmanpitävyystasojen 
vertailun riippumatta rakennuksen koosta. Sen sijaan n50-luvun perusteella tehtävässä arvioin-
nissa on aina otettava huomioon vaipan pinta-alan ja sisäilmatilavuuden välinen suhde. 

Ilmanpitävyysmittausten pakolliseksi tekemisen ohella viranomaiset voivat muutoinkin vaikut-
taa siihen, miten tärkeäksi osaksi hyvää rakennustapaa ja rakennusten terveellisyyttä ilmanpi-
tävyys nähdään. Viranomaiset voivat luoda esimerkiksi kannustimia ilmanpitävyyden mittaa-
miseen ja seuraamiseen. Esimerkiksi Saksassa on ollut jo pitkään käytössä tällaisia järjestelmiä. 

Suomen järjestelmässä hyvänä voidaan pitää sitä, että rakennuksen energialaskelmissa joudu-
taan käyttämään ilmanpitävyysarvoa 4 1/h, jos ilmanpitävyysmittausta ei suoriteta tai määräyk-
sestä poikkeavaa ilmanpitävyystasoa ei osoiteta ilmoitusmenetelmin. Tätä kannustavampana 
voitaisiin kuitenkin pitää järjestelmää, jossa energialaskelmaan ilman mittausta kirjattava il-
manpitävyysarvo olisi heikompi kuin ilmanpitävyysmääräyksessä vaadittu ilmanpitävyysluvun 
maksimiarvo kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa. 
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Erilaisin virallistoimin ilmanpitävyys voitaisiin muutoinkin nostaa rakentamisen laatukritee-
riksi, joka kattaisi kokonaisvaltaisesti rakentamisen kaikki vaiheet suunnittelusta toteutukseen 
ja käyttöaikaiseenkin seurantaan. Kun ilmanpitävyyteen kiinnitetään huomiota jo rakennuksen 
suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, voidaan poistaa monia jatkossa ilmeneviä ongelmia. Ilman-
pitävyyteen tulisikin kiinnittää huomiota koko rakentamisprosessissa ja ilmanpitävyyden kehit-
tymistä tulisi seurata myös rakennuksen elinkaaren aikana. 
 
4. KIITOKSET 
 
Kiitän tutkimuksen ohjaajia heidän panoksestaan opinnäytetyön edistämiseen ja sen laadun pa-
rantamiseen. Tekniikan tohtori Juha Vinhalta (rakennusfysiikan professori, Tampereen teknil-
linen yliopisto) olen saanut erinomaisia neuvoja ja ajatuksia ilmanpitävyyskysymyksistä. Oi-
keustieteen tohtori Anu Mutanen (erityisasiantuntija, oikeusministeriö) opasti puolestaan suo-
malaisten ja muiden maiden oikeusnormistojen ja viranomaisnormien tarkastelussa sekä ver-
tailevan tutkimuksen teossa. 
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RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN VARMISTAMINEN TOTEUTUSVAIHEESSA 

Markku Sillanpää 
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  

TIIVISTELMÄ 

Opinnäytetyön tarkoitus on luoda pelkistetty malli rakenteellisen tiiviyden toteutuksen laa-
dunhallintaan. Millä valvonta- ja ohjaustoimenpiteillä saavutetaan tavoiteltu lopputulos? Mal-
lia on tarkoitus soveltaa sekä uudiskohteisiin että korjauskohteisiin.  

Tutkimusaineistona on käytetty Sweco Asiantuntijapalveluiden kokemusta tiivistystöistä 
2000-luvun alusta alkaen ja Vantaan kaupungin korjauskohteista vuosina 2015–2017 saatua 
kokemusta. 

Ilmatiiveydelle ainoana vaatimuksena on energiateknisistä lähtökodista annettu rakennuksen 
vaipan ilmanvuotoluku, joka voidaan ylittää, jos rakennuksen käytön vaatimat rakenteelliset 
ratkaisut sitä edellyttävät. Riittää, kun täyttää tapauskohtaisen vaadittavan ilmanvuotoluvun. 
Muut vaatimukset liittyvät ilmatiiveyden haitallisiin seurauksiin. Ilmavuodosta johtuvan hai-
tallisen seurauksen osoittaminen on haastavaa, sillä virheistä ilmenevät vauriot syntyvät usei-
den vuosien jälkeen. Ilmanvuotoluku ei sovi ilmatiiviyden määrittelemiseen sisäilman näkö-
kulmasta. 

Hyvän ilmatiiveyden merkitys ymmärretään, mutta sen toteutuksessa on joka portaalla vielä 
haasteita. Osittain haasteet johtuvat tiedon puutteesta, mutta pitkälti ilmatiivis lopputulos voi-
daan saada aikaan asennemuutoksella. Sekä rakennuttajien, suunnittelijoiden että urakoitsijoi-
den asennetta pitää korjata ja tietoa lisätä. Myös laadunvalvonnassa tulee kiinnittää tähän 
huomiota.  

Onnistumisen tärkein edellytys on yhteistyö ja yhteiset pelisäännöt. Pelisäännöt tulee aina 
erikseen sopia, sillä niistä ei vielä ole yleistä ohjetta, eikä ilmatiiveydelle ole varsinaista raja-
arvoa. Tehokas ja toimiva laadunvarmistus on sekä tilaajan, urakoitsijan, että suunnittelijan 
etu. Laadukas lopputulos saadaan hyvällä suunnittelulla, laadukkaalla rakentamisella sekä 
huolellisella valvonnalla ja dokumentoinnilla.  

1. JOHDANTO

Ulkovaipparakenteiden ilmatiiviyden tarkoituksena on vähentää energiankulutusta, estää kos-
teuskonvektio sekä estää epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan vuotoilmavirtausten mu-
kana. Hyvin ilmanpitävässä rakennuksessa korvausilma tulee hallitusti tuloilmaventtiilien tai 
raitisilmanottoaukkojen kautta, eikä korvausilmaa tule ulkovaipparakenteiden ilmavuotokoh-
tien kautta. (Laine 2014). Käytännössä aivan kaikkia ilmavuotoja ei pystytä täysin estämään 
nykyisillä rakenneratkaisuilla. Rakennus tulee kuitenkin suunnitella mahdollisimman ilmatii-
viiksi ilmavuotojen minimoimiseksi ja rakenteisiin kulkeutuvan kosteuden pienentämiseksi. 
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(RIL 250-2011). Ulkovaipan läpi kulkevat hallitsemattomat ilmavuodot voivat aiheuttaa ra-
kennevaurioita ja terveyshaittoja (Kauppinen T. 2011). Ulkovaipparakenteiden ilmanpitävyy-
den parantamisella on lähes yksinomaan positiivisia vaikutuksia rakennuksen ja rakenteiden 
toimintaan ja sisäilman laatuun (Vinha ym. 2008). Kosteuden virtaus vaipparakenteisiin vä-
henee. Rakennuksen energian kulutus vähenee, vaipparakenteiden sisäpinnat eivät kylmene ja 
vedon tunne vähenee. Epäpuhtauksien, kuten radonin, mikrobien ja kemiallisten epäpuhtauk-
sien määrät sisäilmassa vähenevät. Ilmanpitävyyden parantaminen vaikuttaa rakenteiden läm-
pö- ja kosteustekniseen toimintaan, ja se on tehtävä huomioiden kunkin rakenteen kosteustek-
ninen toiminta rakennekohtaisesti, jotta haitallisia vaikutuksia ei synny. (Laine 2014).  
 
Korjauksen onnistumisen edellytyksenä ilmatiiveydelle on sovittu taso, johon suunnittelu, 
toteutus ja laadunvarmistus tähtäävät. Tason valinta tulisi tehdä riittävän ajoissa. Lopputulok-
sen kannalta toteutusvaiheessa tehdyt päätökset aiheuttavat hankaluuksia hankkeen kustan-
nusten ja aikataulun kannalta. Viimeistään rakennesuunnittelijan tulee määritellä tavoiteltava 
tiiveystaso. 
 
Tavoitteet ja velvoitteet työmaavaiheessa on esitettävä selkeästi tarjouskyselyissä ja sopimus-
asiakirjoissa. Rakentamisen aikaisia keskeisiä toimivuudenvarmistustehtäviä ovat ratkaisujen 
ja hankintojen hyväksyttäminen sekä toteutuksen dokumentointi. Sisäilmaston ja energiate-
hokkuuden osalta tarvitaan oikeaa informaatiota, kunnollisia korjausohjeita ja osaavia työnte-
kijöitä. Selkeät käyttö- ja asennusohjeet, jotka on tarkennettu hankekohtaisesti, tukevat ura-
koitsijan työtä sisäilmaston ja energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Tiiviyttä voidaan paran-
taa vain rakentamisen laatua ja rakentamistapoja parantamalla. (Pietiläinen, 2007) 
 
Tarkastusmittauksia tehdään tavoitetason mukaisesti. Mitä parempaa haluaan, sitä laajemmas-
sa mittakaavassa tarkastusmittauksia tulee tehdä. Mallityöllä saavutetaan vähintään perustaso, 
mutta täysin tiivistä haluttaessa tulee mittauksia tehdä enemmän. 
 
Sisäilmastoteknisten korjausten yhteydessä ilmatiiveyden laadun varmistaminen tunnetaan ja 
sitä myös sovelletaan valveutuneiden tilaajien kohteissa. Uudishankkeissa ilmatiiveyden var-
mistaminen on kuitenkin vielä vähäistä. 

2. TYYPILLISET ONGELMAT 

Kiire on laadun pahin vihollinen. Jos hankkeella on kiireinen aikataulu, on laadunvarmistus-
työn aloittaminen hyvissä ajoin ensiarvoisen tärkeää. Urakoitsija tulee perehdyttää käytettä-
viin menetelmiin ja laadunvarmistamiseen jo ennen varsinaista työn aloittamista.  
 
Usein ongelmat ilmatiiviyden saavuttamisessa ovat työvirheitä tai suunnitelmapuutteita. Yk-
sittäinen merkittävä tekijä on alustan puhdistus ja esikäsittely. Hakamäen diplomityössä 2015 
todettiin että väärin toteutettujen tiivistysten osuus oli merkittävin, 92 % tutkimuksen otan-
nasta. Näistä 67% virhe johtui tiivistyksen asentaminen epätasaiselle tai puhdistamattomalle 
alustalle. Puutteita havaittiin erityisesti teippimäisten tuotteiden asennustavoissa. (Hakamäki 
2015.)  
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Lähtötiedot 
 Lähtötiedot ovat riittävällä tarkkuudella selvitettyjä ja paikkansa pitäviä
 Kaikki tiivistettävät kohdat ovat nähtävissä vasta työmaavaiheessa. On varauduttava

suunnitelmien muutoksiin.

Haasteet suunnittelussa: 
 Suunnittelijalla ei ole käytännön kokemusta käytettävästä tiivistysmenetelmästä
 Kohteeseen on tutustuttava ja suunnitelmia päivitettävä tarvittaessa purkutöiden jäl-

keen, kun kaikki rakenteet ovat nähtävissä
 Suunnitelmien on oltava deltajitasoisia ja niistä on käytävä ilmi, kuinka tiiviit kerrok-

set liitetään liittyviin rakenteisiin.
 Suunnitelmista on käytävä ilmi, mikä detalji koskee mitäkin rakennetta.
 Suunnitelman on oltava kokonaisuuden kannalta harkittu. Tiivistystoimenpiteitä ei

esimerkiksi yleensä ole järkevää tehdä vain yksittäisiin tiloihin.

Työvirheet: 
 Tiivistettäviä rakenteita ei ole puhdistettu tai avattu riittävästi.
 Tiivistettävät rakenteet on jätetty epätasaisiksi.
 Tiivistysmateriaali on vääränlainen tai esimerkiksi sekoitettu väärin.
 Tiivistysmenetelmä ei ole tarkoitukseen sopiva.
 Työmaan pölyisyys vaikuttaa haitallisesti tiivistysmateriaalien tartuntaan. Pölyttömyy-

destä tulee huolehtia koko ajan, erityisesti varsinaista tiivistystyötä tehtäessä.
 Tiivistysmateriaaleja ei työstetä alustaan kiinni kunnolla.
 Tiivistysmateriaalit kiinnitetään huolimattomasti, esim. teippeihin jää ryppyjä tai nii-

den limitys on puutteellinen.
 Putki-/kaapeli nippuja ei viitsitä tiivistää huolellisesti.
 Ahtaiden kohtien haasteet (ymmärrettävä myös suunnittelussa).
 Peittävien rakenteiden ja kalusteiden mekaaniset kiinnikkeet rikkovat tiivistyksen.

Hankalasti tiivistettävät rakenteet: 
 Ikkunan pysty- ja vaakakarmin liitokset karmivuodot (ulkoseinästä, ikkunan sisään ja

sieltä sisäilmaan).
 Putki- ja kaapelinippujen tiivistäminen.

3. PÄÄTELMÄT

Ilmatiiveydelle ei ole olemassa selkeää määriteltyä ilmatiiveydelle sopivaa raja-arvoa. Ilma-
tiiveydelle on vain energiateknisistä lähtökodista annettu ilmanvuotoluku. Ilmatiiviydelle 
tarvitaan ilmanvuotoluvun rinnalle toinen määre, jonka tarkoitus on varmistaa hyvä sisäilman 
laatu sekä höyryn- tai ilmansulun toimivuus ja pitkäaikaiskestävyys.  

Ilmavuodosta johtuvan haitallisen seurauksen osoittaminen on puolestaan haastavaa. Tyypilli-
sesti ilmavuodosta johtuvat vauriot syntyvät hitaasti useiden vuosien jälkeen, jolloin kenellä-
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kään ei enää ole vastuuta virheestä. Esimerkiksi ongelmallista ja usein varioitunutta valesok-
kelirakennetta pidetään lähinnä aikakaudelleen tyypillisenä ratkaisuna. 

Kuva 1. Laadunvarmistuksen toimintakaavio. Toimintaperiaate seuraa sinisiä nuolia. Punainen nuoli 
kuvaa ongelmaa ja vihreä nuoli korjaavaa toimenpidettä. Tapauskohtaisesti myös laadunvalvoja voi 
ottaa osin suunnittelijan roolia ja antaa heti urakoitsijalle ohjeet korjaavista toimenpiteistä.  

Hyvän ilmatiiveyden merkitys ymmärretään, mutta sen toteutuksessa on joka portaalla vielä 
haasteita. Ilmatiivis lopputulos voidaan saada aikaan asennemuutoksella. Sekä rakennuttajien, 
suunnittelijoiden, että urakoitsijoiden asennetta pitää korjata. Myös laadunvalvonnan tulee 
kiinnittää tähän huomiota. Tilannetta voi verrata siihen, miten työmaan kosteudenhallinta on 
lähtenyt kehittymään, kun on tehty asennemuutos ja ymmärretty kosteudenhallinnan merkitys. 
Laadunvarmistamisen osalta pitää myös kiinnittää huomiota sen laajuuteen. Riittääkö malli-
työ, vai kannattaako kaikki tarkastaa? Kaiken testaaminen ei kaikissa tapauksissa ole mahdol-
lista tai järkevää. Näin ollen luottamus laatuun pitää pystyä luomaan myös muilla menetelmil-
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lä, kuten suunnittelijoiden ja rakentajien osaamisen todistamisella koulutuksien ja näyttötöi-
den avulla. Myös laadunvalvojilta tulee vaatia osaamista ja näyttöjä. 

Onnistumisen tärkein edellytys on yhteistyö ja yhteiset pelisäännöt. Pelisäännöt tulee aina 
erikseen sopia, sillä niistä ei vielä ole yleisesti sovellettavaa ohjetta tai mallia, eikä ilmatiiviy-
delle ole varsinaista raja-arvoa. Tehokas ja toimiva laadunvarmistus on sekä tilaajan, urakoit-
sijan, että suunnittelijan etu. Laadukas lopputulos saadaan hyvällä suunnittelulla, laadukkaalla 
rakentamisella, sekä huolellisella valvonnalla ja dokumentoinnilla.  

Opinnäytetyössä laadittiin tarkoitusta varten lyhyt tarkastuslista, jota seuraamalla pystytään 
saavuttamaan hyvä lopputulos. 

3.1. Rakenteiden ilmatiiviyden varmistamisen tarkastuslista  

• Hanke- ja suunnitteluvaihe
– Tavoitteet (mikä on ilmatiiveyden tavoitetaso, uudis rakentaminen vai korjaus?

sisäilmakorjaus vai peruskorjaus?)
– Aikataulu (aikaa suunnitteluun, suunnitelmien tarkastukseen, urakoisijan pe-

rehdyttämiseen, urakka mallityöt ja laadunvalvonta huomioituna)
– Lähtötiedot (tutkimukset tehty riittävissä määrin)
– Mitä tiivistetään, miten ja miksi?

• Suunnitelmien tarkastus
– Kokonaisuus huomioitu
– Suunnitelmat riittävän kattavat

– > kaikki liittymät ja detaljit huomioitu
– Ulkovaipparakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta (erityisesti ulkoseinät)
– Materiaalit, sopivuus, käyttörajoitteet

• Toteutuksen valvonta
– Aikataulu realistinen (Urakoitsijan harjaantuminen vie aikaa, maalityöt ja laa-

dunvalvonnan mittaukset)
– Tiedon siirtyminen työn aikana tilaajan, toteuttajan ja valvojan välillä

(mikä tarve milloinkin missäkin)
– Mallityöt kolme erillistä vaihetta (pohjat, tiivistys ja peittävät rakenteet)
– Työmaan sisäinen laadunvalvonta!
– Ulkopuolinen laadunvalvonta

– Pohjien tarkastus
– Tiivistyksien visuaalinen tarkastus
– Merkkiainekokeet

– Valmiin tiivistyksen visuaalinen tarkastus.
– Ilmanvaihdon säätö

• Tarkastusasiakirjojen kokoaminen ja dokumentointi huoltokirjaa varten
– Onko kaikki suoritteet tehty? Lisätöitä? Puutteita? Missä? Miksi? Onko tavoi-

tetaso saavutettu?
– Korjaus/huolto toimenpiteet, huolto-ohjeet
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– Käyttöikäarvio
• Jälkiseuranta?

– Käyttäjille parempi mielikuva korjauksen laadusta
– Dataa onko korjauksista todellista hyötyä
– Tarkastukset valmistumisen jälkeen 2kk, 1-2v, 5-10v?

4. KIITOKSET

Kiitokset työnantajalle, joka on mahdollistanut RTA-koulutukseen osallistumisen ja Vantaan 
kaupungille, jonka kohteita on saatu käyttää tutkimusaineistona. Kiitos kuuluu myös kolle-
goilleni, joita olen saanut haastatella ja joilta olen saanut hyvä ohjeita ja kommentteja. Erityi-
sesti Heli Hakamäelle, Sami Isoniemelle ja Ilkka Meriläiselle.  

Iso kiitos ohjaajille Jussi-Pekka Sojakalle ja Taneli Päkkilälle, jotka ovat kiireistä huolimatta 
pystyneet kannustamaan ja ohjaamaan tätä välillä tuskaista, mutta niin antoisaa työtä.  

Kiitokset kuuluvat myös työtovereille, jotka ovat pystyneet hoitamaan kiireiset työtehtävät, 
antaen minulle mahdollisuuden keskittyä tähän opinnäytetyöhön. 
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TIIVISTYSKORJAUKSET JA NIIDEN TOIMIVUUS ESIMERKKIKOHTEISSA 
 
Anne Keltamäki 
 
TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksessa selvitettiin esimerkkikohteissa tehtyjä tiivistyskorjauksia ja niiden toimivuutta 
sekä käsiteltiin myös yleisellä tasolla tiivistyskorjauksia sekä merkkiainetekniikkaa tiivistys-
korjausten laadunvarmistusmenetelmänä. Kenttätutkimukset suoritettiin kolmessa koulura-
kennuksessa ja yhdessä päiväkotirakennuksessa, joissa on tehty rakenteiden tiiveyden paran-
tamiseen tähtääviä toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi viimeisen 10 vuoden aika-
na. Lähtötietojen perusteella laadittiin kohdekohtaiset suunnitelmat merkkiainekokeen suorit-
tamista varten. Tässä tutkimuksessa tehdyt rakenteiden tiiveyden tutkimukset olivat hyvin 
paikallisia ja pistokoeluonteisia.  
 
Kaikissa tutkituissa rakennuksissa todettiin merkittäviä ilmavuotoja rakenneosissa, joissa oli 
tehty tiiveyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kaikkien kohteiden korjausprosessien 
eri vaiheissa todettiin kehitettävää. Koulurakennusten tiivistyskorjauksiin johtaneissa tutki-
muksissa ei ollut selvitetty tiivistyskorjattujen rakenteiden vaurioita ja niiden laajuutta kaikil-
ta osin riittävällä tasolla.  
 
Kaikista tässä tutkimuksessa tutkituista tiivistyskorjauksista ei löytynyt suunnitelmia. Käytös-
sä olleiden suunnitteludokumenttien perusteella voidaan todeta, että korjausten käyttöikää ei 
ole arvioitu eikä korjauksille ole määritelty tiiveyden tavoitetasoa.  
 
Tutkimuksessa todettiin, että paikoin tiivistystyön suorituksen huolellisuudessa olisi ollut 
parannettavaa. Korjaustyöprosessin laadunvarmistuksessa on kehitystarpeita.  
 
1. JOHDANTO  
 
1.1. Tiivistyskorjaukset yleisesti  
 
Rakennuksen tiiveyden parantamiseen tähtääviä korjauksia on tehty useista erilaisista syistä 
kuten lämmöneristävyyden parantamiseksi ja vedon tunteen poistamiseksi. Nykyään rakentei-
den ilmatiiviyden parantamisen ensisijaisena tavoitteena on vähentää rakenteiden läpi tapah-
tuvia hallitsemattomia ilmavirtauksia ja sitä kautta parantaa sisäilman laatua (Laine 2014).  
 
Tiivistämisen soveltuvuus rakenneliittymään tai rakenteeseen on aina harkittava tapauskohtai-
sesti. Tiivistämisellä ei tule heikentää rakenteen kosteusteknistä toimivuutta tai nopeuttaa 
rakenteen vaurioitumista. Mahdolliset rakenteelliset vauriot sekä kosteus- ja mikrobivauriot 
on aina selvitettävä riittävillä tutkimuksilla ja rakenneavauksilla. Tiivistyskorjausten mallirat-
kaisuja ei tule käyttää mallikirjastona, vaan korjaukset on aina suunniteltava tapauskohtaisesti 
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huolellista harkintaa käyttäen huomioiden rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus. 
(Miettunen 2017) 

Suunnitelmissa huomioitavia asioita (Miettunen 2017): 
- Esitetään mallityöt ja mallihuoneet. 
- Määritellään suunniteltavien korjausten tiiveyden tavoitetaso (RT 14-11197).  
- Määritellään laadunvarmistusmittausten määrä. 
- Laadunvarmistusmittaukset tehdään, kun tiivistykset ovat vielä näkyvillä ja korjatta-

vissa. 
- Esitetään käytettävät materiaalit tai materiaalien ominaisuudet / vaatimukset.  
- Esitetään tiivistettävän alustan esikäsittely ja tiivistyskorjausten päälle tulevat raken-

teet ja kiinnitykset.  
- Esitetään korjausten käyttöikätavoitteet. 

Tiivistyskorjausten laadunvarmistus on toteutettava suunnitelman mukaisesti. Ilmavuotokoh-
tien tiivistystyö aloitetaan mallityön tekemisellä. Mallikorjaukset tehdään vastaavissa olosuh-
teissa ja vastaavilla työmenetelmissä kuin varsinainen työ. Urakoitsija voi jatkaa työtä vasta 
mallien hyväksymisen jälkeen. (Miettunen 2017, Peltola (toim.) 2011) 

Betonirakenteen tiiveys riippuu betonissa mahdollisesti olevien halkeamien, työ- ja liikunta-
saumojen, rakenneliittymien ja läpivientien määrästä ja tiiveydestä. Myös rapatut ja maalatut 
tiiliseinät ovat tyypillisesti melko tiiviitä, joskin liittymät ja läpiviennit sekä halkeamat ovat 
tyypillisiä ilmavuotojen riskikohtia. Puhtaaksimuurattu, maalattu tai pinnoittamaton tiilikuo-
rimuuri sisäpintana läpäisee ilmavirtauksia varsinkin saumojen kautta (Laine 2014, Pitkäranta 
(toim.) 2016) 

1.2.  Merkkiainekokeet yleisesti 

Merkkiainekoetta käytetään kuntotutkimuksissa tai tiivistyskorjausten laadunvarmistuksessa. 
Kuntotutkimusten yhteydessä merkkiainekokeella määritellään “karkeasti” rakenneliittymiä ja 
rakenteiden kohtia, joista on havaittavissa ilmavuotoja tutkittavaan tilaan. Merkkiainekokeita 
käytetään mm. korjaussuunnittelun lähtötiedoksi ja sisäilmaongelmien selvittämiseen. Kun 
tehdään tiivistyskorjausten laadunvarmistusta merkkiainekokeella, rakenteiden ilmavuodot 
määritellään tarkasti suunnitelmien mukaisesti.  (Miettunen 2017) 

Merkkiainekokeen toteutus on ohjeistettu ohjekortissa RT 14-11197 (Rakenteiden ilmatiivey-
den tarkastelu merkkiainekokein). Ohjekortissa on esitetty vaatimuksia merkkiainekokeen 
suorittajan pätevyydelle, kuten koulutukselle ja työkokemukselle sekä merkkiainekokeessa 
käytettävälle laitteistolle.  

Mittauksessa käytetään vakioitua tapaa ja huomioidaan keskeiset mittaukseen vaikuttavat 
tekijät. Mittaukset suunnitellaan etukäteen. Kokeen suorittajan tulee olla tietoinen tutkittavan 
alueen rakenteista ja niiden liitoksista ympäröiviin rakenteisiin. Rakenteeseen syötetään oikea 
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määrä kaasua rakenteeseen sopivalla virtausnopeudella. Merkkiainelaitteiston kaikkien liitos-
ten tulee olla kaasutiiviit. Kaasun leviämisessä erilaisissa rakenteissa on suuria eroja, mikä on 
huomioitava kaasun syöttöreikien tiheydessä ja odotusajassa kaasun leviämiselle. (Miettunen 
2017) 

Havaitut ilmavuotokohdat merkitään rakenteeseen. Tiivistyskorjauksen laadunvarmistuksen 
yhteydessä ilmavuotokohdat käydään läpi kohteen urakoitsijan kanssa. Laadunvarmistusmit-
tauksissa raporttiin kirjataan jokainen havaittu ilmavuoto ja voimakkuus. Kuntotutkimusra-
portissa havaitut ilmavuodot kirjataan karkeasti, esim. systemaattiset ilmavuotoreitit. (Miettu-
nen 2017) Merkkiainekokeen luotettavuuden arviointi on keskeinen osa kokeiden suorittamis-
ta (RT 14-11197). 

2. KENTTÄTUTKIMUKSET

2.1. Kohteet 

Kenttätutkimukset suoritettiin kolmessa koulurakennuksessa ja yhdessä päiväkotirakennuk-
sessa, joissa on tehty rakenteiden tiiveyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sisäilman 
laadun parantamiseksi viimeisen 10 vuoden aikana. Kaikkien koulurakennusten ulkoseinära-
kenteena oli tiili-villa-tiili -rakenne ja niissä oli alapohjarakenteena maanvarainen betonilaatta 
alapuolisella lämmöneristeellä. Tutkitut koulurakennusten osat on rakennettu vuosien 1971 – 
1988 välisenä aikana. Päiväkotirakennuksen ulkoseinät ovat puurankarakenteiset ja alapohja-
rakenteena on kaksoislaatta. 

Tutkituissa koulukohteissa oli pääsääntöisesti käytetty tiivistysmenetelmänä elastista sauma-
massaa rakenneliittymissä. Kahdessa tutkitussa rakennuksenosassa oli käytetty vedeneristys-
menetelmää. Tutkitussa päiväkotirakennuksessa oli käytetty elastista saumamassaa ja vede-
neristysmenetelmää rakenneliittymien tiivistämiseen sekä epoksihartsia alapohjarakenteen 
kapselointiin. Lisäksi päiväkotirakennuksen alapohjarakenne on alipaineistettu. 

2.2. Menetelmä 

Kenttätutkimusten tarkoituksena oli selvittää merkkiainekokeen avulla tiivistettyjen rakentei-
den tiiveyden tasoa. Merkkiainekokeiden periaatteellisena ohjeena käytettiin ohjekorttia RT 
14-11197. Lähtötietoselvityksen, kohdekäynnin ja käyttäjäkyselyn perusteella laadittiin koh-
dekohtaiset suunnitelmat merkkiainekokeen suorittamista varten. Merkkikaasuna käytettiin 
typpivetyseosta (N2 95 %, H2 5 %) ja kaasu-analysaattorina oli Sensistor XRS9012. 

Tutkittavat tilat alipaineistettiin -6 … -15 Pa ulkoilmaan nähden. Tutkimuksessa tutkittiin 
karkealla tasolla pistokoeluonteisesti alapohja- ja ulkoseinärakenteiden sekä yhden välipohja-
rakenteen tiiveyttä kyseisiin rakenteisiin tehtyjen tiivistyskorjausten onnistumisen näkökul-
masta.  
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3. TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kaikissa tutkituissa rakennuksissa todettiin merkittäviä ilmavuotoja rakenneosissa, joissa oli 
tehty tiiveyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tehdyt tiivistystoimenpiteet ovat kui-
tenkin vähentäneet ilmavuotoja rakenteista sisäilmaan. Kohteiden korjausprosessien eri vai-
heissa todettiin kehitettävää. 

Kaikissa tutkituissa rakennuksissa todettiin merkittäviä ilmavuotoja rakenneosissa, joissa oli 
tehty tiiveyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Onnistuneiden sisäilman laadun paran-
tamiseksi tähtäävien korjaustoimenpiteiden perustana tulee olla tarkat lähtötiedot rakennuk-
sesta. Koulurakennusten tiivistyskorjauksiin johtaneissa tutkimuksissa ei ollut selvitetty tiivis-
tyskorjattujen rakenteiden vaurioita ja niiden laajuutta kaikilta osin riittävällä tasolla.  

Huolellinen suunnittelu on osa onnistunutta korjaustyöprosessia. Kaikista tässä tutkimuksessa 
tutkituista tiivistyskorjauksista ei löytynyt suunnitelmia. Korjaustyön suunnitelmissa tulee 
esittää korjausten käyttöikätavoitteet. Tutkittujen rakennusten tiivistyskorjauksiin liittyvissä 
dokumenteissa esitettiin korjausten käyttöikää periaatteellisella tasolla, mutta ei tarkkana ai-
kamääreenä. Lähtötietojen perusteella ei tullut esille, että onko korjauksille määritelty tiivey-
den tavoitetasoa. Rakenteiden tiiveyden parantamiseen tähtääville toimenpiteille tulee määrit-
tää tiiveyden tavoitetaso, jotta voidaan mitoittaa mm. tehtävät toimenpiteet ja niiden laadun-
varmistus tavoiteltavaa tavoitetasoa vastaaviksi.  

Tutkimuksessa havaittiin, että paikoin tiivistystyössä olisi ollut syytä noudattaa parempaa 
huolellisuutta. Tehdyissä tiivistyksissä todettiin jopa silmämääräisesti epätiiveyskohtia. Myös 
suunnittelun puutteet näkyvät toteutuksessa. Kahdessa suunnitteludokumentissa mainitaan 
mallityön tekeminen ja tarkistaminen, mutta niiden toteutuksesta ei ole tietoa. Muuta doku-
mentaatiota korjaustyöprosessin laadunvarmistamisesta ei ollut lähtötiedoissa. Onnistunut 
tiivistyskorjaus perustuu tutkimuksiin, suunnitteluun, toteutuksen valvontaan sekä korjausten 
jälkeiseen pitkäaikaisseurantaan. 
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TIIVISTYSKORJATTUJEN KOHTEIDEN ILMANVAIHTOTEKNIIKKA JA 
PAINESUHTEET, TAPAUSESIMERKKEJÄ 

Mari Viirret 

TIIVISTELMÄ 

Työssä tutustuttiin ilmanvaihdon järjestelmiin, suunnitteluun, ilmamäärien sekä paine-eron 
mittauksiin. Kuulonvaraisesti häiritseviksi arvioitujen iv-koneiden melutasoja mitattiin kah-
desta kohteesta. Mittausten lisäksi sisäilman laatua tutkittiin ottamalla kahden viikon laskeu-
mapölystä kuitu- ja mikrobiviljelynäytteitä; kuituja tutkittiin myös tuloilmakanavista.  

Kohteena oli sisäilmaongelmaisia kouluja (A, B ja C) ja päiväkoti (D), joissa olosuhteita oli 
pyritty parantamaan tiivistämällä rakenteita ilmavuotojen estämiseksi. Kaikissa neljässä koh-
teessa ulkoseinän yli mitatut paine-erot olivat sisätilan suhteen alipaineisia, tyypillisesti tilan-
ne vaihteli käyttöajan tehokkaamman ilmanvaihdon ja ilta- ja viikonloppuajan vajaatehon 
välillä. Ilmamäärien vähentäminen vaikutti kohteesta riippuen alipainetta lisäävästi tai vähen-
tävästi. 
Kohteiden ilmanvaihtojärjestelmät oli uudistettu hiljattain vastaamaan nykyisiä mitoituksia, 
koneet olivat siten teknisesti hyväkuntoisia, ja kanavistot puhtaita. Tuloilman suodattimien 
kuivana pysymisessä, suodatinten vaihtamistiheydessä ja koneiden puhdistamisessa havaittiin 
parantamisen tarvetta. Huonekohtaisten iv-koneiden melutasot ylittivät asumisterveysasetuk-
sen toimenpidearvot. Päiväkodilla oli epänormaalin paljon teollisia mineraalikuituja las-
keuma- ja tuloilmakanavanäytteessä, joiden lähde on todennäköisesti ilmanvaihtokoneessa tai 
kanavistossa käytetyt eristeet. Pölyjen viljelynäytteet olivat puhtaita, ainoastaan yhdessä yh-
deksästä otetusta näytteestä kasvoi yksittäinen kosteusvaurioindikaattori-mikrobi. Kaikissa 
kohteissa suositellaan yläpölyjen puhdistamista nykyistä useammin, sillä ylätasoilla ja ilman-
vaihtokanavistojen pinnoilla pölyn määrä oli huomattavan runsasta. 

1. JOHDANTO

Ilmanvaihdolla pyritään poistamaan sisätiloista likaista ja kosteaa ilmaa ja saamaan tilalle 
puhtaampaa. Painovoimainen ilmanvaihto toimii lämpötilaerojen aiheuttamien paine-erojen 
ohjaamana, se on vaikeasti hallittava ja lämpimänä vuodenaikana toimii heikosti. Koneellisel-
la poistoilmanvaihdolla tiloihin aiheutetaan alipaine ja korvausilma virtaa joko hallitusti vent-
tiilien tai hallitsemattomasti rakenteissa olevien vuotokohtien kautta sisälle. Koneellisessa 
ilmanvaihdossa sekä tulo- että poistoilmanvaihto tuotetaan sisätilaan hallitusti pumppujen ja 
kanavien avulla. Ilmamääriä säätämällä voidaan vaikuttaa painesuhteisiin ja tilat voivat muut-
tua yli- tai alipaineisiksi, mikäli ilmamäärät ovat epätasapainossa ja rakenteet ovat ilmatiivii-
tä.  
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Lainsäädäntö ja rakennusmääräysohjeet ohjaavat kohteiden ilmanvaihdon suunnittelua joko 
käyttäjämäärien, käyttötarkoituksen tai pinta-alojen perusteella. Asumisterveysasetuksella 
(545/2015) on säädelty sisätilojen olosuhteita ja ilmanvaihdon määrää sekä tehostamistarvetta 
voidaan arvioida mittaamalla ilmamääriä sekä muodostuvan hiilidioksidin määrää. Suunnitte-
lussa tulee mitoittaa käyttäjille 6 dm3/s tuloilmamäärä, eikä hiilidioksidipitoisuus saa ylittää 
1150 ppm ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta. Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla 
käytön aikana vähintään 0,35 dm2/s neliömetriä kohti. Asetus uuden rakennuksen sisäilmas-
tosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) määrää, että asuinhuoneiston ulkoilmavirraksi on mitoi-
tettava vähintään 18 dm3/s ja muun kuin asuinrakennuksen ulkoilmavirran on oltava vähin-
tään 0,15 dm3/s/m2 lattian pinta-alaa kohden suunnitellun käyttöajan ulkopuolella ja ilman on 
vaihduttava kaikissa huonetiloissa. 

Sisäilman epäpuhtauspitoisuudet eivät saa asumisterveysasetuksen mukaisesti aiheuttaa ter-
veyshaittaa. Tällaisia terveyshaittaa aiheuttavia, mitattavia muuttujia ovat hiukkaset -joihin 
kuuluvat mineraalikuidut ja asbesti- sekä tietyt haihtuvat epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet 
(VOC) sekä mikrobit. Myös melu on terveyshaitta, jonka mittaamiseen ja haitallisuuden arvi-
ointiin on asumisterveysasetuksella annettu toimenpiderajoja. 

Painesuhteiden lakiin kirjattu säätely on vähäisempää. Uusien rakennusten ilmanvaihdolle on 
asetuksessa (1009/2017) kirjattu ylipaineen rakenteita vaurioittavan pitkäaikaisen kosteusrasi-
tuksen välttäminen sekä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtyminen sisäilmaan. Asumister-
veysoppaasta vuodelta 2009 löytyy suositukset erilaisten ilmanvaihtojärjestelmien aikaan-
saamille paine-eroille ulkoseinärakenteen ja porraskäytävän suhteen. 

2. TUTKIMUSKOHTEET JA MENETELMÄT

Kohteena oli sisäilmaongelmaisia kouluja (3 kpl: A, B ja C) ja päiväkoti (D), joissa olosuhtei-
ta oli pyritty parantamaan tiivistämällä rakenteita ilmavuotojen estämiseksi. Näiden kohteiden 
tiivistämisestä (Keltamäki 2018) sekä kuntotutkimuksista ja käyttäjätyytyväisyydestä (Rintala 
2018) valmistui samanaikaisesti kaksi muuta RTA-lopputyötä.  Tämän työn tarkoituksena oli 
arvioida, toimiiko kohteiden ilmanvaihto suunnitellusti, ovatko paine-erot sellaisia, että ne 
tukevat sisäilman puhtauden tavoitteita ja löytyykö sisäilmasta tiettyjä epäpuhtauksia, jotka 
voivat aiheuttaa oireita tilojen käyttäjille. Kahdessa kohteessa, joissa oli otettu käyttöön tila-
kohtaisia ilmanvaihtokoneita, mitattiin myös koneiden aiheuttamaa melua. 

Kaikkiin neljään kohteeseen oli uusittu aiempaa tehokkaampi ilmanvaihto, koneita oli lisätty 
ja vaihdettu tehokkaampiin sekä ilmanjakoa parannettu kanavointeja uusimalla. Kohteiden 
ilmanvaihtokoneet oli ajastettu toimimaan käyttöaikana tehokkaammin kuin käyttöajan ulko-
puolella iltaisin ja viikonloppuisin. Ilmanvaihtojärjestelmistä kerättiin tietoa suunnitelmista, 
aiemmista tutkimuksista, kiinteistönhoitajilta ja kiertämällä kohteita. Puhtautta arvioitiin sil-
mämääräisesti koneiden sisältä ja kanavista. Ilmamääriä mitattiin pistokoeluonteisesti ja ver-
rattiin tuloksia suunniteltuihin ja mittauspöytäkirjoissa esitettyihin arvoihin sekä tilojen käyt-
täjämääriin. Melutasoja mitattiin käyttöajan ulkopuolella ja paine-eromittauksia tehtiin use-
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amman vuorokauden mittaisina ajanjaksoina. Paine-eromittaukset tehtiin tallentavalla mitta-
rilla ulkoseinärakenteen ylitse tiloihin, joissa oli Keltamäen (2018) tutkimuksessa tehty merk-
kiainetutkimuksia ja satunnaisesti myös muihin oleskelutiloihin yhteensä kahdeksan jaksoa, 
joista seitsemästä saatiin tuloksia. 

Kahden viikon laskeumapölystä ja tuloilmakanavista otettiin geeliteippinäytteitä mineraali-
kuitujen määrittämiseksi. Laskeumapölyn tuloksia verrattiin asumisterveysasetuksen toimen-
piderajaan ja tuloilmakanavien tuloksia työterveyslaitoksen vertailuarvoihin. Kahden viikon 
laskeumapölystä otettiin mikrobiviljelynäytteitä (11 kpl), jotka viljeltiin laimennossarjamene-
telmällä työterveyslaitoksen suoraviljelymenetelmästä poiketen, johtuen maljojen saantivai-
keuksista.  

3. TULOKSET

Kaikissa neljässä kohteessa ulkoseinän yli mitatut paine-erot olivat sisätilan suhteen alipai-
neisia, tyypillisesti tilanne vaihteli käyttöajan tehokkaamman ilmanvaihdon ja ilta- ja viikon-
loppuajan vajaatehon välillä. Ilmamäärän vähentäminen vaikutti kohteesta riippuen alipainet-
ta vähentävästi (kuva 1) tai lisäävästi (kuva 2). 

Kuva 1. Paine-ero ulkoseinän yli vähenee ilmanvaihtokoneiden käydessä koulupäivän 
aikana. Iltaisin ja viikonloppuisin alipaine luokissa kasvaa ja epäpuhtauksien pääsy 
rakenteiden ilmavuotokohdista on todennäköistä. 
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Kuva 2. Paine-ero ulkoseinän yli mitattuna luokkakohtaisen ilmanvaihtokoneen luokasta. 
Koulupäivän aikana tilassa alipaineisuus lisääntyy ja iltaisin sekä viikonloppuisin tasaantuu 
lähelle neutraalia.  
Päiväkodin mineraalikuitunäytteet viittaavat tuloilmakoneesta peräisin olevaan kuitulähtee-
seen. Muista kohteista kuituja ei löytynyt toimenpiderajoja ylittäviä määriä. Kahden viikon 
laskeumapölystä tehdyt mikrobiviljelynäytteet olivat puhtaita –ainoastaan yhdessä näytteessä 
oli yksittäinen kosteusvaurioindikaattori.  

Päiväkodissa ja koulussa, jossa oli käytetty huonekohtaisia ilmanvaihtokoneita, ylittyivät 
asumisterveysasetuksen toimenpiderajat melulle. 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Oleskelutilojen ilmanvaihdossa tulisi pyrkiä painesuhteiltaan mahdollisimman tasapainoiseen, 
vain lievästi alipaineiseen tilaan. Erityisesti tarve korostuu kohteissa, joissa sisäilmaongelmia 
on pyritty hillitsemään rakenteita tiivistämällä. Paine-eromittaukset rakenteiden yli tulisi si-
sällyttää normaaliin ilmanvaihdon säätötyöhön ja tulokset raportoida sekä normaalin käyttö-
ajan ja tämän ulkopuoliselta ajalta, koska hetkellinen paine-ero todennäköisesti ei anna oikeaa 
kuvaa. Ilmanvaihtojärjestelmien ja mitoitusten suunnittelussa näyttäisi olevan tarvetta pa-
remmin huomioida likaisten tilojen jatkuvatoimisten huippuimureiden vaikutus painesuhtei-
siin sekä koneiden sijoittelusta aiheutuvat melukuormat erityisesti huonekohtaisten koneiden 
kohdalla. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustarve tulisi arvioida laitekohtaisesti, matalalle 
sijoitetut tuloilmanottoaukot ja tuiskulumelle altis sijoittelu kuormittavat suodattimia ja voivat 
johtaa sisäilman laadun heikentymiseen.  

Kuitujen mittaamista kahden viikon laskeumapölynäytteistä ja tuloilmakanavista voidaan 
suositella kohteisiin, joissa käyttäjillä on ylähengitysteiden ja ihon ärsytysoireita. Menetelmä 
on järjestelyjen ja näytteenoton osalta yksinkertainen ja tulos on kvantitatiivinen. Laskeuma-
pölyn viljelynäytteet taas eivät tässä suppeassa otoksessa näyttäneet antavan viitteitä mikro-
biperäisistä ongelmista, jolloin rakenneavausten ja –näytteiden ottaminen on suositeltavin 
tapa selvittää mikrobiperäistä sisäilmaongelmaa.  
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SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERISTETYN MAANVASTAISEN SEINÄN 
RAKENNUSFYSIKAALINEN TOIMINTA JA KORJAUSVAIHTOEHDOT 
 
Jussi Aromaa 
Ramboll Finland Oy 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli koota yhteen maanvastaisen sisäpuolelta lämmöneristetyn be-
toniseinän lähtökohtaiset ongelmat sekä korjaussuunnitteluun liittyvät tavoitteet ja haasteet. 
Perehdyin opinnäytetyössäni hyvin rajatusti tyypilliseen julkisissa palvelurakennuksissa sekä 
kerrostaloissa esiintyvään usein moniongelmaiseen rakenneratkaisuun. 
 
Rakenteeseen kohdistuu moninaisia kosteusrasituksia ja hyvin usein kaikista kosteuslähteistä 
ei päästä eroon. Osa vanhoista rakentamismääräyksistä ovat nykykäsityksen mukaan puutteel-
lisia ja ohjaavat virheelliseen rakenneratkaisuun. Vanhojen rakenteiden rakennusfysikaalista 
toimintaa pyritään parantamaan ja toiminta pitää varmistaa ennen korjausta sekä sen jälkeen 
lämpö- ja kosteusteknisillä laskelmilla suunnittelussa.   
 
Nykyaikaisilla paremmin kosteutta kestävillä materiaaleilla päästään toimivampaan ja pit-
käikäisempään rakenneratkaisuun, mutta niistä aiheutuvat usein korkeat korjauskustannukset. 
Työssä perehdytään rakennusfysikaalista toimivuutta parantaviin korjauksiin ja soveltuviin 
materiaaleihin, jotka on suhteutettu haluttuun käyttöikään ja taloudellisesti järkeviin kustan-
nuksiin. 
 
1. JOHDANTO  
 
Maanvastainen ulkoseinärakenne koostuu erilaisista rakennekerroksista, joiden kosteuden- ja 
lämmönläpäisy vaihtelevat suuresti. Tässä työssä syvennytään rakenteeseen, joka koostuu 
seuraavista rakennekerroksista: Uloimpana on kantava maanvastainen betoniseinä (tai muu-
rattu rakenne), jonka sisäpinnassa on vedeneristysbitumisively tai -kermi. Vedeneristekerrok-
sen sisäpuolella on lämmöneristeenä usein lastuvillalevy, mineraalivilla tai korkki. Sen sisä-
puolella on tiilimuuraus tai muu pintarakenne sekä pintakäsittely. Lämmöneristekerroksessa 
voi olla lisäksi käsittelemättömästä puusta tai painekyllästetystä kestopuusta rakennettu koo-
laus etenkin ikkunoiden kohdalla. Rakenne voi myös olla ilman lämmöneristettä, jolloin ra-
kenteessa on ilmaväli. Vedeneristysbitumisively tai –kermi saattaa myös sijaita betoniseinän 
ulkopuolella maata vasten tai se voi puuttua kokonaan. Rakenne on aikakaudelleen melko 
tyypillinen 1950 - 1970-luvun julkisissa rakennuksissa, kouluissa ja kerrostaloissa.  
 
Nykytietämyksen mukaan rakenne luetaan riskirakenteeksi. Maanvastaiseen rakenteeseen 
kohdistuu usein monentyyppisiä, mutta erityisesti ulkopuolisia kosteusrasituksia, joille raken-
teessa tuulettumattomassa tilassa oleva mikrobivaurioherkkä lämmöneristyskerros ja koolauk-
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set altistuvat. Myös tiilimuurauksen kapillaarinen vedenimukyky aiheuttaa usein ongelmia 
seinän alaosassa. 1950-luvun säästöbetoni on myös usein heikkolaatuista, jolla on huono il-
matiiveys ja materiaali on verrattain kapillaarista. 

Korjaamisen haastavuutta lisäävät rakenteen 
hankalasti hallittavissa oleva rakennusfysikaa-
linen toiminta ja sen liittymien onnistuminen 
muihin rakennusosiin, korkeat korjauskustan-
nukset sekä se, että korjaukset halutaan usein 
suorittaa vain sisäpuolisina korjauksina kus-
tannussyistä poistamatta ulkopuolista kosteus-
rasitusta.  

Korjauksessa ei yleensä päästä kokonaan eroon 
kosteusrasituksista. Vedeneristystä pyritään 
parantamaan ja estämään kosteuden haitallista 
tunkeutumista rakenteisiin. Lämmöneristeker-
roksen ja sisäpuolisten pintarakenteiden osalta 
kosteutta rakennusfysikaalista toimivuutta py-
ritään parantamaan kosteutta kestävillä ja niitä 
läpäisevillä materiaalivalinnoilla. Rakenteessa 
saattaa myös olla haitta-ainepitoisia rakenne-
kerroksia, jotka pitää huomioida purku- ja sa-
neeraustöissä. 

Kosteusrasituksia ja rakennusfysikaalisesti toimimattomia rakenteita ja niiden korjauksia on 
käsitelty sekä laskennallisten tulosten että työelämässä vastaan tulleiden käytännön esimerk-
kien kautta. 

Opinnäytetyössäni ei oteta kantaa seinään liittyviin rakenneosiin tai talotekniikkaan (ilman-
vaihtoon), joiden samanaikaisilla korjauksilla on usein suuri merkitys hallittaessa sisäilmaon-
gelmaisen rakennuksen korjausta kokonaisuutena. 

Tutkimusaineistona ovat Rambollin arkistot, aiheeseen liittyvät opinnäytetyöt, diplomityöt 
sekä saatavilla oleva julkaistu ja osittain vielä julkaisematon kirjallisuus. Työssä on laskettu 
vielä julkaisemattoman Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjausoppaan mukai-
sista korjaustavoista suuntaa antava seinäneliöhinta ja suhteutettu se korjauksella saavutetta-
vaan käyttöikään.  

Kuva 1. Tyypillinen maanvastainen seinä 
(Rambollin arkisto) 
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2. OIKEAT KORJAUSTAVAT 
 
Oikean korjaustavan valintaan vaikuttavat rakennuksen tai tilan suunniteltu käyttöikä ja tavoi-
tellun puhtausluokan P1 asettamat vaatimukset. 
 
Rakenteiden korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa kuntotut-
kimuksilla ja rakenneavauksilla olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto. Rakennekerrokset 
saattavat poiketa merkittävästikin verrattuna lähtötietoina oleviin suunnitelmiin. Mahdollises-
ti haitta-ainepitoiset materiaalikerrokset tutkitaan asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa.  
 
Opinnäytetyössäni on käsitelty hyvin rajatusti yhden rakennusosan korjaamista, mikä ei ole 
oikea lähtökohta tilan tai rakennuksen korjaamiseen. Korjaaminen vaatii aina kokonaisvaltai-
sen tarkastelun. Kokonaisuuden hallinta on oleellista korjaushankkeen onnistumisessa. Yksit-
täisten tekijöiden tarkastelu ja korjaaminen ilman kokonaisuuden hallintaa voi johtaa epäon-
nistuneeseen lopputulokseen sekä vaurioiden uusiutumiseen. Korjausalueen rajaus tehdään 
vaurioitumisen perusteella. Yksittäisen vaurioituneen rakennusosan perusteella ei ole syytä 
korjata koko rakennusta läpikotaisin. Korjaussuunnittelijan on pohdittava kokonaisvaltaisesti 
yksittäisen korjauksen vaikutusta muihin korjauksiin.  
 
3. SISÄPUOLISEN LÄMÖNERISTEEN VALINTA 
 
Sisäpuolista lämmöneristettä valittaessa on tärkeää muistaa, että kosteuden vaikutuk-
sesta hajoavaa tai lahoavaa ainetta sisältäviä lämmöneristeitä ei tule missään tilanteessa 
käyttää! Korjauksen lähtökohtana on, että vanhat sisäpuoliset lämmöneristeet korvataan pa-
remmin kosteusrasitusta sietävillä materiaaleilla. (Vielä julkaisematon Kosteus- ja mikrobi-
vaurioituneen rakennuksen korjausopas) 
 
Sisäpuolista lämmöneristystä suunniteltaessa on aina otettava huomioon olemassa olevan ve-
deneristeen paikka ja tämän vaikutus kastepisteen muodostumiskohtaan sekä kosteuden kul-
keutumiseen rakenteessa (vielä julkaisematon Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen 
korjausopas). Sisäpuolisen lämmöneristyksen suunnittelu on aina rakennusfysikaalisesti haas-
tava suunnittelutehtävä. Käytettävä lämmöneriste, sen sijainti sekä ominaisuudet tulee tarkas-
tella tapauskohtaisesti laskennallisesti. Yleispätevää ohjetta lämmöneristeen valinnasta ei 
voida antaa.  
 
4. KORJAUSTEN KUSTANNUKSET 
 
Korjausten kustannuksia arvioitaessa on ensisijaisesti kiinnitettävä huomiota rakenteen ra-
kennusfysikaaliseen toimintaan, riskeihin, korjauksen onnistumisen luotettavuuteen sekä kor-
jaukselle vaadittuun käyttöikään. Toisin sanoen pelkät korjauskustannukset eivät saisi ohjata 
halvimpaan mahdolliseen korjaustapaan.   
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Opinnäytetyössäni on käsitelty Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjausoppaan 
mukaisten korjaustapojen kustannuksia suhteutettuna kustannukset niillä saavutettavaan käyt-
töikään. Kuitenkin on muistettava, että korjaustavat ja edelleen niiden kustannukset eivät ole 
suoraan vertailukelpoisia keskenään, koska niillä saavutetaan rakennusfysikaalisesti eritasoi-
sesti toimivia rakenteita.  
 
5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Olemassa olevien maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta voidaan alus-
tavasti arvioida suunnitelmia tarkastelemalla sekä aistinvaraisesti, kiinnittämällä huomiota 
hajuihin ja näkyviin kosteusjälkiin. Huomioita on olennaista kiinnittää seinän alaosiin (Heis-
kanen 2015) sekä läpivienteihin. Kohteista kertyneiden kokemusten perusteella kosteusrasi-
tukset ovat usein moninaisia, ja ne johtavat rakennusvirheiden kanssa rakenteen rakennusfy-
sikaaliseen toimimattomuuteen. 
 
Lähtökohtaisesti asumisterveysasetuksen mukainen asuntoa tai muuta oleskelutilaa koskeva 
vaurion poistava korjaustapa on suositeltava lähtökohta, mikä yleensä tarkoittaa vaurioituneen 
materiaalin sekä vaurion syyn poistamista. Kunnossa olevia ja toimivia rakenteita ei kuiten-
kaan kannata uusia. Toissijaisena vaihtoehtona on epäpuhtauksien jättäminen rakenteisiin, 
jolloin korjausten tavoitteena on estää epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan. Työpaikkoja koskeva 
työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa tilojen mahdollisen terveys- tai turvallisuushaitan 
selvittämisestä ja poistamisesta. Maanvastaisen seinän sisäpuolinen mineraalivilla-, sementti-
lastuvilla- tai korkkilämmöneristys ovat mahdollisine koolauksineen rakennekerroksia, joissa 
havaitaan usein vaurioita monien kosteusrasitusten ja sekä lämmöneristeen että puurakentei-
den mikrobivaurioherkkyyden johdosta.  
 
Korjauksessa tulisi valita vaadittavaan käyttöikään ja rakenteen rakennusfysikaaliseen toimin-
taa ohjaava korjaustapa. Pelkät korjauskustannukset eivät saisi ohjata halvimpaan mahdolli-
seen korjaustapaan.  Rakenteen laajuuden suhteuttaminen vaadittaviin korjaustoimenpiteisiin 
saattaa tuoda kustannussäästöjä, jos kuntotutkimuksilla ja näytteillä pystytään luotettavasti 
osoittamaan vaurioitumattomat rakenteet tai riskien ja vaurion merkityksettömyys terveellisen 
sisäilman kannalta. Maanvastaisen seinän tapauksessa luotettava osoittaminen saattaa kuiten-
kin olla erittäin haasteellista.   
 
Vanhojen asiakirjojen läpi käyminen, rakenteen korjaushistorian selvittäminen sekä rakenteen 
todentaminen rakenneavauksilla ovat edellytyksiä luotettavan riskiarvion aikaansaamiseksi 
sekä tarvittavien laskennallisten tarkastelujen ja korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi. Hankkee-
seen käytössä oleva budjetti ohjaa osaltaan korjaustavan valinnassa. Laaja haitta-ainekartoitus 
edellyttää yleensä aina rakenteiden avaamista. Vaurioituneiden asbesti- ja muiden haitta-
ainepitoisten materiaalien riskit on hyvä tunnistaa, vaikka rakenne olisi lämpö- ja kosteustek-
nisesti toimiva. Usein niiden poistaminen erikoispurkuna tai jättäminen rakenteeseen aiheut-
tavat välittömiä kustannuksia tai käyttöikäjaksolle jaettuja laadunvarmistuskustannuksia.  
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Nykykäsityksen mukaan toimivin rakenne saadaan seinän osalta aikaan, kun vedeneriste ja 
lämmöneriste ovat rakenteen ulkopuolella. Seinän sisäpinnan pintakäsittely on hyvin vesi-
höyryä läpäisevää. Heiskasen diplomityön tulokset johtavat samansuuntaisiin johtopäätöksiin 
RIL 225-1-2014 mukaisen rakenteen kanssa. Heiskasen esittämä prosessikaavio lämmöneris-
teen valinnasta tukee ja täydentää RIL 225-1-2014 mukaista suositusten mukaista rakennetta.  
 
Vaikka rakenteiden korjaus olisi perusteellinen, kaikista kosteuslähteistä ja rasituksista ei 
päästä eroon, mikä aiheuttaa rakennusfysikaalisia haasteita korjaustavan valinnalle. Olennais-
ta on korjata rakennetta ja siihen liittyviä rakenteita, ilmanvaihtoa ja lämpöolosuhteita 
kokonaisuutena. 
 
6. KIITOKSET 
 
Kiitän Timo Turusta ja Jukka Lahdensivua mielenkiintoisen sekä erittäin haastavan opinnäy-
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KORJAUSHANKKEEN TOIMINTAMALLI KÄYTÄNNÖSSÄ 
SISÄILMAONGELMAISESSA KOULUSSA 

Rauno Pakanen 
 

TIIVISTELMÄ LÄHTÖTILANTEESTA 

Tisbyn koulu sijaitsee Oulussa ja se on rakennettu 1956 ja sitä on laajennettu 1984, Vuonna 
2013 laajennusosaan tehtiin muutostöitä, joissa keittiö ja ruokasali muutettiin opetustiloiksi. 

Seuraavan vuoden syksyllä tuli tilojen yhdeltä käyttäjältä kommenttia oireiluista, joita hän koki 
aiheutuvan luokan 076 sisäilmasta. Kaupungin tilamanageri tilasikin luokkaan 
sisäilmatutkimuksen tammikuussa 2015.  

Itsellä kohteesta oli aiempaa tietoa edellisenä vuonna tehdyn kuntoarvion ansiosta. 
Kuntoarvion yhteydessä oli havaittu ko. alueella erikoisia paineenvaihteluja alemman 
kerroksen alaslaskutilassa luokassa 075. Samoin alakerrassa useissa ikkunakarmeissa oli 
näkyvissä mustia pölyjälkiä alipaineen aiheuttamana. Ylemmän kerroksen pienluokassa 
havaittiin myös lievää tunkkaisuutta. Henkilökunta ei kuitenkaan maininnut ongelmallisesta 
sisäilmasta kuntoarvion aikana.  

1. TUTKIMUSTULOKSET 

Ensimmäisessä sisäilmatutkimuksessa, tammikuussa 2015, tutkittiin luokan 076 sisäilmaa. 
Tutkimuksessa ei havaittu poikkeavuuksia VOC-näytteissä, mutta Andersen-näytteessä oli 
indikaattorimikrobeja poikkeava määrä. Aistinvaraisesti ei havaittu kuitenkaan mitään 
erityistä. Kuituja löytyi lievästi yli Työterveyslaitoksen viitearvon. Tärkein havainto oli 
kuitenkin kohtalaisen suuri alipaine koko alueella ja useita korvausilmareittejä ikkunapielistä.  

Seuraavana kesänä tehtiin ilmanvaihdon säätöjä ja siivousta alaslaskutiloissa, mutta oireilu 
jatkui taas syksyllä ja nyt tuli kommenttia myös ylemmän kerroksen pienopetustilan 
tunkkaisuudesta.  

Helmikuussa 2016 Luokista 075, 076 ja 135 otettiin VOC-, mikrobi-itiöilma- ja kuitunäytteet. 
VOC-näytteiden kokonaispitoisuudet olivat pieniä, eikä yksittäisten yhdisteiden määrätkään 
nousseet korkeiksi, mutta luokassa 076 2-etyyli-1-heksanolia oli kohtalaisesti. Mikrobi-
itiöilmanäytteessä sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet olivat alhaiset raja-arvoihin nähden ja 
lajistotkin olivat tavanomaisia. Mineraalivillakuituja ei havaittu yhdessäkään luokassa. 

 Kesällä 2016 tiloissa tehtiin tiivistystöitä lattian rajaan ja ikkunoihin. Kuitenkin taas koulun 
alkamisen jälkeen ongelmia alkoi tulla. Nyt pystyttiin havaitsemaan alueella jo 
aistinvaraisestikin mikrobiperäistä hajua. Sisäilmatutkimus laajeni ja nyt tutkittiin luokkia 062, 
076, 135, 140 ja 144. Tutkimus tehtiin tammikuussa 2017. Sisäilmanäytteissä ei edelleenkään 
havaittu mitään, mutta alipaine alkoi olla lähellä 10Pa, joten tilamanageri tilasi rakenteellisen 
kuntotutkimuksen.  

Kuntotutkimus tehtiin hiihtolomalla maaliskuussa 2017. Tutkimuksessa havaittiin pihan 
puoleisen seinän eristetilassa voimakas mikrobiperäinen haju. Eristeessä oli myös näytteen 
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perusteella mikrobikasvustoa. Ulkoseiniltä löytyi vielä epätiiveyskohtia, joista tuli 
mikrobiperäistä hajua. Myös 2-etyyli-1-heksanolin lähde paljastui kosteusmittauksissa. 
Samassa yhteydessä paljastui tuulikaapin mikrobiperäisen hajun lähteeksi oven edessä olevan 
katoksen mineraalivillojen mikrobivaurio. Kaupungin arkistoista löytyi kohteeseen tehty 
korjaussuunnitelma pihan puoleisen seinän kuivaamiseksi. Korjaukset oli tehty pääosin 
ulkopuolelle ja pienelle alueelle sisäpuolta. Nämä korjaukset on tehty vuonna 2009.  

2. KORJAUSSUNNITTELU JA KORJAUKSET 

Korjaussuunnittelijaksi valittiin Insinööritoimisto Jorma Heikkinen Oy. Suunnitelmassa 
esitettiin pihan puoleisen seinän korjaaminen siten, että sisäpuolen tiiliverhous poistetaan 
samoin kuin takana oleva eriste. Tilalle muurattiin halkaistu eristeharkko, joka tasoitettiin ja 
maalattiin.  

Muissa tiloissa tiivistettiin ikkunapielet ja lattian läpiviennit sekä seinien ja lattian liittymät. 
Lattioita jouduttiin myös kapseloimaan. Erityisesti porraskäytävän alatasanteessa oli voimakas 
mikrobiperäinen haju imeytyneenä betoniin. Käsittelyn jälkeen saatiin tällä menetelmällä 
kapseloitua haju betoniin. Aiemmin havaittu pieni kostea alue luokassa 076 avattiin ja 
havaittiin maan olevan kostea tällä kohdalla. Mitään syytä hiekan kohonneeseen kosteuteen ei 
kuitenkaan löydetty. Hiekka vaihdettiin soraksi, eristeet asennettiin ja valettiin uusi laatta. 
Ulko-oven edessä olevan katoksen alaslaskun eristeet vaihdettiin ja tehtiin tiiviimmät 
rakenteet. Sama tehtiin takasivulla olevaan katokseen. 

Kun suunnitelmat olivat valmiit, pyydettiin tarjouksia urakoitsijoilta. Urakoitsijaksi valittiin 
Oulun Remonttipalvelu Oy, jolla tiedettiin olevan edellytyksiä hoitaa kyseinen urakka. 
Urakoitsija laati työmaan laatu- ja ympäristösuunnitelman sekä purku- ja 
osastointisuunnitelmat. Rakennusvalvonta hyväksyi aloituskokouksessa tehdyt osastoinnit ja 
alipaineistuksen. Työt alkoivat heti koululaisten kesäloman alkaessa. Urakka oli aikataulutettu 
siten, että ennen koulun alkua on reilusti aikaa tehdä loppusiivoukset ja muutto takaisin.  

Työn aikana suoritettiin normaali valvonnan lisäksi tiivistysten laadunvalvontaa mm. 
merkkikaasumenetelmin. Merkkikaasu paljastikin useita vuotoja rakenteista, joita 
suunnittelussa ei oltu huomioita. Yllättävää oli esimerkiksi kuinka epätiiviitä muuraussaumat 
ovat. Myös tiileen poratut proppujen reiät olivat epätiiviitä, vaikka reiät eivät yltäneet edes 
puoleen väliin tiiltä. Työmaan aikana tekijät kehittyivät koko ajan ja loppuvaiheessa ei 
vuotokohtia enää juuri löydetty. Urakan lopuksi nuohottiin vielä ilmanvaihtokanavat ja 
säädettiin ilmanvaihto. Koulu pääsi muuttamaan korjattuihin tiloihin sovittuna päivänä. 
Koulun koko opettajakunnalle pidettiin infotilaisuus korjauksista heti syyskuussa. 
Ensimmäisten kommenttien perusteella sisäilma korjatuilla alueilla oli parantunut eikä oireilua 
havaittu. 

3. SEURANTATUTKIMUKSET 

Tammikuussa 2018 tehtiin sisäilmatutkimus samoihin tiloihin mihin edellisenä vuonna. VOC- 
ja Andersen-näytteet olivat tavanomaisia, mutta kaikissa tiloissa oli poikkeava määrä 
mineraalivillakuituja. Lisäksi aistinvaraisesti havaittiin, että kerrosten välisessä portaikossa, 
joka oli mitattujen tilojen suhteen palo-ovien takana, havaittiin mikrobiperäistä hajua. Haju tuli 
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portaan alta lattian ja seinän liittymäkohdasta, joka oli avoin. Luokkien tiivistämisen takia 
korvausilmareitti oli nyt vaihtunut eri paikkaan. Tutkimuksen jälkeen selvisi kuitulähteeksi 
alaslaskuun jätetyt villat. Niitä oli jätetty sinne palokatkotiivistysten yhteydessä aiemmin. 

Huhtikuussa 2018 remontoitujen tilojen käyttäjille lähettiin kysely, jossa pyysin kommentteja, 
miten sisäilma on muuttunut vuoden takaisesta. Kahdeksasta henkilöstä vastasi vain neljä, 
joista yksi jätti vastaamisen kesken. Huonoon vastausinnokkuuteen vaikutti todennäköisesti 
kaupungin hieman aiemmin teettämä laajempi kysely. Kolme loppuun vastannutta koki 
kuitenkin sisäilmana laadun parantuneen korjatuissa tiloissa. Silti he myös kokivat edelleen 
oireilua ja hajuhaittoja. Näiden haittojen aiheuttajana voi hyvinkin olla palo-oven toisella 
puolella selvästi havaittava mikrobiperäinen haju. 

4. JATKOTOIMENPITEET 

Aikatauluasioiden ja kohteeseen varatun budjetin takia ei korjausaluetta voitu laajentaa. 
Havaitut uudet ongelmatilat tullaan korjaamaan kesällä 2018 ja 2019. Kun nämä alueet saadaan 
kuntoon, voidaan varmemmin sanoa, onnistuivatko korjaustyöt hyvin. Ainakin ne on tehty 
korjaushankkeen toimintamallin mukaisesti alusta lähtien. 
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KÄYTÖN TURVAAMISEN TOIMENPITEET SISÄILMAKORJATUSSA 

KOHTEESSA 

 

Kurvinen Lasse 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Sisäilmatutkimukset ja –korjaussuunnittelu ovat nousseet viime vuosien aikana merkittäväksi 

kustannustekijäksi julkisessa rakennuskannassa. Tilojen käyttäjien kokemukset sisäilman ter-

veellisyydestä ovat nousseet korostetusti esille eri aikakauden rakennuksissa. Tämän tyyppis-

ten kokemusten lisääntymistä ei voida perustella pelkästään rakennusten ylläpidon tai korjaus-

ten laiminlyönneillä.  

 

Asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia, rakennusten suunnittelua, rakentamista ja rakennusten 

korjauksia sekä tutkimuksia ohjaavat lait, asetukset, määräykset, päätökset ja ohjeet, joiden 

lisäksi on paljon ohjekortteja sekä standardeja. Sisäilmatutkimuksia ohjataan kuntotutkimus-

oppaalla, joka on päivitetty 2016 (Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus). 

Kuntotutkimuksia tehdään eri tarkoituksiin, pääsääntöisesti peruskorjausten suunnittelun läh-

tötiedoiksi, sisäilmaongelmien selvittämiseksi tai muun rakennuksen kuntoon liittyvän seikan 

selvittämiseksi. 

  

Tämän lopputyön kohteena oli Raja- ja merivartiokoulu Immolassa, Imatralla. Raja- ja meri-

vartiokoululla on aloitettu sisäilmaoireiluun liittyvät sisäilmatutkimukset vuonna 2008 ja si-

säilmakorjauksia on toteutettu useassa eri vaiheessa sekä hankekokonaisuuksina. Rakennus on 

ollut käytössä koko ajan. Uusiutuvat sisäilmaoireet kohteessa ja alueen rakennusten käytön 

muutoksien johdosta toteutettu peruskorjauksen kuntotutkimustulosten pohjalta on laadittu 

täydentävä kuntotutkimussuunnitelma, jossa tähdätään käytön turvaamiseen peruskorjauksen 

siirtyessä noin 7 vuoden päähän. 

 

Lopputyössä tarkasteltiin aikaisempien sisäilmakorjausten sekä kuntotutkimuksen raken-

neavausten tiivistämisen laatutasoa sekä rakenneosien materiaalien perusteella arvioitiin tii-

vistyskorjausten teknistä käyttöikää ja riskejä sisäilman laadulle. Kuntotutkimuksessa on li-

säksi havaittu rakenneosien tiivistystarpeita sekä muita välittömiä korjaustoimenpiteitä. Työn 

aikana havaittiin aikaisemmassa ja nykyisinkin yleisesti käytettävässä dokumentointitavoissa 

puutteita, joihin haettiin konkreettista ratkaisumallia. Käytön turvaamisen toimenpiteinä tar-

kasteltiin myös kiinteistönhoidon perehdyttämistä sisäilmakorjattuun kohteeseen, vuosittaisia 

tehtäviä ja päivittäisiä olosuhdeseurannan perusteita. Myös kokonaispuhtauden hallinta oli 

tarkastelussa, jotta varmistuttiin tilojen siivottavuudesta, puhtaustasosta sekä ylläpitosiivouk-

sen siivousohjelman resurssitarpeesta. 

 

Tämän lopputyön tuloksia voidaan pitää käytön turvaamisen riskien arvioinnin ja käytännön 

toimenpiteiden mallina. Käytön turvaamisen näkökulmasta sisäilmakorjaukset tulee dokumen-

toida tilakohtaisesti ja tunnistaa jäljelle jäävät riskit sekä korjausten tekniset käyttöiät. Käytön 
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turvaaminen vaikuttaa myös rakennuksen korjaussuunnitteluun ja päivittäisiin ylläpidon teh-

täviin ennen tulevaa laajamittaista peruskorjausta. 

 

1. JOHDANTO 

 

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimuksia ja onnistuneita korjauksia ohjataan Ym-

päristöministeriön kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus oppaan perusteella. Sisäilmakorjaus-

ten rakenteiden ja rakenneosien korjaussuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota raken-

nusfysikaalisen toimivuuden varmistamiseen, oikean korjauslaajuuden sekä –menetelmien 

tunnistamiseen ja valintaan. Talotekniset toimenpiteet sisältävät yleisimmin ilmanvaihdon 

toimivuuden selvittämistä, oikeita mitoitusperusteiden varmistamista ja järjestelmien säätä-

mistä. Myös tuloilman puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Kuntotutkimusten sisältö suunnitellaan tilaajan tavoitteiden perusteella asiantuntijoiden am-

mattitaitoon nojaten. Peruskorjaus- tai perusparannushankkeiden kuntotutkimukset eivät kat-

tavasti anna tietoa rakennuksen käytettävyydestä ennen peruskorjausta, ellei tilaaja määrittele 

tavoitteeksi kuntotutkimukselle tuottaa tietoa rakennuksen altistumisolosuhteiden arvioi-

miseksi nykytilanteessa, välittömien toimenpiteiden kattavaa selvittämistä ja aikaisemmin 

tehtyjen sisäilmakorjausten huomioimista kuntotutkimussuunnitelmassa. 

 

Sisäilmakorjausten dokumentointi on hankekohtaista. Usein dokumentointi sisältää ennen 

korjaustöitä laaditut korjaussuunnitelmat ja mahdolliset työnaikaiset lisädetaljisuunnitelmat. 

Malliasennusten valvontamuistiot sekä merkkiainekokeiden tulokset täydentävät omalta osal-

taan sisäilmakorjaushankkeen dokumentointia. Talotekniikan osalta mitataan ilmanvaihdon 

ilmamääriä sekä mahdollisia tuloilmavirtauksia päätelaitteilta. 

  

Tässä lopputyössä tarkasteltuna sisäilmakorjauksissa tehdyt toimenpiteet eivät tilojen käyt-

töönoton jälkeen kohtaa kiinteistön tulevia korjaussuunnitelmia tai päivittäistä kiinteistönhoi-

don sekä ylläpitosiivouksen suunnittelua. Nykyaikaisissa kohteissa toki mitataan olosuhteita 

rakennusautomaation välityksellä ilmanvaihdon toiminnasta sekä energian kulutuksesta, mutta 

pääsääntöisesti sisäilmakorjausten onnistumisen seuranta perustuu kuitenkin käyttäjien teke-

miin käytön aikaisiin havaintoihin ja ilmoituksiin mahdollisista epäkohdista tai sisäilman laa-

tuun liitetyistä oireilusta työterveyshuollon kautta. 

 

Tämän lopputyön tavoitteena on tarkastella yhden konkreettisen sisäilmakorjatun kohteen 

käytön turvaamisen tehtäviä kuntotutkimusten tulosten perusteella. Lisäksi tavoitteena on saa-

da käsitys sisäilmakorjausten aikaisesta riittävästä dokumentointitasosta, tilojen riskien arvi-

osta sekä korjaustoimenpiteiden teknisestä kestoiästä rakenneosittain.  

 

Käytön turvaamiseen kuuluu osa-alueina myös kiinteistönhoidon perehdyttäminen, ylläpito-

siivouksen laadunhallinta ja kokonaispuhtauden arviointi sekä kunnossapidon toimenpide-

suunnittelu pitkällä tähtäimellä sisältäen tarkastusmittaukset ja korjaukset. Lopputyössä laadit-

tiin konkreettinen tutkimustuloksia täydentävä tarkennetun kuntotutkimuksen suunnitelma, 

jolla haettiin tutkimustietoa juuri käytön turvaamisen näkökulmasta.  
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2. KOHTEEN KUVAUS  

 

Raja- ja merivartiokoulu, Niskapietiläntie 32 E, 55910 Imatra. Rakennus on arkkitehtitoimisto 

Hely Ijäksen suunnittelema. Rakennuksen alkuperäiset A- ja B-osat ovat valmistuneet vuonna 

1964 ja C-osa reilut kymmenen vuotta myöhemmin 1970-luvun loppupuolella. Rakennuksen 

pinta-ala on 6198 br-m2 ja tilavuus 19510 m3. 

 

Rakennuksessa on koettu erilaisia sisäilmaongelmiin viittaavia oireita vuosien saatossa. Ra-

kennusta on tutkittu vuosien saatossa paljon ja tulosten perusteella on tehty laajamittaisia kor-

jaustoimenpiteitä. Rakennukseen on aloitettu suunnittelemaan peruskorjausta 2017, jonka 

johdosta kohteeseen on laadittu varsin kattava kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen toimenpide-

esityksissä on todettu välittömiä kiireellisiä toimenpiteitä käytön turvaamiseksi. Näiden toi-

menpiteiden lisäksi sisäilmaryhmässä käsiteltyjen oirekokemusten sekä käyttäjien vaatimuksia 

tilojen terveellisyyden varmistamiseksi laadittiin tarkennettu tutkimussuunnitelma käytön tur-

vaamiseksi. Käytön turvaamisen toimenpiteet ovat konkreettisesta sisäilmakorjaushankkeesta 

perustuen laajamittaisiin tutkimuksiin, aikaisempiin korjauksiin sekä tilojen käytön kokemuk-

siin. 

 

3. KÄYTÖN TURVAAMINEN – TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimukset tehtiin jokaisen rakennusosan (A‐, B‐ ja C‐osat) kaikissa kerroksissa. 

Tutkimukset on rajattu aikaisemmin suoritettujen kuntotutkimusten kiireellisiin jatkotutki-

muksiin sekä korjaustoimenpiteiden laadulliseen varmistamiseen. Lisäksi tutkimuksia täyden-

nettiin erillisellä puhtaudenhallinnan kokonaisselvityksellä. 

 

Lattiapinnoitteiden kosteuskartoitus suoritettiin pintakosteudenilmaisimella (Tramex Moisture 

Encounter). 

*Sisäilman kemiallisen laadun määrityksiin käytettiin VOC-näytteenottoa Tenax-

adsorptioputkeen, analysointi TD-SG-MS-menetelmällä, näytteet määritetty tolueeniekviva-

lenttina. 

*Sisäilman pölynkoostumus selvitettiin pyyhintämenetelmällä laskeutuneesta pölystä (7vrk ja 

pidempiaikainen pöly), mikroskopointi. 

**Sisäilman mikrobipitoisuuden määrittäminen Andersen 6-vaihe keräimellä (alustat M2, 

DG18, THG), kasvatus, laskenta ja tunnistus. 

*Sisäilman kemiallisen laadun määritysten sekä sisäilman pölynkoostumisten näytteet on ana-

lysoitu Työterveyslaitoksen laboratoriossa. 

**Sisäilman mikrobipitoisuuden näytteet on analysoitu Mikrobioni Oy. 

Rakennuksen painesuhteiden seuranta hetkellisenä mittauksena ja lisäksi jatkuva seuranta, 

sähköinen paine-eromittari Testo 435-4 ja dataloggeri (7kpl). 

Merkkiainekokeet tiivistyskorjatuille rakenneosille suoritettiin tilakohtaisesti alipaineisissa 

olosuhteissa ulkoilmaan nähden (-7…-10 Pa) ja merkkiaine laskettiin rakenteeseen sisäkautta 
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porattujen reikien kautta. Merkkiaineena käytettiin typpi-vety kaasua ja vuodonilmaisinta 

Sensistor XR9012. 

 

Kiinteistön omistajan erillisellä toimeksiannolla kohteessa suoritettiin kokonaispuhtauden 

hallinnan selvitys, jonka tulokset huomioidaan laajamittaisen perussiivouksen ja tekniikan 

yläpölypuhdistusten siivoussuunnitelmassa sekä normaalin ylläpitosiivouksen tehtävissä. 

 

3.2. KÄYTÖN TURVAAMINEN – TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUSTULOKSET 

 

Käytön turvaamisen suunnitteluun haettiin tutkimustietoa täydentävän kuntotutkimussuunni-

telman perusteella.  

 

Raja‐ ja merivartiokoulun kaikkien rakennusosien (A‐, B‐ ja C‐osat) jokaisesta kerroksesta 

otettiin sisäilman VOC‐yhdistenäytteitä rajavartiolaitoksen edustajien valitsemista tiloista, 

yhteensä 36 näytettä. 

 

Mittaustulosten perusteella tilojen sisäilman kemiallisten päästöjen kokonaismäärät (TVOC) 

olivat yksittäisiä tiloja lukuun ottamatta pieniä, noin 10 % Sosiaali‐ ja terveysministeriön ase-

tuksessa 545/2015 annetusta toimenpideraja‐arvosta 400 μg/m3. Toimenpiderajan alittavia, 

mutta kokonaispitoisuudeltaan korkeampia TVOC‐pitoisuuksia (100…260 μg/m3) mitattiin 

A‐osan kieliluokassa, A‐osan 1. kerroksen majoitustilassa A103 sekä B‐osan kellarissa kirjas-

ton varastossa. Kyseisten tilojen TVOC‐kokonaispitoisuuksien nousuun vaikuttavat tiloissa 

mitatut, toimenpiderajat ylittävät, siloksaanipitoisuudet (75–240 μg/m3) ja majoitustilassa 

siloksaanien lisäksi mitattu asetonipitoisuus (140 μg/m3).  

 

Eri siloksaaniyhdisteitä tunnistetaan tyypillisesti maaleista, saumausaineista, tekstiilin käsitte-

lyaineista sekä pesu‐ ja siivousaineista. Majoitustilasta mitattu asetoni on todennäköisesti pe-

räisin kosmetiikka ja/tai hygieniatuotteista. Mitatut pitoisuudet siloksaaniyhdisteitä ja asetonia 

sisäilmassa ei heikennä merkittävästi sisäilman laatua. 

 

Pölyn koostumusnäytteitä otettiin työhuoneista, majoitustiloista, opetustiloista, kirjastosta, 

rekisteröintihuoneesta, auditoriosta sekä porrashuoneesta, yhteensä 34 näytettä eri ilmanvaih-

tokoneiden vaikutusalueelta. Kaikki näytteet sisälsivät tavanomaista huonepölyä, joka koostuu 

lähinnä tekstiili‐, paperikuiduista sekä hilsehiukkaisista. Lisäksi A‐osan kellarikerroksen kieli-

luokan ja työhuoneen C144 näytteissä todettiin huonepölyn lisäksi teollisia mineraalivillakui-

tuja (n. 1‐5 paino‐%). C‐osan porrashuoneen C105 ikkunalaudalta otetussa näytteessä esiintyi 

kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä. 

 

Sisäilman mikrobinäytteenotossa tutkittavat tilat valittiin siten, että kyseisten tilojen ulkosei-

nistä/rakenteista oli havaittu vaurioita (Ramboll Oy:n kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutki-

mus). Raja- ja merivartiokoulun sisäilman home- ja bakteeripitoisuudet olivat pienet, alle 50 

pmy/m3, tai alle määritysrajojen. Vain kahdessa tilassa (A018b: Engyodontium sp., ja C203: 

Eurotium sp.) tunnistettiin indikaattorimikrobia yksittäinen pesäke.  
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Kohteessa suoritettiin alapohja- ja ulkoseinärakenteiden liittymien tiivistysten merkkiainemit-

taukset. Mittaukset suoritettiin kiireellisten korjaustoimenpiteiden osalta, jotka on havaittu 

kuntotutkimuksissa 2017. Lisäksi pistokoeluontaisesti suoritettiin merkkiainekokeet aikai-

semmin tiivistetyille eri tyyppisille rakenneosille, jotta käyttöä turvaaville toimenpiteille saa-

taisiin lähtötietoa. Aikaisemmin tiivistyskorjattujen tilojen dokumentointi oli haasteellista, 

vaikka aikaisempien tutkimusten toimenpiteet oli suunniteltu ja ohjeistettu hyvin. Tilakohtai-

sesti jouduttiin avaamaan jalka- ja ikkunalistoja, jotta rakenteen tiivistyskorjaus pystyttiin 

todentamaan sekä rakenneosan materiaalit selvittämään täysin kattavasti.  

Dokumentoinnissa laadittiin pohjakuviin uudet tiivistyskorjaustoimenpiteet vanhojen tiivis-

tyskorjausten lisäksi. Tilakohtainen dokumenttikortti antoi lähtötiedot tilasta, miksi tilaa tii-

vistyskorjattu, tiivistysmenetelmät ja rakennusosat sekä merkkiainekokeiden tulokset, riskien 

arvio ja teknisen käyttöiän perusteella tilan korjaustarve 0-10 vuodelle. 

 

Kiinteistön omistajan erillisellä toimeksiannolla kohteessa tehtiin kokonaispuhtauden hallin-

nan selvitys. Kokonaispuhtautta arvioitiin tilojen siivottavuuden arvioinnilla, siivousohjelman 

tarkasteluna käytettävissä olevaan siivousresurssiin sekä kokonaispuhtautta BM-Dustdetector 

optisella mittauslaitteella INSTA 800 standardimenetelmällä.  Kokonaispuhtauden arvion 

perusteella rakennuksen tiloissa suoritettiin normaalia perussiivousta kattavampi tekniikan 

yläpölyjen sekä perussiivouksen yhdistelmä, jossa kaikki pinnat perussiivotaan ja laatutaso 

mitataan. 

 

Kiinteistönhoidon perehdyttäminen sisäilmakorjauksiin ja sisäilmaan liitettyihin oirekoke-

muksiin suoritettiin kohteessa samanaikaisesti, kun Senaatti-kiinteistöjen sisäolosuhde-

ennakoinnin toimintaohjelma koulutettiin kiinteistönhoidon esimiehille sekä kiinteistönhoi-

dolle. Senaatti-kiinteistöjen sisäolosuhde-ennakointi nojaa neljän osatekijän tarkasteluun (ra-

kennukset ja talotekniikka, käyttäjä, mittaukset sekä kiinteistönhuolto ja siivous). 

 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä lopputyössä johtopäätökset kohdistuvat laaja-alaisesti rakennuksen kunnon selvittämi-

seen ja tarvittaviin toimenpiteisiin normaali käytölle, normaaliolosuhteissa ennen laajamittai-

sia peruskorjauksia tai perusparannuksia. Lisäksi arvioidaan dokumentoinnin merkitystä ja 

sisältövaatimuksia, joissa huomioidaan vaatimukset sisäilmaoireiden liittämisestä eri tiloihin 

sekä eriteltyyn korjaushistoriaan. 

 

Kuntotutkimuksen tilauksen sisältöön ja hyväksyttävään kuntotutkimussuunnitelmaan tulee 

kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota, jossa rakennuksen nykyinen käytettävyys huomi-

oidaan. Vaikka tarkoituksena olisikin saada peruskorjauksen kattavaa tietoa rakennuksen kun-

nosta ja korjaustarpeista, on käytön turvaaminen huomioitava. Altistumisolosuhteiden arvi-

oinnin osa-alueiden selvittäminen nykytilanteessa on tärkeää. 
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Sisäolosuhteiden ennakoiva toimintaohjelma on käytössä Senaatti-kiinteistöllä ja on erittäin 

tärkeää kehittää kiinteistönhoito- ja siivoushenkilöstön sisäolosuhdetietämystä jatkossa. Se-

naatti-kiinteistöt on laatinut ohjekortteja ennakointiin ja sisäolosuhdehaittatapausten hoitoon. 

Verkkokoulutuksilla varmistetaan koulutusten käytännön läheinen perehdytys ja varmistutaan 

kattavasta osallistumisesta. Käyttäjille tulee viestiä sisäolosuhteista kuten kunnossapidon toi-

menpiteistä ja oman toiminnan merkityksestä tilojen siivottavuudelle. Käyttäjien kokemukset 

tilojen käytettävyydestä vaikuttavat työn tehokkuuteen merkittävissä määrin. 

 

5. KIITOKSET 

 

Kiitän työnantajaani Senaatti-kiinteistöjä mahdollisuudesta kouluttautua rakennus- ja kiinteis-

töalan ajankohtaisiin pätevyyksiin. Perhe on tärkeä jokaiselle ihmiselle ja tämäkin koulutus on 

lohkaissut suuren määrän perheen yhteisestä ajasta, joten kiitos kärsivällisyydestä ja ymmär-

ryksestä ammattikoulutuksiin kuuluu perheelleni. Lopputyön ohjaaja Pasi Haataja on omalla 

toiminnallaan näyttänyt, kuinka rakennusterveysasiantuntija pystyy ratkaisemaan rakennusten 

sisäilmaongelmia käytännön läheisesti ja kiinnittämällä huomiota oikeisiin asioihin myös to-

teutuksessa. Kiitos Pasille myös tämän lopputyön ohjaamisesta ja toivottavasti tästä on ollut 

hyötyä kumpaankin suuntaan. Kiitos kuuluu myös Ratekolle ja tietysti myös kaikille RTA3-

kurssilaisille.  
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SISÄILMAONGELMAISEN RAKENNUKSEN KORJAUSTAPOJEN VALINTA 
TUTKIMUSTEN JA ELINKAARITARKASTELUJEN PERUSTEELLA 
 
Arto Toorikka 
Vahanen Rakennusfysiikka Oy  
 

TIIVISTELMÄ 
 
Sisäilmaongelmaisenkin rakennuksen korjaustoimenpiteiden tulisi perustua tietoon sekä ongel-
mien syistä, että kiinteistöstä kokonaisuutena. Toimenpiteisiin tulee ryhtyä viivyttelemättä 
mutta puutteellisesti suunnitelluilla korjauksilla voidaan rakennukselle ja sen sisäilman laadulle 
tuottaa jopa enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Kartoittamalla kiinteistön riskitekijät ja kunto 
kuntoarviolla sekä tarpeenmukaisilla kuntotutkimuksilla saadaan kokonaiskuva korjaustar-
peista. 
 
Kun korjaustarpeet ovat selvillä voidaan määrittää tarvittavat korjaustoimenpiteet. Usein voi-
daan esittää vaihtoehtoisia korjaustoimenpiteitä, mitkä eroavat toisistaan esimerkiksi käyttöiäl-
tään. Yksi vaihtoehto voi olla myös rakennuksen purku ja uudisrakentaminen. Eri vaihtoeh-
doille voidaan laatia elinkaaritarkastelut, missä määritetään keskeisimmät elinkaaren aikana to-
teutettavat toimenpiteet ja energiankulutus sekä niistä aiheutuvat kustannukset. 
 
Tehtyjen elinkaaritarkastelujen avulla eri vaihtoehtojen sisältöä ja kustannuksia voidaan ver-
tailla keskenään. Vertailun perusteella kiinteistönomistaja tai muu kunnossapidosta ja korjaa-
misesta päättävä voi valita kokonaistaloudellisesti edullisimman korjausvaihtoehdon. 
 
1. JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimintamalli erityisesti sisäilmaongelmaisen rakennuk-
sen eri korjausvaihtoehtojen vertailuun. Työn aihe muotoutui sekä tunnistetusta tarpeesta saada 
kiinteistönomistajien käyttöön työkalu rakennuksen eri korjausvaihtoehtojen keskinäiseen ver-
tailuun, että kirjoittajan innostuksesta selvittää tarkemmin erilaisia vaihtoehtoja, miten vertailu 
voitaisiin järkevästi suorittaa. Alkuperäinen ajatus vertailun sisällöstä ja toteutustavasta onkin 
muokkautunut opinnäytetyön tekemisen aikana. 
 
Toimintamalli on pyritty kehittämään Lean -ajattelun mukaisesti: Elinkaaritarkastelusta ja kus-
tannuslaskennasta on pyritty karsimaan kaikki asiakkaalle tarpeeton tieto ja tiedon tuottamisen 
edellyttämä työ. Vaadittavat työvaiheet ovat sisällöltään ja toimintatavoiltaan määritettyjä 
mutta muokattavissa ja yhdisteltävissä projektikohtaisesti. Toimintamallia myös kehitetään Va-
hanen-yhtiöissä sekä asiakaspalautteen että sisäisen tarkastelun perusteella. 
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2. RAKENNUKSEN ELINKAARI 
 
Rakennuksen elinkaaren aikana rakennuksen kuntoa tulee ylläpitää erilaisilla ennakoitavissa 
olevilla toimenpiteillä. Esimerkiksi historiallisiksi aiottujen monumentaalisten rakennusten 
suunnitteluikä voi olla 500 vuotta mutta näissä olevien tietoteknisten laitteiden suunnitteluikä 
vain kaksi vuotta (Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta, RIL 216-2013. 2013). 
 
Rakennuksessa voidaan, ennakoivasta kiinteistönpidosta huolimatta, havaita puutteita tai vau-
rioita, joiden korjaamiseen ei ole varauduttu ennalta. Myös rakennuksen käyttötarkoitus tai esi-
merkiksi vaatimukset sisäilmasto-olosuhteille voivat muuttua. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että rakennus ympäristöineen on pidettävä sellai-
sessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden 
vaatimukset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132). Rakennusta tulee siis ylläpitää vähin-
tään näillä perusteilla. Käytännössä rakennuksen ylläpito kannattaa toteuttaa siten, että raken-
nus täyttää sille asetetut laatutavoitteet ja tästä aiheutuvat kustannukset ovat mahdollisimman 
alhaiset koko rakennuksen käyttöiän ajalla tarkasteltuna. 
 
Korhosen ym. mukaan rakennuksen tekninen arvo muuttuu suhteessa aikaan kuvassa 1 esite-
tysti. Rakennusta pidetään hyväkuntoisena silloin, kun sen pintamateriaalien, rakennusosien ja 
erilaisten laitteiden alkuperäisestä arvosta (ja toimintakunnosta) on jäljellä noin 75 %. Korjaus-
velalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jolla toimintakunto olisi nostettavissa tähän tasoon. (Kor-
honen ym. 2014.) 
 

 
Kuva 1. Rakennuksen tekninen arvo suhteessa aikaan (Korhonen ym. 2014). 
 
Jotta rakennuksen kuntoa voidaan ylläpitää kustannustehokkaasti, tulee kunnossapito ja korjaa-
minen toteuttaa oikea-aikaisesti. Usein on kannattavaa yhdistää eri toimenpiteitä yhdeksi toteu-
tuskokonaisuudeksi. Esimerkiksi rakennuksen peruskorjauksessa voidaan peruskorjata useita 
eri rakenteita ja järjestelmiä. 
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3. KUNTOARVIOT JA –TUTKIMUKSET 
 
Kuntoarvio perustuu rakenne-, LVI- ja sähköasiantuntijoiden asiakirjoista ja kohteen aistinva-
raisessa tarkastelussa tekemien havaintojen perusteella annettavaan arvioon kiinteistön kun-
nosta ja korjaustarpeesta. Kuntoarviossa kiinteistöä tarkastellaan kokonaisuutena mutta esimer-
kiksi sisäilmaongelmien tarkoista syistä rakennuksessa ei tyypillisesti saada kuntoarviomene-
telmin riittävää lähtötietoa tarkkojen jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi. Kuntoarviossa ha-
vaitaan merkittävimmät riskit, puutteet ja korjaustarpeet sekä voidaan suositella tarvittavia li-
säselvityksiä. Keskeisintä valmistauduttaessa kustannuksiltaan tai muista syistä merkittäviin tai 
laajoihin korjaustoimenpiteisiin on huomioida toimenpiteen vaikutukset koko kiinteistöön. 
Tällä luodaan edellytykset kustannustehokkaalle kiinteistönpidolle. 
 
Kuntotutkimukset ovat spesifejä ja pyrkivät tietyn (tai tiettyjen) rakenteen tai järjestelmän tar-
kan kunnon, toimivuuden ja korjaustarpeen selvittämiseen. Selvittämällä pelkästään esimer-
kiksi sisäilmaongelmaa, ei yleensä saada riittäviä tietoja muista rakennukseen kohdistuvista 
toimenpidetarpeista elinkaarikustannustehokkaiden toimenpiteiden määrittämiseksi. Esimer-
kiksi kantavien rakenteiden tai talotekniikan jäljellä oleva käyttöikä sekä julkisivujen ja viemä-
reiden kunto ovat tekijöitä, jotka tulisi huomioida peruskorjauksen tai muun merkittävän toi-
menpiteen suunnittelussa ja kiinteistönomistajan päätöksenteossa. Nämä ja monet muut tekijät 
ovat myös kiinteästi kytköksissä rakennuksen sisäilman laatuun paitsi tutkimushetkellä niin 
myös tulevaisuudessa. 
 
Toteuttamalla kuntoarvio ja tarvittavat kuntotutkimukset samanaikaisesti ja saman, riittävän 
osaavan, tahon toteuttamana tai ohjaamana voidaan saavuttaa selkeitä etuja. Voidaan varmistua, 
että kaikki tarvittavat tekijät elinkaarikustannustehokkaan päätöksenteon tueksi ja korjaussuun-
nittelun lähtötiedoiksi saadaan selvitettyä. Toisaalta vältytään tutkimusten päällekkäisyydeltä. 
Usein sisäilmaongelmaisissa kohteissa on myös kiire saada tutkimustulokset käyttöön. Eri tut-
kimusten suorittaminen yhtäaikaisesti nopeuttaa tutkimusten suorittamisaikaa. Synergiaetuna 
saavutetaan myös pienemmät tutkimuskustannukset. 
 
4. ELINKAARILASKENTA 
 
Kiinteistön hankinnasta, käytöstä, ylläpidosta, korjaamisesta ja purkamisesta syntyy kiinteistön 
elinkaaren aikana eri tyyppisiä kustannuksia. Kiinteistön elinkaarikustannuslaskentaan on käy-
tössä menetelmiä, joiden tarkkuus ja laskennan edellyttämä työmäärä vaihtelevat suuresti. Jot-
kin menetelmät on tarkoitettu enemmänkin esimerkiksi hiilijalanjäljen laskentaan eivätkä so-
vellu varsinaiseen kustannusten laskentaan. Jotkin menetelmät taas vertailevat annetuilla para-
metreilla hyvin tarkasti esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisvaihtoehtojen kannatta-
vuutta. 
 
Opinnäytetyössä esiteltävä ja opinnäytetyön tekemisen ohella kehitetty menetelmä perustuu 
kiinteistön ylläpidon ja korjaamisen osalta kuntoarviolla ja -tutkimuksilla selvitettyjen toimen-
pidetarpeiden kustannusten määrittämiseen. Lisäksi laskennassa huomioidaan eri korjaustapo-
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jen vaikutukset rakennuksen energiankulutukseen. Muiden tekijöiden, kuten esimerkiksi tont-
tivuokran, kiinteistöveron, siivouksen ja pihahuollon kustannuksiin korjaustapojen valinnalla 
on katsottu olevan merkitykseltään vähäisempi vaikutus, eikä niitä huomioida vertailulasken-
nassa. Tarvittaessa myös muita kustannustekijöitä voidaan sisällyttää laskentaan. 
 
Kustannusten vertailuun vaikuttaa niiden ajallinen sijoittuminen. Tulevaisuuteen sijoittuvat 
kustannukset ovat edullisempia nykyhetkeen verrattuna. Tällä perusteella kustannusten siirtä-
minen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen on kannattavaa. Usein rakennuksen rakenteen 
tai järjestelmän uusimisajankohdan määrittäminen siten, että toimenpiteiden viivästymisestä ai-
heutuva riski ja kustannusten myöhentäminen ovat tasapainossa, on haastavaa. 
 
Menetelmä on laadittu siten, että siinä huomioidaan kiinteistön ominaispiirteet ja näiden vaiku-
tukset kustannuksiin. Laskentatarkkuus noudattelee tyypillistä hankesuunnitteluvaiheen tark-
kuutta, esimerkiksi uudisrakentamisvaihtoehdon kustannukset lasketaan tavoitehintamenette-
lyllä. 
 
5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Rakennuksen, erityisesti sisäilmaongelmaisen rakennuksen, korjaustoimenpiteistä saatetaan 
tehdä päätöksiä ilman riittävän huolellista selvitystä eri vaihtoehdoista ja niiden kustannusvai-
kutuksista. Joskus saatetaan keskittyä vain sisäilmaongelman poistamiseen eikä kiinteistöä tar-
kastella kokonaisuutena. Huonoimmassa vaihtoehdossa edes sisäilmaongelmaa ei tarkastella 
kattavasti ja sen korjaaminen epäonnistuu. 
 
Korjaustoimenpiteiden määrittäminen edellyttää kohteesta tehtyjä riittävän tarkkoja ja laajoja 
selvityksiä. Kokonaisuuden tarkastelu on usein järkevää siksikin, että todella kaikki sisäilman 
laatua heikentävät tekijät tulevat huomioiduiksi. Toteuttamalla rinnakkain tai limitetysti kunto-
arvio ja/tai tarvittavat kuntotutkimukset voidaan yleensä saada synergiaetuja. 
 
Kun korjaustarpeet on selvitetty, voidaan määritellä vaihtoehdot, jotka voivat sisältää erilaajui-
sia ja eri aikoina tehtäviä korjauksia. Yhtenä vaihtoehtona voi olla rakennuksen purkaminen ja 
uudisrakentaminen. Eri vaihtoehdoissa on lukuisia muuttujia, jotka vaikuttavat rakennuksen 
elinkaaren aikana esimerkiksi korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin sekä energiankulutuk-
seen. Mikäli näitä ei huomioida riittävän kattavasti, saatetaan tehdä elinkaarikustannusten kan-
nalta epäedullisia valintoja. 
 
Opinnäytetyössä esitetyllä laskentamallilla voidaan vertailla eri toimenpidevaihtoehtojen kus-
tannuksia, mutta tämän lisäksi kiinteistönomistajan tulee huomioida monia muita tekijöitä. 
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1950-LUVUN KOULURAKENNUKSEN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN 
KUNTOTUTKIMUS SEKÄ ALTISTUMISEN ARVIOINTI 
 
Natalia Kajava  
Sirate Group Oy 

TIIVISTELMÄ 
 
Sisäilma- ja kosteusteknisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1950-luvun koulurakennuk-
sen sisäilman laatua heikentävät tekijät. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa rakennuksessa esiin-
tyvät haitta-aineet. Tutkimukset käsittivät rakenneavaukset, kosteusmittaukset, näytteenotot ja 
tiiviystutkimukset, sisäilman näytteenotot sekä ilmanvaihdon puhtauteen ja toimivuuteen liit-
tyvät selvitykset. Saatujen tulosten pohjalta tehtiin altistumisolosuhteiden arviointi. 
 
Kaikissa rakennusosissa esiintyi sisäilman laatua heikentäviä rakenneratkaisuja. Rakenteissa 
todettiin eriasteisia kosteus- ja mikrobivaurioita, joista merkittävimmät esiintyivät ulkoseinä-, 
sokkeli- ja alapohjarakenteissa. Kaikista rakennetyypeistä todettiin ilmavuotoa tutkittuihin 
huonetiloihin. Rakennuksen nykyisillä painesuhteilla korvausilman ja sen mukana epäpuh-
tauksien kulkeutumisen rakenteista arvioitiin olevan todennäköistä. Rakenteissa esiintyi eri-
laisia terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmässä ei esiintynyt viitteitä mineraalikuituongelmasta eikä ilmanvaihdon 
puhtaudessa todettu puutteita. Paine-eroseurannassa todettiin päivittäistä paine-erovaihtelua 
ilmanvaihdon käyntiaikojen mukaisesti tilojen ollen päivisin alipaineisia. Ilmamäärämittauk-
sissa kokonaisilmamäärät poikkesivat suunnitteluarvoista ja tuloilman lämpötilat olivat kor-
keahkot. Sisäilman mikrobipitoisuudet olivat pääosin tavanomaiset.  
 
Tutkimuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava olosuhde on tiloissa todennäköinen. Joh-
topäätöksenä todettiin, että rakennuksen palauttaminen teknisesti ja terveydellisesti sen käyt-
tötarkoitusta palvelevaan kuntoon vaatii mittavia korjaustoimenpiteitä. 
 
1. JOHDANTO  
 
Rakennuksen koettuun sisäilman laatuun vaikuttavat useat tekijät. Suomalaisessa rakennus-
kannassa esiintyy melko yleisesti kosteus- ja mikrobivaurioita ja niiden arvioidaan olevan 
merkittävä sisäilmaongelmia aiheuttava tekijä. Usein sisäilmaongelmille löytyy useita selittä-
viä tekijöitä, jotka yhdessä aiheuttavat koetut haitat. 
 
Rakennusten sekä asuin- ja työtilojen terveydellisistä oloista säädetään maankäyttö- ja raken-
nuslaissa, terveydensuojelulaissa ja työturvallisuuslaissa sekä lakien nojalla annetuissa ase-
tuksissa ja määräyksissä ja näitä selventävissä alemmissa ohjeissa. 
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Sisäilmaan liittyvän ongelman selvittäminen alkaa yleensä tilojen käyttäjältä saadusta hait-
tailmoituksesta. Kohdekäynnin ja alustavan riskiarvion perusteella arvioidaan, millaisia mah-
dollisia riskejä rakenneratkaisuihin, materiaaleihin ja ilmanvaihtojärjestelmään liittyy. Lähtö-
tietojen ja mahdollisessa käyttäjäkyselyssä saatujen tietojen perusteella laaditaan tutkimus-
suunnitelma ja valitaan sopivat tutkimusmenetelmät. Ongelman aiheuttajan tunnistaminen 
vaatii lähes poikkeuksetta rakennusteknisiä mittauksia, rakenneavauksia, ilmanvaihtuvuuden 
mittauksia ja/tai mikrobitutkimuksia sekä mahdollisia sisäilman epäpuhtauksien mittauksia 
altistumisen arvioinnin tueksi. 
 
Kosteus- ja sisäilmateknisellä kuntotutkimuksella selvitetään ongelmien syyt ja laajuus ja sen 
tulokset toimivat pohjana korjaussuunnittelulle. Tehtyjen tutkimusten perusteella laaditaan 
riittävän yksityiskohtaiset korjaussuunnitelmat. Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjauksen 
tavoitteena on palauttaa rakennus teknisesti ja terveydellisesti käyttötarkoitusta palvelevaan 
kuntoon.  
 
2. TUTKIMUSKOHDE, TUTKIMUKSEN TAVOITE JA AINEISTO  
 
Tutkimuksen kohteena oli koulurakennus, jonka A-, B- ja C-osat ovat valmistuneet vuonna 
1958. Rakennus on peruskorjattu vuonna 2002, jolloin myös LVIS-tekniikka on uusittu. Ra-
kennus on osittain kellarillinen ja siinä on 1-2 maanpäällistä kerrosta. B-osan ensimmäisen 
kerroksen opettajaintiloja on laajennettu vuonna 2002 ja nykyisen ruokalan alue kellariker-
roksessa otettiin käyttöön 1974, jolloin maakellarin alueelle rakennettiin terveydenhoitotilat. 
 
Koulurakennuksen henkilöstöllä ja oppilailla on esiintynyt lisääntynyttä oireilua, jonka epäil-
lään liittyvän koulurakennuksen heikentyneeseen sisäilman laatuun. Sisäilma- ja kosteustek-
nisen tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa sisäilman laatua heikentävät tekijät ja tehdä tutki-
muksen pohjalta tilojen altistumisolosuhteiden arviointi. Rakennukseen tehtiin myös erillinen 
asbesti- ja haitta-ainekartoitus, jonka tuloksia käsiteltiin osana tätä opinnäytetyötä. Tutkimus-
ten lähtötietoaineistona oli käytössä rakentamisajankohdan pääpiirustukset ja työselitys, poh-
japiirustuksia 1970- ja 80-luvuilta sekä aikaisempien rakennukseen tehtyjen selvitysten rapor-
tit ja mittaustulokset. 
 
3. TUTKIMUSMENETELMÄT  
 
Ennen tutkimusten aloittamista kohteeseen tehtiin katselmuskäynti ja tutkimussuunnitelma. 
Tutkimukset käynnistettiin tilakierroksilla, joiden yhteydessä tehtiin tilojen tarkastukset ja 
pintakosteusmittaukset sekä suunniteltiin kosteusmittauspisteet viilto- ja porareikämittauksil-
le. Rakennekosteusmittaukset tehtiin Vaisalan kosteusmittauskalustolla RT-kortin ”Betonin 
suhteellisen kosteuden mittaus RT 14–10984” ohjeistuksen mukaisesti. Kaikkiin eri rakenne-
tyyppeihin tehtiin rakenteiden avauksia, joiden yhteydessä kerättiin materiaalinäytteitä mik-
robi- ja haitta-aineanalyysiin sekä tarkasteltiin rakenteiden toteutus aistinvaraisesti. Materiaa-
linäytteet analysoitiin ISS Proko Oy:n laboratoriossa Jyväskylässä suoraviljelymenetelmällä 
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ja haitta-ainenäytteet Labroc Oy:n laboratoriossa Oulussa. Rakenteiden tiiviyttä tutkittiin 
merkkiainemenetelmällä korotetussa alipaineessa. 
 
Ilmanvaihdon toimintaa seurattiin mittaamalla rakennuksen painesuhteiden vaihtelua ulkovai-
pan yli. Mittaukset toteutettiin jatkuvatoimisilla paine-eroantureilla kahden viikon ajan. Tulo- 
ja poistoilmavirrat mitattiin runkokanavista kuumalanka-anemometrillä. Ilmamäärämittausten 
tarkoituksena oli saada kokonaiskuva tarkastelualueiden kokonaisilmamääristä sekä tulo- ja 
poistoilman lämpötiloista. Ilmavirtatuloksia verrattiin Suomen RakMK:n D2 arvoihin sekä 
kohteen ilmanvaihtosuunnitelmiin. Ilmanvaihtojärjestelmän teollisten mineraalikuitujen mää-
riä mitattiin geeliteippinäyttein. Kuitunäytteet kerättiin geeliteipeille ja analysoitiin ISS Proko 
Oy:n sisäilmalaboratoriossa Jyväskylässä. Kanavien puhtautta arvioitiin silmämääräisesti 
näytteenoton yhteydessä. 
 
Sisäilman mikrobilajistoa selvitettiin ilmanäyttein. Mikrobiologiset ilmanäytteet kerättiin 
fraktioivalla impaktorilla Andersen-menetelmällä. Näytteet analysoitiin ISS Proko Oy:n si-
säilmalaboratoriossa Jyväskylässä. 
 
Tilojen altistumisolosuhteiden arviointi tehtiin Työterveyslaitoksen laatiman ”Ohje työpaik-
kojen sisäilmaongelmien selvittämiseen” -julkaisun ohjeistuksen mukaisesti (Työterveyslaitos 
2017). 
 
4. TUTKIMUSTEN TULOKSET  
 
4.1. Rakenneteknisten tutkimusten tulokset 
 
Rakennuksen pääasiallisena alapohjarakenteena oli maanvastainen kaksoislaatta-alapohja 
lastuvillaeristeellä. Alapohjien täyttömateriaalina oli hiekkaa. Alapohjan lastuvillaeristeessä 
todettiin vaurioon viittaavaa mikrobikasvua ja alapohjasta todettiin ilmavuotoa tutkittuihin 
tiloihin. Alapohjan lattiapäällysteissä ja kosteuseristeissä esiintyi erilaisia haitta-aineita. 
 
Rakennusosien kellarikerroksissa maanvastaisen alapohjan lattiapäällysteen alla ja betonira-
kenteissa todettiin korkeita kosteuspitoisuuksia. Alapohjan kosteusrasituksen taustalla arvioi-
tiin olevan hiekkatäytön kapillaarisuus, toimivan salaojajärjestelmän puuttuminen sekä raken-
teissa olevien alkuperäisten kosteudeneristeiden teknisen käyttöiän päättyminen.  
 
Teknisen työn luokassa 050 on toistuvasti aistittu mikrobiperäistä hajua, jonka lähteeksi arvi-
oitiin luokan alapohjarakenne. Alapohjarakenteeksi todettiin riskialtis rakenne, maanvastai-
nen betonilaatta puukorotetulla lattialla. Luokasta mitattiin poikkeavat sisäilman mikrobipi-
toisuudet. 
 
Tekstiilityön luokassa 056 oli voimakas öljyn haju ja luokan muovimatto oli näkyvästi vauri-
oitunut. Tilan aikaisemmasta käyttötarkoituksesta johtuen öljysäiliöistä oli ajan saatossa pääs-
syt valumaan ja imeytymään öljyä alapohjarakenteeseen. Tekstiilityön luokan alapohjan beto-
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ninäytteen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus ylitti moninkertaisesti ongelmajätteelle määri-
tellyn raja-arvon. 
 
Rakennuksen pääasialliseksi ulkoseinärakenteeksi todettiin tiili-villa-tiili -rakenne. Ulkosei-
nien pilarikohdat oli lämmöneristetty bitumoidulla korkkieristeellä. Materiaalinäyttein ulko-
seinien villaeristeessä todettiin laajoja ja merkittäviä mikrobivaurioita kaikissa rakennusosis-
sa. Ulkoseinärakenteista todettiin myös merkittäviä ilmavuotoja kaikissa rakennusosissa. Il-
mavuodot esiintyivät erityisesti ulkoseinärakenteiden liitoskohdissa muihin rakenteisiin ja ne 
luokiteltiin merkittäviksi johtuen niiden systemaattisesta toistuvuudesta.  
 
Rakennuksen B- ja C-osien kellarikerroksissa esiintyi maanvastaisia ulkoseinärakenteita las-
tuvillaeristeellä ja verhomuurauksella. Sokkelirakenteeksi todettiin teräsbetonirakenne, jossa 
eristehalkaisuna oli käytetty erilaisia lämmöneristemateriaaleja. Sokkelien eristemateriaaleik-
si todettiin korkkia, mineraalivillaa ja lastuvillalevyä. Sokkelirakenteiden eristyskerroksissa 
todettiin materiaalinäytteiden perusteella paikallisia mutta merkittäviä mikrobivaurioita. Ra-
kenteista todettiin ilmavuotoa sisätiloihin. 
 
Rakennusosien pääsiallinen, betonirakenteinen yläpohja oli eristetty lastuvillaeristeellä. Mate-
riaalinäytteiden perusteella yläpohjien eristeissä esiintyi vähäisiä mikrobivaurioita. Yläpoh-
jasta esiintyi paikallisesti ilmavuotoa. B-osan 2000-luvun laajennusosan puurakenteisesta 
yläpohjasta esiintyi merkittävää ilmavuotoa johtuen yläpohjan höyrynsulun puutteellisista 
kiinnityksistä.  
 
Rakennusosien pääasiallisena välipohjarakenteena oli betoninen massiivilaattavälipohja. C-
osalla pieni osa välipohjasta oli eristetty lastuvillalla, josta osa todettiin mikrobivaurioitu-
neeksi. Välipohjan eristyskerroksesta esiintyi paikallisesti ilmavuotoa sisätiloihin. Välipohjis-
sa lattioiden tasoitteessa ja mustassa pikiliimassa esiintyi asbestia. Rakennuksen sisätiloissa 
oli käytetty puumaalia, joka sisältää runsaasti lyijyä ja sinkkiä. 
 
C-osan ensimmäisen kerroksen ATK-luokan välipohjassa todettiin kosteusvaurio. Kosteuden 
arvioitiin olevan peräisin entisen keittiötoiminnan aiheuttaneesta käyttövesirasituksesta (run-
sas veden käyttö ja lattioiden kastelu). C-osan hissin seinärakenteessa todettiin kosteusvaurio, 
jonka aiheuttajana oli vesikatolla puutteellisesti tehty pellitys.  
 
B-osan kompassiaulassa todettiin vanhan, mikrobivaurioituneen ulkoseinärakenteen toimivan 
sisärakenteena. Rakenteesta esiintyi voimakasta ilmavuotoa aulaan. 
 
4.2. IV-järjestelmän tutkimusten tulokset 
 
Kohteessa on nykyaikainen, 2000-luvun peruskorjauksessa asennettu koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmön talteenotolla. Kaikkia rakennusosia palvelevat omat 
ilmanvaihtokoneet. Palvelualueet on selkeästi esitetty ilmanvaihtosuunnitelmissa. 
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Ilmamäärämittausten perustella toimitilojen tulo- ja poistoilmamäärät eivät kaikkien raken-
nusosien tai kerrosten suhteen vastanneet suunnitteluarvoja. Alkuperäisten suunnitelmien 
mukainen ilmanvaihto ei myöskään kaikilta osin vastannut mitoitusvaatimuksia (neliömääräi-
nen mitoitus). Tuloilman lämpötilat olivat kaikissa mittauspisteissä korkeahkot, jolla on vai-
kutusta ilmanjaon toimivuuteen ja ilman sekoittumiseen huonetiloissa. 
 
Tuloilmakanavista kerättyjen geeliteippinäytteiden tulokset olivat tavanomaisia eikä kanavis-
sa havaittu merkittäviä pölykertymiä. Tulosten perusteella rakennuksessa mitatut kuitupitoi-
suudet eivät viittaa mineraalikuituongelmaan ilmanvaihtojärjestelmässä.  
 
4.3. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 
 
Paine-eromittauksissa oli havaittavissa systemaattista vaihtelua normaalin käyttöajan ja käy-
tön ulkopuolisen ajanjakson välillä ilmanvaihtojärjestelmän käyntiaikojen mukaisesti. Syste-
maattisen vaihtelun arvioitiin olevan yhteydessä rakennusautomaatiojärjestelmän säätöihin. 
Rakennuksessa on todettu runsaasti ilmavuotokohtia, joten nykyisillä painesuhteista korvaus-
ilman kulkeutuminen rakenteista on mahdollista. 
 
Rakennuksen eri osista kerättiin 14 kpl ilmanäytteitä mikrobianalyysiin. Sisäilmanäytteiden 
mikrobilajisto ja -pitoisuudet olivat näytteenottohetkenä pääosin tavanomaisia. C-osan tekni-
sen luokan sisäilman mikrobilajisto oli tavanomaisesta poikkeava ja luokassa on myös esiin-
tynyt vahvaa mikrobiperäistä hajua, mikä tukee ilmanäytteen tulosta. Epäpuhtauslähteeksi 
arvioitiin luokan puukoolattu alapohjarakenne. 
 
4.4. Altistumisolosuhteiden arviointi 
 
Selvitysten perusteella tavanomaisesta poikkeava olosuhde on rakennusosien A-C tiloissa 
todennäköinen. Useiden eri rakenneosien mikrobivauriot, alapohjarakenteiden kosteusrasitus, 
ilmanvaihdon epätasapainoisuus ja laaja-alaiset rakenteelliset ilmavuodot mahdollistavat tilo-
jen olosuhteiden heikentymisen ja epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. 
 
5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KORJAUSSUOSITUKSET 
 
Rakennuksen palauttaminen teknisesti ja terveydellisesti sen käyttötarkoitusta palvelevaan 
kuntoon vaatii mittavia korjaustoimenpiteitä. Kustannustaloudellisinta vaihtoehtoa arvioitaes-
sa tulisi ottaa huomioon nykyisen rakennuksen laajojen korjausten kustannukset verrattuna 
uuden rakennuksen kustannuksiin.  
 
Rakennusosien kaikille kosteus- ja mikrobivaurioituneille rakenteille ja muille riskirakenteille 
suositellaan raskasta korjausvaihtoehtoa, jossa vaurioituneet ja riskialttiit materiaalit poiste-
taan ja rakenteet korjataan kosteusteknisesti toimiviksi. Mikäli raskaisiin korjauksiin ei voida 
kiireellisellä aikataululla ryhtyä tai nyt tehtävillä korjauksilla tavoitellaan lyhyempää käyt-
töikää (max. 10 vuotta), voidaan harkita rakenteiden tiiviyden parantamista sisäpuolisilla tii-
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vistyskorjauksilla. Kyseistä korjaustapaa ei tulisi pitää pysyvänä korjausratkaisuna. Korjaus- 
tai purkutöitä suunnitellessa tulee ottaa huomioon rakenteissa esiintyvät haitta-aineet. 
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1980-LUVUN KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN 
KUNTOTUTKIMUS 
 
Joni Nivala 
Inspecta Oy  
 
TIIVISTELMÄ 
 
Työn tavoitteena oli selvittää kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen avulla rakentei-
den toteutustapaa ja kuntoa sekä arvioida sisäilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä rakennuksen 
peruskorjaussuunnittelua varten. Tutkimusmenetelminä käytettiin aistinvaraista havainnointia, 
pintakosteuskartoitusta, rakennekosteusmittauksia, rakenneavauksia sekä materiaalinäytteen-
ottoja. Sisäilman olosuhteita ja epäpuhtauksia tutkittiin paine-ero-, lämpötila-, kosteus- ja hii-
lidioksidiseurantojen sekä kuitunäytteiden avulla. Lisäksi suoritettiin asbesti- ja haitta-
ainetutkimus, jonka tutkimusmenetelminä käytettiin aistivaraista havainnointia sekä materiaa-
linäytteenottoa. 
 
Kohteena oli vuonna 1987 valmistunut koulurakennus, jonka käyttäjistä osalla on ilmennyt 
oireilua. Työterveyslaitoksen lausunnon mukaan kiinteistön käyttäjien kokemia työympäris-
töhaittoja sekä niihin liitettyjä oireita voidaan pitää osittain tavanomaisesta poikkeavana. 
 
Tutkimuksissa havaittiin useita rakennuksen kuntoon ja sisäilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. 
Merkittävimpiä ongelmakohtia ovat ulkoseinien paikalliset kosteusvauriot ja ilmatiiviyspuut-
teet, perustusten ja alapohjien kosteusrasitus, tiiviyspuutteet sekä paikalliset päällyste- ja pin-
noitevauriot, yläpohjien tiiviyspuutteet ja paikalliset vesikattovuodot sekä sisäilman mineraa-
likuitulähteet. Ongelmia korostaa ilmanvaihdon toiminta-ajoista aiheutuva ajoittainen sisäil-
man lievä alipaineisuus. 
 
Rakennuksen mahdollisia asbestipitoisia materiaaleja ovat palo-ovet, putkistojen laippaliitos-
ten tiivisteet, sähköjohtojen eristemateriaalit sekä IV-kanavien tiivistemateriaalit. Julkisivujen 
saumamassat ja varastotilojen lattiamaalit ovat lyijyn suhteen vaarallista jätettä. Sähköjohto-
jen eristeet saattavat sisältää PAH-yhdisteitä. 
 
1. JOHDANTO  
 
Kohteena oli vuonna 1987 valmistunut ja pääosin alkuperäiskuntoinen koulurakennus. Ala-
pohjana on maanvarainen betonilaatta. Liikuntasalissa alapohjalaatan päällä on puukoolattu 
lattia. Maanvastaiset seinät ovat ulkopuolelta kosteus- ja lämmöneristettyjä betonirakenteita. 
Ulkoseinät ovat tiili-villa-betoni-rakenteisia. Välipohjat ovat ontelolaatta- ja massiivibeto-
nivälipohjia. Yläpohjat ovat puu- ja betonirakenteisia. Vesikattorakenteet ovat puuta ja vesi-
katteena on peltikate. Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. 
Osalla rakennuksen käyttäjistä on ilmennyt oireilua. Työterveyslaitoksen lausunnon mukaan 
kiinteistön käyttäjien kokemia työympäristöhaittoja sekä niihin liitettyjä oireita voidaan pitää 
joiltain osin tavanomaisesta poikkeavana. 
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2. TUTKIMUSTEN TARKOITUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
2.1. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 
 
Kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten tarkoituksena on selvittää ja arvioida raken-
nusten kuntoa rakennusteknisten selvitysten avulla. Teknisten selvitysten tueksi tarvitaan 
usein myös mikrobiologisia ja kemiallisia tutkimuksia ja analyysejä, joiden avulla saadaan 
tarkempia tietoja rakennusmateriaalien ja -osien vaurioiden laadusta, sijainnista ja laajuudesta. 
 
Koulurakennukseen suoritettiin kattava kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus rakennuk-
sen käyttöturvallisuuden selvittämiseksi sekä peruskorjaustarpeen ja korjausaikataulun mää-
rittämiseksi. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää rakenteiden toteutustapa ja kunto sekä arvi-
oida sisäilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Rakenneteknisissä tutkimuksissa käytettiin tutki-
musmenetelminä rakenteita rikkomatonta aistinvaraista havainnointia sekä pintakosteuskartoi-
tusta ja rakenteita rikkovia rakennekosteusmittauksia, rakenneavauksia sekä materiaalinäyt-
teenottoja mikrobi- ja VOC-analyyseihin. Sisäilman olosuhteita ja epäpuhtauksia tutkittiin 
paine-ero-, lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidiseurantojen sekä kuitunäytteiden avulla. 
 
2.2. Asbesti- ja haitta-ainetutkimus 
 
Asbesti- ja haitta-ainetutkimusten tarkoituksena on selvittää, missä rakennusten rakennusosis-
sa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita sekä raken-
nusmateriaaleja. Tutkimustulosten avulla voidaan suunnitella rakennusten muutos- ja perus-
korjaustyöt turvallisesti ja terveellisesti. Lisäksi selvitysten perusteella saadaan myös tietoa 
rakennusten käyttöturvallisuudesta. 
 
Koulurakennukseen tehtiin asbesti- ja haitta-ainetutkimus rakennuksen sisätilojen ja ulkovai-
pan haitta-aineita sisältävien materiaalien selvittämiseksi. Tutkimus tehtiin rakennuksen käyt-
töturvallisuuden varmistamiseksi ja peruskorjauksen suunnitteluvaiheen lähtötiedoiksi. As-
besti- ja haitta-ainetutkimuksen tutkimusmenetelminä käytettiin aistivaraista havainnointia 
sekä materiaalinäytteiden asbesti- PAH-, PCB-, lyijy- ja raskasmetallianalyysejä. 
 
3. MERKITTÄVIMMÄT TUTKIMUSTULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET JA 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 
3.1. Piha-alueet 
 
Piha-alueen kulkuväylät ja oleskelualueet ovat asfaltti- tai sorapintaisia ja viheralueet ovat 
nurmipintaisia. Rakennuksen vierustan pintavedenpoistossa sekä piha-alueen sadevedenpois-
tojärjestelmissä on puutteita, mistä aiheutuu kosteusrasitusta alapohja- ja perustusrakenteisiin 
ja muihin maanvastaisiin rakenteisiin. Maatäytöt rakennuksen ympärillä ovat hienoainespitoi-
sia ja sadevesi- sekä salaojajärjestelmien toiminta on heikentynyt, mitkä lisäävät myös kos-
teusrasitusta. Käyttöä turvaavana toimenpiteenä sadevesien poisohjausta on suositeltavaa te-
hostaa siten, johtamalla sadevedet sadevesikaivoihin tai riittävän kauas rakennuksesta. Sade-
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vedenpoisto- ja salaojajärjestelmien toimintakunto on suositeltavaa tarkastaa niiden sisäpuoli-
sen videokuvauksen ja järjestelmien painehuuhtelun avulla. Peruskorjauksen yhteydessä ra-
kennuksen vierustojen maanpinnat tulee muotoilla rakennuksesta poispäin kallistaviksi. Sok-
kelien ja perusmuurien ulkopinnat tulee vedeneristää ja maatäytöt rakennuksen vierustoilla 
tulee vaihtaa vettä läpäiseviin maa-aineksiin. Vesikattojen sadevedenpoistoa on suositeltavaa 
parantaa uusimalla sadevesikourut ja syöksytorvet. Sadevedenpoisto- ja salaojajärjestelmien 
korjaustarve tarkentuu lisätutkimusten jälkeen.  
 
3.2. Alapohjat ja maanvastaiset seinät 
 
Alapohjana on alapuolisella solumuovieristeellä varustettu maanvarainen betonilaatta. Betoni-
laattojen kosteuspitoisuudet ovat kohonneet väliseinien ja ulkoseinien vierustoilta ja lattia-
päällysteet ovat paikallisesti vaurioituneet näiltä kohdilta. Alapohjien ja seinien liitoskohdissa 
on epätiiviyskohtia ja alapohjalaatoissa on myös halkeamia. Liikuntasalin kohdalla alapohjan 
betonilaatan päällä on riskirakenteeksi luokiteltava puukoolattu ja mineraalivillaeristeinen 
lattia, jonka puurakenteissa ja lämmöneristeissä havaittiin lieviä viitteitä kosteusvaurioitumi-
sesta. Käyttöä turvaavana toimenpiteenä suositellaan kosteusrasitustason alentamista, paikal-
listen kosteusvaurioituneiden lattiapäällysteiden uusimista sekä merkittävimpien ilmavuoto-
reittien tiivistyskorjauksia. Peruskorjauksen yhteydessä alapohjien kosteusrasitusta tulee pie-
nentää piha-alueiden korjaustoimenpiteiden avulla, alapohjien kosteusvaurioituneet pintama-
teriaalit tulee uusia ja alapohjien epätiiveyskohdat tulee tiivistää kokonaisuudessaan. Liikun-
tasalin puukoolatun lattian kunto on suositeltavaa selvittää tarkemmin ennen peruskorjausta. 
Mikäli selviää, että lattiarakenteen vauriot ovat paikallisia, korjaukset kohdistuvat paikallises-
ti vaurioituneiden puurakenteiden ja lämmöneristeiden uusimiseen. Mikäli puukoolatussa lat-
tiassa havaitaan laajempia kosteusvaurioita, on puukoolattu lattia suositeltavaa korvata uudel-
la, paremmin kosteusrasitusta kestävällä lattiarakenteella. 
 
Maanvastaiset seinät ovat ulkopuolelta vedeneristettyjä ja solumuovieristeisiä betonirakentei-
ta, joissa ei havaittu merkittäviä vaurioita. Maanvastaisten seinien ulkopuolisten lämmön- ja 
kosteuseristysten kunto on suositeltavaa tarkastaa sokkeleiden vedeneristyksen yhteydessä. 
Tarvittaessa maanvastaisten seinien vedeneristykset voidaan uusia niiltä osin kuin se on mah-
dollista. 
 
3.3. Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet 
 
Ulkoseinät ovat tiili-villa-betoni-rakenteisia. Ulkoseinät ovat julkisivumuurauksen tuulettu-
mattomuuden vuoksi kosteusteknisiä riskirakenteita. Ulkoseinien lämmöneristeet ovat paikal-
lisesti kosteusvaurioituneet. Ulkoseinien alaosiin, sisäkuorten sisäpinnoille on syntynyt pai-
kallisia kosteusvaurioita ulkopuolisen kosteusrasituksen vaikutuksesta. Käyttöä turvaavana 
toimenpiteenä suositellaan sokkelien ja ulkoseinien alaosien kosteusrasituksen pienentämistä 
piha-alueiden korjausten avulla, paikallisesti kosteusvaurioituneiden pintarakenteiden uusi-
mista ja seinien sisäpuolisia tiivistyskorjauksia. Peruskorjausvaiheessa ulkoseinät voidaan 
korjata sisäpuolisten tiivistyskorjausten avulla tai vaihtoehtoisesti julkisivumuuraukset voi-
daan uusia lämmöneristeineen. 
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Alkuperäiset MSE-puuikkunat ovat tyydyttävässä kunnossa. Ikkunoiden puuosissa on maali-
pinnoite- ja pintalahovaurioita ja ikkunoissa on tiiveys- ja käyntipuutteita. Ulko-ovet ovat 
alkuperäisiä teräsrakenteisia ovia, joista osa on lasiaukollisia ja osa on pinnoiltaan puupa-
neloituja. Ulko-ovet ovat tyydyttävässä tai välttävässä kunnossa. Ovien teräsosissa on maali-
pinnoite- ja korroosiovaurioita ja ovien puuosissa maalipinnoitevaurioita sekä alkavaa pinta-
lahoa. Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä ikkunat ja ulko-ovet voidaan korjata perusteel-
lisen huoltomaalaus-, tiivistys- ja kunnostuskorjauksen avulla. Vaihtoehtoisesti ikkunat ja 
ulko-ovet voidaan myös uusia. 
 
3.4. Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 
 
Välipohjat ovat ontelolaattarakenteisia sekä paikallavalettuja betonirakenteita. Betonirakentei-
sissa välipohjissa ei havaittu merkittäviä vaurioita ontelolaattavälipohjien saumoihin syntynei-
tä halkeamia lukuun ottamatta. Väestönsuojien kohdalla välipohjarakenteena on betoniraken-
teinen massiivilaatta, jonka yläpuolella on soratäyttö ja pintabetonilaatta. Peruskorjauksen 
yhteydessä ontelolaattavälipohjien saumojen halkeamat tulee tiivistää. Lisäksi väestönsuojan 
yläpuolisen välipohjan epätiiveyskohdat tulee kartoittaa ja tiivistää kokonaisuudessaan. 
 
Väliseinät ovat tiili- tai betonirakenteisia. Anturaperusteisten väliseinien alaosien kosteuspi-
toisuudet ovat kohonneet ja pintarakenteisiin on syntynyt paikallisia kosteusvaurioita. Väli-
seinissä on rakennuksen muodonmuutoksiin viittaavia halkeamia. Käyttöä turvaavana toi-
menpiteenä väliseinien kosteusrasitusta tulee alentaa piha-alueen korjausten avulla ja lisäksi 
niiden kosteusvaurioituneet pintamateriaalit tulee uusia. Peruskorjausvaiheessa kosteusrasi-
tustasoa pienennetään laajamittaisemmin piha-alueiden korjausten avulla. Lisäksi maanvarai-
siin anturoihin tukeutuvien kantavien väliseinien alaosiin voidaan harkita kapillaarikatkojen 
asentamista. 
 
Kuivien tilojen pintarakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa ja niissä on paikallisia tilojen käy-
töstä sekä ulkopuolisesta kosteusrasituksesta aiheutuneita vaurioita. Märkätilojen pintaraken-
teet ovat enimmäkseen välttävässä kunnossa ja niissä ei todennäköisesti ole käytetty nykyi-
senkaltaisia siveltäviä vedeneristeitä. Käyttöä turvaavana toimenpiteenä suositellaan sisätilo-
jen paikallisesti kosteusvaurioituneiden pintarakenteiden uusimista. Peruskorjauksen yhtey-
dessä kuivien tilojen sekä märkätilojen pintarakenteet on suositeltavaa saneerata kokonaisuu-
dessaan. 
 
3.5. Yläpohjat ja vesikatot 
 
Yläpohjat ja vesikatot ovat puu- ja betonirakenteisia. Vesikatteena on aluskatteella varustettu 
peltikate. Peltikatteissa sekä aluskatteissa on vuotokohtia ja peltikatteissa on runsaasti maali-
pinnoite- ja korroosiovaurioita. Vesikattojen vedenohjauksessa ja vedenpoistossa on puutteita, 
joista aiheutuu kosteusrasitusta ulkoseiniin ja maanvastaisiin rakenteisiin. Yläpohjien tuulet-
tuminen on paikoin puutteellista. Yläpohjien lämmöneristeisiin sekä vesikaton puurakentei-
siin ja aluskatteisiin on syntynyt paikallisia kosteusvaurioita. Yläpohjalaatoissa on paikoin 
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halkeamia sekä yksittäisiä ja paikallisia sisäpuolisten pintarakenteiden kosteusvaurioita. Käyt-
töä turvaavana toimenpiteenä peltikatteiden sekä niiden aluskatteiden vuotokohdat tulee tii-
vistää ja yläpohjien tuuletusta tulee tehostaa. Lisäksi ontelolaattojen saumojen epätiiviyskoh-
dat tulee tiivistää ja paikallisesti vaurioituneet pintamateriaalit tulee uusia. Peruskorjauksen 
yhteydessä vesikatteiden käyttöikää voidaan jatkaa huoltomaalauksen, rikkoutuneiden vesi-
katteiden uusimisen ja sadevesikourujen sekä syöksytorvien uusimisen avulla. 
 
3.6. Sisäilman olosuhteet ja epäpuhtaudet 
 
Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot pysyivät mittausjaksojen aikana pääasiassa suositelluilla 
tasoilla ja sisätilat olivat tilojen käytön aikana lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden. Kos-
teusvaurioituneet alapohjien sekä ulko- ja väliseinien alaosien pintamateriaalit lisäävät sisäil-
man epäpuhtauksien määrää. Rakenteissa havaittujen ilmavuotoreittien kautta voi kulkeutua 
epäpuhtauksia sisäilmaan painesuhteiden vaikutuksesta. Ilmanvaihtojärjestelmien käyntiajat 
on suositeltavaa muuttaa siten, että painesuhteiden vuorokausivaihteluita ei esiintyisi. 
 
Tilojen sisäilman käytönaikaiset lämpötilat ja suhteelliset kosteuspitoisuudet olivat tarkastelu-
jaksolla hyvällä tasolla vuodenaika ja ulkolämpötila huomioiden. 
 
Tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat pääosin hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. JOPO-
luokkatilassa mitattiin kuitenkin ajoittain huomattavan korkeita hiilidioksidipitoisuuksia. 
JOPO-tilan raitisilmamäärät on suositeltavaa säätää käyttötarkoitusta vastaaviksi nopeam-
malla aikataululla. Myös muiden tilojen ilmamäärät suositellaan tarkistamaan ja tarvittaessa 
säätämään nopeammalla aikataululla ennen peruskorjausta. 
 
Teolliset mineraalikuidut voivat paikoin heikentää sisäilmanlaatua. Rakennuksessa havaittiin 
teollisten mineraalikuitujen lähteitä ja yksittäisen tilan pölylaskeumanäytteen kuitupitoisuus 
oli lievästi poikkeava. Käyttöä turvaavana toimenpiteenä kuitulähteen tulee kartoittaa koko-
naisuudessaan rakenteiden ja ilmanvaihdon osalta ja havaitut kuitulähteet tulee mahdollisuuk-
sien mukaan joko poistaa tai kapseloida.  
 
3.7. Haitta-aineet 
 
Rakennuksen mahdollisia asbestipitoisia materiaaleja ovat palo-ovet ja niiden karmit, putkis-
tojen laippaliitosten tiivisteet, sähköjohtojen eristemateriaalit sekä IV-kanavien tiivistemateri-
aalit. Julkisivujen saumamassat ja varastotilojen lattiamaalit ovat lyijyn suhteen vaarallista 
jätettä. Sähköjohtojen eristeet saattavat sisältää PAH-yhdisteitä. 
 
4. KIITOKSET 
 
Haluan osoittaa kiitokset Inspecta Oy:lle mahdollisuudesta osallistua työn ohessa rakennus-
terveysasiantuntijakoulutukseen. Opinnäytetyön ohjaaja Sauli Paloniitty ansaitsee kiitokset 
työn ohjauksesta ja saadusta palautteesta eri vaiheiden aikana. Lisäksi tutkimuksen tilaajaa 
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1982 RAKENNETUN KOULURAKENNUKSEN SISÄILMA- JA 
KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 
 
Maija Ojala 
Kiwa Inspecta 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tutkimuskohteen rakenteiden toteutustapa ja kunto sekä 
arvioida sisäilmanlaatuun vaikuttavia riskitekijöitä. Tutkimusmenetelminä käytettiin erilaisia 
kosteusmittauksia, sisäilmanolosuhde- ja paine-eroseurantaa, kuitunäytteenottoa, ilmanpitä-
vyyden tutkimuksia sekä rakenneavauksia, joista otettiin materiaalinäytteitä. 
 
Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1982 valmistunut ja vuonna 1983 laajennettu kouluraken-
nus. Rakennukseen oli uusittu vesikattorakenteet ja ilmanvaihdon järjestelmät. Kouluraken-
nuksen perustukset ja alapohjat ovat maanvaraisia betonirakenteita. Ulkoseinät ovat tiilimuu-
rattuja ja mineraalivillalla eristettyjä ja sisäkuorena on pääasiassa betoni. Rakennuksessa on 
erityyppisiä erkkerirakenteita, joissa on myös puurunkoisia ja sisäpuolelta levytettyjä raken-
nusosia. Ikkunat ovat alkuperäisiä puuikkunoita. Yläpohjan kantavana rakenteena ovat onte-
lolaatat. 
 
Tutkimusten perusteella kaikissa erkkerirakenteissa havaittiin ulkopuolisen kosteuden kulkeu-
tumista rakenteiden läpi ja mikrobivaurioita. Ikkunoista puuttuivat ikkunapellitykset ja ikku-
narakenteet olivat teknisen käyttöikänsä päässä, mikä mahdollisti sadevesien kulkeutumisen 
ulkoseinärakenteisiin. Ulkoseinien mineraalivillalämmöneristeissä havaittiin mikrobivaurioi-
ta. Paikoin vesikatoilta on johdettu sadevesiä ulkoseinärakenteiden vierustoille. Rakenteissa 
havaittiin puutteita ilmanpitävyydessä, mikä mahdollistaa ilmavirtojen kulkeutumisen vauri-
oituneiden rakennusosien ja materiaalien kautta. Pääsääntöisesti luokkatilat ovat hieman ali-
paineisia, mutta teknisen työn kohdepoistot lisäävät alipainetta koko siiven luokkatiloissa. 
Lisäksi sisätiloissa havaittiin mineraalivillakuitulähteitä.  
 
Korjaustoimenpiteet kohdistuvat ikkunoiden uusimiseen ja erkkereiden sisäpuolisten raken-
teiden uusimiseen. Lisäksi tehdään alapohja-, ulkoseinä-, erkkeri- ja ikkunarakenteiden liitos-
ten tiivistyskorjaukset siten, että ilmavirtojen kulkeutuminen vaurioituneista eristemateriaa-
leista ja alapohjan maatäytöistä estetään. 
 
1. JOHDANTO 
 
Hakkarin koululla oli aloitettu peruskorjausluontoiset toimenpiteet yläpohjan eristeiden ja 
vesikatteiden uusimisella. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmät oli uusittu. Suunnitelmissa oli seu-
raavaksi ikkunoiden vaihtaminen, koska alkuperäiset ikkunat olivat teknisen käyttöikänsä 
päässä. Ennen ikkunoiden uusimista haluttiin varmistua muidenkin rakenteiden kunnosta, 
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jotta samassa yhteydessä voitaisiin tehdä mahdollisesti ikkunarakenteisiin liittyviä muita kor-
jaustöitä. Lisäksi koulun henkilökunta oli paikoin kokenut sisäilmaan liittyviä haittatekijöitä. 
Kuntotutkimuksen tiedoilla haluttiin selvittää korjaustarpeet, joihin koululla olisi syytä varau-
tua. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tutkimuskohteen rakenteiden toteutustapa ja kunto 
sekä arvioida sisäilmanlaatuun vaikuttavia riskitekijöitä. 
 
2. TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Ennen kuntotutkimustyön aloittamista pidettiin tilaajan kanssa kohteella alkukatselmus, jossa 
kierrettiin kiinteistön piha-alueet ja sisätilat ja kerättiin tietoa kouluun tehdyistä korjauksista 
sekä huoltohenkilökunnan ja kiinteistön kunnossapidosta vastaavien havainnoista. Sen lisäksi 
käyttäjät saivat kertoa omia huomioita sisäilman laadusta ja kirjata ylös ne tilat, joissa koettiin 
ongelmia sisäilmaan tai rakenteiden kuntoon liittyen. Alkukatselmuksen jälkeen laadittiin 
tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmassa päätettiin tutkimusmenetelmät, arvioitiin ra-
kenneaukaisujen paikat sekä arvioitiin tarvittava näytteenottomäärä ja tarvittavat mittaukset.  
 
Varsinaiset tutkimustyöt kohteella aloitettiin aistinvaraisella yleistarkastuksella. Mahdollisten 
rakenneteknisten riskirakenteiden olemassaoloa arvioitiin suunnitelmien sekä aistinvaraisten 
havaintojen avulla. Aistinvaraisen tarkastuksen aikana tehtiin pintakosteuskartoitus, jolla kar-
toitettiin mahdollisia poikkeavia kosteuspitoisuuksia, kosteusvaurioita sekä niiden laajuuksia.  
 
Rakenteisiin tehtiin yhteensä 19 rakenneavausta, joista tutkittiin rakenteiden kunto ja toteu-
tustapa sekä otettiin materiaalinäytteitä laboratorioanalyyseihin. Materiaalinäytteet tutkittiin 
suoraviljelymenetelmällä. Rakenneavausten yhteydessä tehtiin ulkoseinien ja maanvastaisten 
seinien eristetilojen kosteusmittauksia sekä ulkoseinien puurakenteista tehtiin puurakenteiden 
kosteusmittauksia. Alapohjarakenteiden kosteuspitoisuuksia mitattiin porareikämittausmene-
telmällä yhteensä viidestä eri mittauspisteestä. 
 
Paine-eroa ja sisäilmanolosuhteita seurattiin kahden viikon ajan tallentavalla mittalaitteistolla. 
Samalla tiloista kerättiin pölylaskeumanäytteitä kuitupitoisuuksien tutkimiseksi. Lisäksi teh-
tiin ilmanpitävyyden tutkimus, jossa ilmanvuotokohtien löytämiseksi tehtiin rakennukseen 
suuri paine-ero erillisillä puhaltimilla. Rakenteiden läpi virtaava vuotoilmaa tutkittiin termoa-
nemometriä ja lämpökameraa käyttäen. 
 
3. TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
3.1 Alapohjat 
 
Alapohjarakenteena on pääasiassa EPS-eristetty maanvarainen betonilaatta. Betonilaatan ja 
EPS-lämmöneristeen välissä on valupaperi. Maatäyttö alapohjarakenteiden alla on hiekkaa tai 
hiekan ja soran sekoitusta. Maakerros ei toimi kapillaarikatkokerroksena. Maatäytön yläpuo-
linen EPS-eriste muodostaa alapohjaan diffuusiokatkokerroksen ja toimii myös osittain kapil-
laarikatkokerroksena, mikä estää maaperän kosteuden nousua alapohjalaattaan ja pintamateri-
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aaleihin. Kosteuden siirtyminen alapohjaan välillisesti mm. perustus- ja seinärakenteiden 
kautta on kuitenkin mahdollista.  
 
Puutyöluokassa ja auditorion näyttämön lattiassa on puukoolauksella korotettu lautalattia, 
jonka alla on mineraalivillalämmöneriste ja muovikalvo. Muovikalvo betonilaatan ja puukoo-
lausten välissä estää mahdollisen kapillaarikosteuden siirtymistä betonista puuhun ja mineraa-
livilloihin, mutta saattaa aiheuttaa kosteusvaurioriskin, jos muovi asennetaan liian aikaisin. 
Myös mikäli maaperänkosteus nousee EPS-eristeestä huolimatta kapillaarisesti betonilaattaan, 
kosteus tiivistyy muovikalvon alapintaan. Tällöin betonilaatan ja muovikalvon väliin asen-
nusvaiheessa jääneet sahanpurut ja muut rakennustyömaan roskat voivat mikrobivaurioitua.  
 
Alapohjiin tehdyissä porareikämittauksissa havaittiin kahdessa mittauspisteessä kohonneita 
kosteuspitoisuuksia. Kotitalousluokan 115 ja näyttämön lattiassa kosteuspitoisuudet olivat 
korkeammat kuin muualla rakennuksessa mitatut pitoisuudet. Puutyöluokan ja näyttämön 
materiaalinäytteissä havaittiin heikko viite vauriosta. Myös musiikkiluokassa havaittiin kos-
teusvaurioituneita lattiamateriaaleja. Lattiavinyylilaattoja ja lattiatasoitteita oli irronnut kiin-
nityksestä. Vauriot sijoittuvat ulkoseinien isompien erkkereiden vedenpoiston läheisyyteen. 
Erkkereiden katoille tulevat sadevedet kulkeutuvat suoraan ulkoseinien vierustoille ja rasitta-
vat sokkeli- ja alapohjarakennetta. Lisäksi henkilökunnan sisäänkäyntikatoksen sadevedet 
ohjataan suoraan musiikkiluokan ulkoseinärakenteisiin, mikä lisää kosteusrasitusta. 
 
3.2 Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 
 
Ensimmäisen ja toisen kerroksen ulkoseinissä on pääsääntöisesti tiilimuuraus, mineraalivilla-
lämmöneriste ja betoninen sisäkuori. Mineraalivilla ja eristetilassa työteknisistä syistä käyte-
tyt puurakenteet ovat tiilimuurauksessa kiinni, jolloin kosteus voi siirtyä tiilimuurauksen läpi 
eristetilan materiaaleihin. Sadevedet kastelevat eristetilan materiaaleja tai valuvat tiiliä pitkin 
julkisivussa olevien U-profiilisten ikkunan ylityspalkkien pohjalle. Lisäksi ikkunoiden alta 
puuttuvat ikkunapellit ja veden poisohjaus ikkuna-aukosta on toteutettu viistämällä ikkunan 
alapuoliset tiilet. Sade- ja sulamisvedet kulkeutuvat ikkunoiden kohdalla suoraan ulkoseinä-
rakenteisiin tiilimuurauksen saumoista ja tiilien läpi. Lisäksi ikkunan ja tilimuurauksen väliset 
elastiset saumaukset ovat halkeilleet ja sadevedellä on suora yhteys tiilimuurauksen takana 
oleviin materiaaleihin.  
 
2.kerroksen ulkoseinissä on erkkerirakenteita. Osa erkkereiden sisäpuolisista rakenteista on 
toteutettu puurunkoisina. Erkkereiden puurungoissa näkyi kosteusjälkiä ja puuosat olivat mit-
tausten perusteella kosteita. Lisäksi sadevesi oli paikoin kulkeutunut sisäpuolen levytyksiin 
asti. Puurakenteiden kohdalla mineraalivilloissa näkyi eriasteisia värimuutoksia. Rakenteen 
höyrynsulkua ei ole asennettu ilmatiiviisti. Erkkereiden epätiiviistä rakenneliitoksista ja pie-
nempien erkkereiden betonielementtien läpi kulkeutuu sadevettä sisäpuolen rakenteisiin, jol-
loin materiaalit vaurioituvat. 
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Eristetilan materiaalit ovat ulkoseinien rakenneratkaisuista ja vaurioitumisesta johtuen jatku-
vasti alttiina kosteusrasitukselle, kuten viistosateelle sekä ilmankosteuden vaihteluille. Ulko-
seinissä otetuissa materiaalinäytteissä havaittiin laboratorioanalyyseissä eriasteisia viitteitä 
vaurioista. Otollisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa mineraalivillat ja puumateriaalit voi-
vat mikrobivaurioitua. 
 
Alkuperäiset ikkunat ovat pääasiassa kaksipuitteisia MSE-tyypin puuikkunoita. Vastaavan-
laisten ikkunoiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on tavanomaisesti noin 20-30 vuotta, 
joten ikkunat ovat käyttöikänsä päässä. Lisäksi ikkunoihin kohdistuu runsaasti säärasitusta 
auringon paisteesta ja vesisateesta, koska rakennuksessa ei ole räystäitä. Ikkunoiden puuosat 
olivat laajasti huonokuntoisia. Ikkunoiden puuosat ovat kosteusvaurioituneet ja osin ikkunois-
ta vuotaa vettä sisälle. Lisäksi ikkunoista puuttuvat ikkunapellit, mikä lisää sekä ikkunaraken-
teen että alapuolisen ulkoseinärakenteen kosteusrasitusta. 
 
3.3 Yläpohjat 
 
Rakennuksen yläpohja on pääosin ontelolaattarakenteinen. Lämmöneristeenä on EPS-
levyeriste ja katteena bitumikermikate. Vesikatot on uusittu vaiheissa vuosina 2016-2017. 
Pienempien luokkahuoneiden erkkereiden yläpohjat ovat tuuletustilallisia ja mineraalivilla-
eristeisiä. Erkkereihin on ajansaatossa päässyt sadevettä puutteellisten yksityiskohtien takia 
sekä ennen huopakatteen asennusta yläpohjan betonilaatan läpi. Erkkerirakenteita on vaurioi-
tunut ja rakenneratkaisut ovat olleet kosteusteknisesti toimimattomia. Sisäpuolella olevaa 
höyrynsulkua ei ole asennettu tiivisti rakenteisiin, jolloin ilmavirrat pääsevät epätiiveyskoh-
dista sisätiloihin. 
 
3.4 Piha-alueet 
 
Piha-alueen kulkuväylät ovat asfaltoituja ja viheralueet ovat nurmipintaisia. Rakennus on 
varustettu lähtötietojen mukaan salaojajärjestelmällä. Pintavesien poisto on toteutettu sadeve-
sikaivoilla tai imeyttämällä nurmialueille. Vesikatto on pääosin sisäänpäin viemäröity. Isom-
pien ulkoseinäerkkereiden vedenpoisto on toteutettu hallitsemattomasti suoraan alas erkkerin 
räystään läpi kulkevilla vedenpoistokouruilla. Lisäksi henkilökunnan sisäänkäyntikatoksen 
kohdalla sadevedet johdetaan syöksytorvella suoraan musiikkiluokan ulkoseinärakenteiden 
viereen. Rakennuksen ulkoseinien alaosiin ja sokkelirakenteisiin kohdistuu erkkereiden ja 
puutteellisten sadevedenpoistojen kohdilla suurempaa kosteusrasitusta käytetyistä rakennerat-
kaisuista johtuen. Musiikkiluokan ulkoseinä on kosteusvaurioitunut sisäpuolelle asti puutteel-
lisen sadevedenpoiston takia. 
 
3.5 Ilmanpitävyystutkimus 
 
Rakenteiden ja läpivientien epätiiveyskohtia esiintyi eri puolella rakennusta. Ulkoseinä-, erk-
keri- ja ikkunarakenteissa on mikrobivaurioituneita materiaaleja. Lisäksi ilmavuotoreittejä 
esiintyi palo-osastojen välillä. Epätiiveyskohtien kautta vaurioituneista materiaaleista on il-
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mavuotoyhteys sisäilmaan, jolloin epäpuhtaudet voivat kulkeentua sisäilmaan korvausilman 
mukana, jos sisätiloissa vallitsee alipaine ulkoilmaan nähden. Lisäksi alapohjan halkeamista 
ja alapohjan ja ulkoseinän liitoksista havaittiin ilmavuotoja. Tällöin myös alapohjan maa-
täytöistä voi kulkeutua korvausilmaa sisätiloihin, jolloin samalla kulkeutuvat myös maaperän 
epäpuhtaudet ja hajut. Rakennuksessa havaittiin tutkimuspäivinä paikoin poikkeavaa hajua.  
 
3.6 Sisäilman olosuhdemittaukset ja kuituanalyysit 
 
Tehtyjen paine-eroseurantojen perusteella tiloissa oli tarkastelujaksolla alipaineisuutta pää-
sääntöisesti n. -2 Pa ja merkittäviä vuorokausivaihteluja ei esiintynyt. Poikkeuksena tästä on 
teknisen työn, kotitalousluokkien ja kuvaamataidon luokan siipi, jonka mittauksissa havaittiin 
suurimmat hetkittäiset alipaineisuudet. Alipaineisuus johtuu teknisen työn tilojen poistoil-
manvaihdon kohdetehostuksista. Rakenteissa otetuissa materiaalinäytteissä havaittiin mikro-
bivaurioita ja ilmatiiveystutkimuksissa rakenteissa havaittiin runsaasti ilmavuotoreittejä. Täl-
löin tiloihin kulkeutuu myös rakenteissa olevia epäpuhtauksia ilmavuotokohdista aina, kun 
ilmanvaihto on alipaineinen. 
 
Sisäilman suhteellinen kosteus ja lämpötila pysyivät tavanomaisilla tasoilla. Osassa tiloja 
hiilidioksidipitoisuus nousi hetkellisesti yli 1200 ppm. Myös käyttäjiltä saadun palautteen 
mukaan sisäilma koetaan usein raskaaksi 
 
Rakennuksessa havaittiin reunoiltaan avoimia mineraalivillaisia akustiikkalevyjä. Tiloista 
otetuissa näytteissä yksi kuituteippi oli asumisterveysasetuksen 2015 toimenpiderajan (mine-
raalivillakuituja ≥0,2 kpl/cm²) suuruinen. 
 
 
5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
Heti tehtävinä korjaustoimenpiteinä on teknisten työn tilojen hallittujen korvausilmareittien 
lisääminen niin, että teknisen työn tiloihin ja koko siiven luokkatiloihin ei tule tarpeetonta 
alipainetta, kun kohdepoistoja käytetään. Sadevesien poisohjausta tulee tehostaa niin, että 
sadevedet kulkeutuvat sadevesikaivoihin eivätkä kastele ulkoseinä- ja sokkelirakenteita. Palo-
osastoivien rakenteiden puutteelliset läpiviennit tulee tiivistää.  
 
Peruskorjausluontoisina toimenpiteinä koulurakennukseen tulee tehdä erkkerirakenteiden 
korjaaminen kosteusteknisesti toimivalla rakenteella. Lisäksi tulee suorittaa erkkerirakentei-
den, ulkoseinien, alapohjien, yläpohjien ja ikkunarakenteiden tiivistyskorjaukset siten, että 
vaurioituneista ulkoseiniin jätettävistä mineraalivillalämmöneristeistä ei kulkeudu ilmavirtoja 
sisätiloihin päin. Alkuperäiset ikkunat tulee uusia ja ikkunarakenteeseen asentaa ikkunapellit. 
Ulkoseinien korjaaminen tuulettuvaksi rakenteeksi voidaan toteuttaa myöhemmällä aikavälil-
lä, kun tiilijulkisivun tekninen käyttöikä tulee loppupuolelle. Märkä- ja wc-tilojen peruskor-
jaukset suositellaan tehtäväksi seuraavan pintaremontin yhteydessä.  
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PÄIVÄKODIN KUNTOTUTKIMUS PERUSPARANNUSHANKKEEN 
LÄHTÖTIEDOIKSI 
 
Henri Käyrä 
Kiwa Inspecta  
 
TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen kohteena on Pohjois-Suomessa sijaitseva päiväkoti. Kohderakennus on valmis-
tunut vuonna 1985 ja se on rakennusalaltaan 896 m2. Rakennus on yksikerroksinen ja puu-
runkoinen rakennus. Julkisivupinnat ovat puhtaaksimuuratulla tiilipinnalla sekä osin paneloi-
tu. Alapohjat ovat maanvaraisia betonirakenteita. Vesikatto on aumakaton mallinen ja kattee-
na on alkuperäinen rivipeltikate. Kiinteistössä on suora sähkölämmitys ja koneellinen tulo-
poisto ilmanvaihtojärjestelmä. Kohteessa on 1980-luvun lopulla sattunut kosteusvaurio (palo-
postin rikkoontuminen), jonka vuoksi kohteessa on tehty korjauksia. Muilta osin kohteessa on 
tehty lähinnä yksittäisiä, pienempiä kunnostustöitä ja rakenteet ja tilapinnat ovat pääosin al-
kuperäiskunnossa.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden ja rakennusosien nykykunto, kor-
jaustarve ja alustavat korjauskustannukset rakennuksen peruskorjauksen korjaus- ja hanke-
suunnittelua varten. Kohteeseen tehtiin yleistarkastuksen lisäksi yhteensä 40 rakenneavausta 
eri rakenneosiin ja avauksista otettiin myös näytteitä mikrobianalyysiä varten.  Tutkimuksen 
perustella julkisivupinnat ovat pääosin hyvässä kunnossa ja niihin kohdistuu lähinnä huolto-
luonteisia toimenpiteitä. Ulkopuolen vedenpoiston toimivuutta tulee arvioida tarkemmin lu-
mien sulettua, mutta korjaustoimenpiteisiin on syytä varautua. Vesikatto ja talotekniset järjes-
telemät on kohteessa päätetty uusia jo aikaisemmin tehtyjen selvityksien pohjalta. Rakentei-
den kuntotutkimuksen perusteella ulkoseinissä ja väliseinissä sekä yläpohjissa havaittiin kor-
jaustarvetta. Mikäli korjauksilla on tarkoitus saada jatkettua kiinteistön käyttöikää 30 - 50 
vuotta ja sisäilmariskitekijät poistettua mahdollisimman kattavasti, on syytä varautua laajoi-
hin korjaustöihin.  

Korjaustöiden alustava arvolisäveroton korjauskustannusarvio on noin 980 000 € eli noin 1 
100 €/brm2. Korjausaste on noin 75 %. Korjauskustannusarviossa ei ole tilavarusteita, tila-
muutoksia tai pihan perusparannustöitä. Lopulliset korjauskustannukset tarkentuvat hanke-
suunnittelun edessä ja korjaussuunnitelmien valmistuttua.  

1 JOHDANTO 
 

Kiinteistön lähestyessä peruskorjausikää on erittäin tärkeää selvittää rakennuksen nykykunto 
ja korjattavuus hankesuunnittelun työkaluiksi. Kuntotutkimus on suositeltavaa tehdä koko-
naisvaltaisesti, jossa huomioidaan niin rakenteiden kuin taloteknisten järjestelemien nykykun-
to ja uusimistarve.  

Kuntotutkimuksen avulla saadaan kattavat tiedot kohteen nykykunnosta ja mahdollisista si-
säilmariskitekijöistä. Avainasemassa on usein rakenteiden kosteustekninen toimivuus ja 
tiiveys. Osa riskirakenteista selviää jo piirustusaineistosta ja niiden korjauksiin voidaan alus-
tavasti varautua, mutta olennainen osa kokonaisuutta on kuitenkin se, miten mahdolliset riski-
tekijät kiinteistössä toteutuvat. Onko kiinteistöä ylläpidetty suunnitellusti ja onko rakenteet 
tehty suunnitellulla tavalla. Usein mahdolliset puutteet toteutuksessa tai kunnossapidossa ovat 
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saattaneet edesauttaa vaurioitumista ja niiden kartoittaminen tai tiedostaminen ilman tutki-
musta on lähes mahdotonta.  

Jos kohteeseen tehdään jo lähtökohtaisesti laaja talotekniikan saneeraus (mm. iv, käyttövesi-
verkosto, sähköt) ja uusitaan kaikki tilapinnat, nousee korjausaste korkeaksi. Mikäli samassa 
yhteydessä joudutaan uusimaan tai korjaamaan laajalti mahdollisesti kokonaisia rakennusosia, 
nousevat korjauskustannukset ja korjausaste usein sille tasolle, että joudutaan harkitsemaan 
onko hankkeeseen järkevä ryhtyä. Usein taustalla on vielä tilamuutostarpeita ja muita tekijöi-
tä, jotka vaikuttavat päätöksentekoon.  

2 TUTKIMUKSEN TAVOITE 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakenteiden ja rakennusosien nykykunto, korjaustarve 
ja alustavat korjauskustannukset rakennuksen peruskorjauksen korjaus- ja hankesuunnittelua 
varten.  

3 LÄHTÖTIEDOT 
 
Kiinteistössä ei ole tällä hetkellä tilaajalta saatujen tietojen mukaan sisäilmaongelmia ja ylei-
sesti ottaen niitä on ollut kohteessa vähän. Kohteeseen on käynnistymässä perusparannuksen 
hankesuunnittelu ja tämä tutkimus on osana hankesuunnitteluprosessia. Lähtöaineistona oli 
käytettävässä hankesuunnitteluasiakirjojen lisäksi rakennusaikaiset piirustukset, kiinteistö-
kortti ja muutamia aikaisempia tutkimusselostuksia. 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Työ tehtiin Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, 
toim. Pitkäranta Miia, Ympäristöministeriö 2016 esitettyihin ohjeisiin, menetelmiin ja käytän-
töihin perustuen.  

Ennen varsinaisia tutkimuksia tilaaja toimitti kohteen piirustusaineiston, korjaushistoriatiedot, 
aikaisemmat tutkimusraportit ja kohteeseen laaditun tarveselvityksen tutustuttavaksi. Tutki-
musalueen ulkopuolelle on rajattu piha-alue, vesikatto ja LVIS -tekniset järjestelmät, sillä ne 
uusitaan kokonaisuudessaan. Aineiston perusteella laadittiin alustava tutkimussuunnitelma, 
jota täydennettiin vielä tilaajan toiveiden ja kohteella tehdyn tutustumiskäynnin pohjalta. 

Kohteeseen tehtiin aistinvarainen yleistarkastus. Aistinvaraisessa tarkastelussa kiinnitettiin 
erityisesti huomioita mahdollisiin hajuihin sisäilmassa tai rakenteiden pinnoilla näkyviin vau-
rioihin. Yläpohjatila tarkastettiin ullakkotilasta ja eristevilloja poistettiin yhteensä 8 kohdasta 
rakenteiden kunnon ja toteutustavan varmistamiseksi. Yleistarkastuksen aikana mitattiin pai-
nesuhteita sisä- ja ulkoilman välillä eripuolelta rakennusta (yhteensä 6 mittauspistettä) hetkel-
lisesti. Paine-eromittauksilla haluttiin varmistaa, että kiinteistössä on sopivat olosuhteet liit-
tymärakenteiden tiiveystarkastelua varten (rakennuksen on oltava hieman alipaineinen).  Pin-
takosteuskartoitus tehtiin koko kiinteistön lattioihin. Niille kohdin, missä mittaustuloksissa 
havaittiin poikkeamia, tehtiin tuloksien varmistamiseksi viiltokosteusmittauksia. Liittymära-
kenteiden (seinä- ja lattialiitokset, ikkunaliittymät, yläpohjaliittymät, läpiviennit) tiiveyttä 
tarkasteltiin lämpökameralla, merkkisavuampulleilla sekä aistinvaraisesti.  
 
Rakenneavauksia tehtiin yhteensä 40 kappaletta. Avauksia tehtiin alapohja-, ulkoseinä- ja 
väliseinärakenteisiin (rakenneliittymät) sekä ulkoseinien ikkunaliittymiin ja seinien yläosiin. 
Yläpohjan tarkastus tehtiin pääasiassa yläpohjatilasta poistamalla villaeristeitä ja tarkastele-
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malla rakenteiden kuntoa avauskohdilta. Avauksista tarkastettiin rakenteiden nykykunto ais-
tinvaraisesti, mitattiin rakennekosteuksia sekä otettiin materiaalinäytteitä mikrobitarkastelua 
varten. Näytteitä otettiin mm. seinien ala-ohjauspuusta ja eristevilloista. Lisäksi selvitettiin 
myös mahdolliset asbesti- ja/ tai PAH -yhdisteitä sisältävät materiaalit materiaalinäyttein. 
Kohteeseen oli tehty jo kartoitus, mutta nyt tarkennettiin vielä mm. alajuoksun alushuovan 
asbesti- ja PAH -yhdisteiden ja maalien (ikkunat, vesipellit) lyijypitoisuuksien osalta raport-
tia.  

Tutkimuksen yhteydessä otettiin mikrobinäytteitä materiaaleista Asumisterveysasetuksessa ja 
Valviran soveltamisohjeessa esitetyin menetelmin ja suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. 
Mikrobianalyysit tehtiin suoraviljelymenetelmällä KiraLabin laboratoriossa Oulussa. Tutki-
muksien yhteydessä täydennettiin myös kohteeseen aikaisemmin tehtyä haitta-ainetutkimusta 
PAH, Asbesti, kapilaarisuus- ja raskasmetallinäyttein. Näytteet tutkittiin KiraLabissa ja Mitta 
Oy:n laboratoriossa (kapilaarisuusnäytteet). 

Kustannuslaskennassa käytettiin apuna ROK 2017 Rakennusosien kustannuksia, KOR 2017 
Korjausrakentamisen kustannuksia –kirjoja, ATOP-kustannuslaskentaohjelmistoa sekä koke-
musperäistä hintatietoutta. 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Julkisivut, ikkunat ja ovet, piha-alue 

Rakennuksen julkisivupinnat ovat hyväkuntoiset. Lähivuosien korjaustarpeita ovat lähinnä 
huoltoluonteisia toimenpiteitä ja kohdistuvat pääasiassa eteläsivustan pintarakenteisiin. Ve-
denpoiston toimivuutta on syytä tarkastella tarkemmin lumien sulettua.   

Alapohjarakenteet 

Alapohjarakenteet ovat tälle ikäkaudelle tyypillisiä maanvaraisia rakenteita. Tarkastuksen 
aikana tehtyjen kosteusmittauksien ja havaintojen perusteella viitteitä siitä, että alapohjara-
kenteista tulisi merkittävää kosteuskuormaa rakenteille, ei havaittu. Alapohjan täyttöhiekan 
seassa havaittiin useassa kohtaa orgaanista aineista ja paikoin selkeä mikrobiperäinen haju. 
Alapohjissa on lähes poikkeuksetta suotuisat olosuhteet mikrobikasvustoille ja mikrobikas-
vustot alapohjissa ovatkin hyvin tavanomaisia. Hajut ja epäpuhtaudet eivät kuitenkaan saisi 
päästä kulkeutumaan epätiiveyskohtien kautta sisäilmaan. Rakenteiden toteutustavasta johtu-
en ulkoseinien ja kantavien väliseinien liittymissä alapohjiin on epätiiveyskohtia ja ne on syy-
tä tiivistää tulevassa peruskorjauksessa. 

Väliseinät 

Kohteessa on käytännössä kolmea erilaista väliseinätyyppiä. Rakennuksen keskilinjalla sekä 
muutamassa kohtaa ”poikittain” kulkee omalta betonianturalta lähtevä väliseinä ja näillä koh-
din oli havaittavissa, että betonilaatan ja seinän välissä on ilmayhteys alapohjatilaan. Välisei-
nien alaohjauspuissa oli havaittavissa värimuutoksia ja alajuoksuista otettiin viidestä avaus-
kohdasta näytteet, joissa neljässä oli mikrobianalyysin perusteella vaurioita.  

Pääosa seinistä on tavanomaisia laatan päältä lähteviä rankarakenteisia seiniä. Väliseinien 
alajuoksupuissa oli paikoin hieman värimuutoksia, ainoastaan keittiön ja korjaustyön kohtee-
na olevan leikkihuoneen kohdalla vauriot olivat selkeästi aistinvaraisesti todettaessa. Seinien 
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alaisista otettiin yhteensä 7 materiaalinäytettä mikrobinalabyysiin, joissa kaikissa oli viitteitä 
vaurioitumisesta.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että väliseinissä on laajalti vaurioita ja selkeää rakennusfysikaa-
lista syytä havaittuihin vaurioihin ei voida sanoa. Alajuoksupuiden alla ei ole huopakaistaletta 
(kevyet väliseinät), joten rakennekosteus betonista on voinut edesauttaa vaurioihin, mutta 
muualta kiinteistöstä tehtyjen havaintojen perusteella selkein epäily on kohteessa 1980-
luvulla ollut vesivahinko (puutteet korjauksissa) tai puutavara on paikoin voinut olla jo vauri-
oitunut rakennusvaiheessa. Aistinvaraisesti arvioituna väliseinien vaurioiden vaikutus sisäil-
man laatuun on todennäköisesti hyvin vähäinen, mutta tulevaa perusparannusta silmällä pitäen 
ei havaittuja vaurioita voida jättää korjaamatta. Seinien alaosien uusimiseen ja tiivistyskor-
jauksiin on syytä varautua. 

Ulkoseinät 

Seinärakenne on toteutustavaltaan ns. valesokkelirakenne. Seinärunko ei kuitenkaan lähde 
syvältä lattiapinnan alapuolelta, vaan alajuoksu on lattiapinnan tasossa. Höyrynsulku loppuu 
lattian rajakohtaan, joten ilmavuodot ovat mahdollisia alapohjasta sekä ulkoseinien alaosista. 
Ulkoseinien alaosissa oli havaittavissa paikoin vaurioita alaohjauspuissa ja mikrobianalyysin 
perusteella myös villaeristeissä. Osa vaurioista on mahdollisesti aiheutunut ulkopuolisesta 
kosteusrasituksesta, mutta osin vauriot ovat todennäköisesti seurausta 1980-luvulla tapahtu-
neesta vesivahingosta. Seinien tuulettuvuudessa havaittiin myös puutteita ja se on saattanut 
edesauttaa vaurioitumista. 

Avauksien perusteella oli myös havaittavissa, että seinien alaosien höyrynsulku on paikoin 
heikkokuntoinen. Puutteet höyrynsulussa ovat aiheuttaneet vuosien saatossa mahdollisesti 
ilmavuotoja ja rakenteen jäähtymistä, mikä on voinut edesauttaa kosteuden tiivistymistä ra-
kenteisiin. Etenkin alaosien tuulettuvuus on heikkoa ja pitkällä aikavälillä rakenteisiin on 
muodostunut paikoin mikrobivaurioita. Seinien alaosien korjaukseen ja ilmatiiveyden paran-
tamiseen on syytä varautua seuraavassa peruskorjauksessa. 

Yläpohja 

Yläpohjatilan tuulettuvuudessa ei havaittu puutteita. Yläpohjatilasta tehdyn tarkastelun perus-
teella keskiosilla on muutamia selkeitä kattovuotokohtia ja niiden kohdalla vesijälkiä oli ha-
vaittavissa myös höyrynsulkumuovin pinnassa. Lisäksi yläpohjassa on paikoin havaittavissa 
villan pinnassa ”tippajälkiä”, mitkä ovat mahdollisesti seurausta peltikaton alapintaan tiivisty-
neestä kondenssikosteudesta (katossa ei aluskatetta). Lisäksi lähinnä seinien vierustoilla oli 
paikoin havaittavissa villan pinnassa vesijälkiä/laikkuja.  

Yläpohjan höyrynsulkumuovi oli (tarkastetuilta osin) pääosin limitetty riittävästi ja paikoin 
limityskohtia on myös teipattu, toki muutamissa kohdin oli myös puutteita. Sähköasennukset 
ja iv-putket kulkevat muovin sisäpuolella, joten ne eivät aiheuta toistuvia epätiiveyskohtia ja 
läpivientejä rakenteeseen. Ongelmakohtia muovin tiiveydessä ovat kattoa kannattavien liima-
puupalkkien teräskiinnikkeet, jotka ovat jokaisen palkin reunoilla ja säännöllisin välein myös 
”keskiosilla” koko jännepituuden matkalta. Tarkastelun perusteella osa ko. kiinnikkeistä rik-
koo höyrynsulkumuovin, mikä oli paikoin nähtävissä myös sisäpuolelta tehdyssä lämpöku-
vauksessa. Lisäksi kantavien väliseinien kohdalla muovissa oli havaittavissa epäjatkuvuus-
kohtia (seinät todennäköisesti rakennettu ennen höyrynsulun asentamista). 
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Eristeistä otettujen näytteiden perusteella selkeiden kattovuotojen kohdilta otetuissa näytteissä 
oli viitteitä mikrobivaurioista, mutta myös ulkoseinän vierustalta ja höyrynsulun epäjatku-
vuuskohtien kohdilta otetuissa näytteissä oli viitteitä vaurioista. Pääosassa näytteistä tulkinta 
oli ”heikko viite vauriosta”, mikä johtui pääasiassa kokonaisbakteerimääristä tai satunnaisista 
mikrobivaurioon indikoivista mikrobeista. Näytteet on otettu sellaisista kohdista, missä vauri-
oitumisriski oli suurin ja havaintojen perusteella paikallisia vaurioita on, mutta mistään mas-
siivisesta mikrobiongelmasta ei voida puhua. Todennäköisimmät syyt vaurioihin ovat katto-
vuodot, kondenssivesi, paikalliset ”tuiskulumivauriot” sekä mahdolliset ilmavuodot rakentei-
den kautta. Vauriot ovat seurausta pitkän aikavälin olosuhteista, ne ovat pääosin ulkoilmaan 
rajoittuvassa pinnassa ja niiden vaikutus sisäilman laatuun on todennäköisesti vähäinen. 

 
6 TOIMENPIDE EHDOTUKSET 
 
Kohteeseen tehdyn altistumisolosuhteiden arvioinnin perusteella tavanomaisesta poikkeava 
altistumisolosuhde on todennäköinen (taso 3) tai jopa erittäin todennäköinen (taso 4).  Mikäli 
seuraavassa peruskorjauksessa tavoitellaan tilannetta, että poikkeava altistumisolosuhde epä-
todennäköinen (taso 1) ja korjauksien tavoiteltu käyttöikä on noin 30 - 50 vuotta on seuraavat 
toimenpiteet suositeltava toteuttaa: 

 Piha-alueen vedenpoiston perusparannus. Toimenpiteet tarkentuvat, kunhan lumet 
ovat sulaneet ja kunnostustarve on saatu kartoitettua. 

 Julkisivurakenteiden kunnostustyöt (ikkunat, puuverhoukset) ja sokkelin kunnostus / 
pinnoitus. Samassa yhteydessä on suositeltavaa asentaa patolevy ja huolehtia kuiva-
tuksesta. 

 Vesikatteen uusiminen varusteineen.  
 Korjataan yläpohjassa olevat kattovuodot ja näkyvät vauriot vesikattokorjauksen yh-

teydessä. Vaihtoehtoisesti voidaan harkita myös villaeristeiden uusimista kokonaisuu-
dessaan (ei kuitenkaan välttämätöntä). Kunnostetaan palokatkot, avataan villoja väli-
seinien kohdilta ja tehdä höyrynsulku yhtenäiseksi. Asennetaan korjauksien yhteydes-
sä räystäille tarkoituksenmukaiset tuulenohjaimet.  

 Uusitaan ulkoseinien sisäverhouslevyt ja höyrynsulku. Samassa yhteydessä uusitaan 
seinien alaosien vaurioitunut puuranka ja eristeet (noin 1 metrin korkeudelle / ikkunan 
alalinjalle). Ulkoseinän alaosien tuulettuvuuden parantamiseen liittyviä vaihtoehtoja 
on syytä harkita. Korjaustyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota ulkoseinien ja väli-
seinien liittymäkohtien tiiveyteen (haasteellinen kohta korjata). 

 Uusitaan kantavien väliseinien (leikkaus B-B) alaosat ja toteutetaan samassa yhtey-
dessä seinän alaosan ja alapohjan liittymärakenteen tiivistys. Kevyiden väliseinien 
osalle on syytä harkita lisätutkimuksia (mahdolliset vanhat vauriot rakenteissa) tai nii-
tä pitää aukoa viimeistään korjausvaiheessa.  

 Uusitaan lattiapinnoitteet. Korjataan uusimisen yhteydessä kaikkia halkeamat ja tiivis-
tetään kaikki alapohjien liittymärakenteet ulko- ja väliseiniin ja muut läpivientikohdat. 

 Märkätilojen ja keittiötilojen saneeraus. 
 Iv-järjestelmien uusiminen hankesuunnitelman mukaisesti. 
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7 KORJAUSTEN KUSTANNUSARVIO JA KORJAUSASTE 

Alustava kustannusarvio on noin 980 000 € jolloin neliöhinnaksi saadaan noin 1 100 €. Hin-
nat eivät sisällä arvolisäveroa (alv. 0 %). Kustannusarvio ei sisällä kiintokalusteita, varusteita 
tai piha-alueen kunnostustöitä (mm. leikkialueen päivitys varusteineen). Kustannusarviossa ei 
myöskään ole huomioitu tilamuutostarpeita, mitä kohteessa tiettävästi on tulossa. Vastaavan 
kokoluokan uudisrakennusten rakennuskustannus on suuruusluokaltaan noin 1,4 milj. € eli 
noin 1400 - 1600 €/m2 (alv 0 %). Em. laskelmien perusteella kohteen korjausaste-arvio on 
noin 75 %.  Lopulliset korjauskustannukset tarkentuvat vasta korjaussuunnitelmien valmistut-
tua / kilpailutuksen myötä.  
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TURUSSA SIJAITSEVAN 1890-LUVUN TOIMISTORAKENNUKSEN KOSTEUS- JA 
SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 
 
Sauli Kodisoja 
Arkea Kunnossapito Oy 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen kohteena oli Turussa sijaitseva 1800-luvun lopulla rakennettu toimistorakennus. 
Kohteella on koettu sisäilmaongelmiin viittaavia oireita useiden vuosien ajan. Kohteelle on 
tehty monia tutkimuksia ja korjauksia näiden ongelmien poistamiseksi. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää rakenteiden kunto ja rakennetyypit mahdollisimman kattavasti. Tut-
kimusten perusteella laadittiin toimenpidesuositukset, jotka jaettiin käyttöä turvaaviin ja perus-
korjauksen yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin.  
 
Tutkimuksen pääpainona olivat rakenneavausten kautta tehdyt aistinvaraiset ja mittauksin teh-
dyt havainnot. Tutkimusten yhteydessä tehtiin myös pintakosteuskartoituksia sekä rakennekos-
teusmittauksia. Merkkiainekokeiden yhteydessä tehtiin paine-ero mittauksia.  Myös ilmanvaih-
toa ja sen riittävyyttä arvioitiin.  
 
Toimenpide-ehdotukset syntyivät tutkimusten tuloksina. Maanvastaisilta osilta suositellaan 
poistettavan vaurioituneet pinnoitemateriaalit ja korvaamaan ne hengittävillä pinnoitteilla. 
Ryömintätila tulee alipaineistaa sisätiloihin nähden ilmanvaihdon saneerauksen yhteydessä ali-
paineisuuden pienentämiseksi. Vesikatolla havaitut vuotokohdat suositeltiin paikattavan nope-
alla aikataululla ja vesikatto tulee saneerata peruskorjauksen yhteydessä kokonaan. 
 
1. JOHDANTO 
 
Tutkimus tehtiin ja raportoitiin Ympäristöopas 2016, rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen 
kuntotutkimus-oppaan ohjeistuksen mukaisesti. 
 
1.1. Kohteen yleiskuvaus 
 
Siirtolaisuusinstituuttina nykyään toimiva rakennus on rakennettu vuosina 1899…1900 kaasu- 
ja vesilaitoksen käyttöön. Tontin voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1897, joten MRL:n 
mukaista suojelustatusta kohteella ei ole. Se on kuitenkin vakiintunut suojelukohde suoje-lusta-
tuksella paikallinen eli SR ja mukana museon suojelutavoitelistauksessa. 
 
Kohde on aikoinaan perustettu hirsiarinoiden ja puupaalujen varaan, osa rakennuksesta on pe-
rustettu suoraan kallion päälle. Kohteen ulkoseinät ovat rapattuja massiivitiiliseiniä. Sokkelit 
ovat luonnonkivistä ladottuja. Rakennuksessa on kellaritilaista ja ryömintätilaista osaa lounais-
päädyssä, sekä maanvastaista osaa rakennuksen koillispäädyssä.  
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Ryömintätilan päälliset rakenteet ovat puurakenteiset. Välipohjarakenteet ovat pääosin puura-
kenteista. WC-tiloja oli uusittu betonirakenteisiksi. Yläpohjarakenne on puurakenteista, ulla-
kolla on sekä tiilistä, että betonista tehdyt palopermannot. Vesikatto on konesaumattu peltikate 
ilman aluskatetta. 
 
Kiinteistössä on alkujaan ollut luonnollinen eli painovoimainen ilmanvaihto. Nykyisin ilman-
vaihto on kuitenkin pääosin koneellinen siten, että osin tiloissa on koneellinen tulopoistoilman-
vaihto ja osin pelkkä koneellinen poisto. Ilmanvaihto on hajautettu useammalle eri koneelle. 
 
1.2. Tutkimuksen tavoite ja rajaus 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksessa käytetyt päärakennetyypit ja rakenteissa 
käytetyt materiaalit sekä haitta-aineet ala- väli- ja yläpohjien osalta, tutkia rakenteiden kunto ja 
selvittää näiden vaikutusta sisäilman laatuun sekä laatia toimenpidesuositukset käyttöä turvaa-
vien ja peruskorjausaikaisille korjauksille. Tutkimukseen sisältyi koko rakennus lukuun otta-
matta C-osan 1. kerrosta joka toimii sauna- ja edustustilana. 
 
2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA MITTALAITTEET 
 
2.1. Rakenneavaukset 
 
Rakenneavauksia tehtiin ala-, väli- ja yläpohjiin, kevyisiin väliseinärakenteisiin sekä koteloin-
teihin. Rakenneavauksilla pyrittiin kartoittamaan jokainen rakennetyyppi ja rakenteiden ylei-
nen kunto. Rakenneavaukset tehtiin alipaineistetussa tilassa ja avauksissa käytettiin P3-luokan 
henkilökohtaisia suojaimia. 
Rakennetyypit kartoitettiin pääpiirteittäin. Pohjakuviin merkityt eri rakennetyyppien alueet 
ovat rakenneavausten, tarkastusporausten ja vanhojen rakennepiirustusten perusteella tehtyjä 
arvioita, ja poikkeuksia todennäköisesti esiintyy. 
 
2.2. Pintakosteuskartoitukset ja rakennekosteusmittaukset 
 
Kenttätutkimuksissa käytettiin aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä pintakosteudenilmai-
sinta. Kivirakenteissa käytettiin sähkönjohtavuuteen perustuvaa Gann Hydromette BL E yh-
distelmämittaria sekä Gann B 55 BL pinta-anturia, jonka antamalla lukemalla ei ole yksikköä. 
Mitattaessa saatu tulos on suuntaa antava. Asteikko muodostuu lukemista 0...200. Pintakos-
teusilmaisin kuvaa rakenteen kosteutta enimmillään noin 3-5cm syvyyteen asti. Ilmaisimesta 
saatu lukema riippuu myös tarkasteltavasta materiaalista. 
 
Puu- ja levyrakenteiden kosteusmittauksiin käytettiin Gann M18 puuanturia sekä Gann Hyd-
romette BL E yhdistelmämittaria (kalibroitu 6/2017). Mittaukset tehtiin mittarinvalmistajan oh-
jeiden mukaisesti. Mittari ilmaisee rakenteen kosteuden painoprosentteina.  
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Betonin suhteellisen kosteuden mittaukset suoritettiin RT 14-10984 kortin mukaisesti. Mit-
tauksissa käytettiin Gann Hydromette TF3-mittaria sekä Gann porareikäantureita (kalibroitu 
6/2017). 
 
2.4 Merkkiainekokeet 
 
Mahdollisia ilmavuotoja tutkittiin merkkiainemenetelmällä. Tutkimus tehtiin soveltuvin osin 
RT-ohjekortin 14-11197 mukaisesti. Merkkiainekokeessa ryömintätilaan johdettiin merkkiai-
nekaasua. Kaasua johdettiin tilaan 10 litraa minuutissa, jolloin kaasu ehtii. Merkkiainekaasuna 
käytettiin vedyn (5 %) ja typen seosta. Mahdollisia ilmavuotokohtia etsittiin sisäpuolelta merk-
kiaineanalysaattorilla Inficon Sensistor XRS9012. 
 
2.5 Olosuhdemittaukset 
 
Sisäilman olosuhteista mitattiin hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa sekä suhteellista kosteutta. 
Mittaukset tehtiin jatkuvatoimisena mittauksena n. 2 viikon seurantajaksolla.  
Lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mitattiin Trotec BL30-mittarilla. Hiilidioksidipitoisuuksia 
mi-tattiin Tinytag TGE-0010 CO2-mittarilla. 
 
3. MITTAUSTULOKSET JA YHTEENVETO HAVAITUISTA ONGELMISTA 
 
Maanvastaisista alapohjarakenteista havaittiin kohonneita kosteusarvoja pintakosteudenosoitti-
mella muovimatolla päällystetyiltä osilta. Arkistotilaan tehdyistä porareikämittauksista ja muo-
vimaton alla olevan liiman aistinvaraisesta tarkastelusta voitiin päätellä, että maaperästä dif-
fuusiolla ja kapillaarisesti nouseva kosteus on vaurioittanut muovimattojen liimoja. Merkkiai-
nekokeiden yhteydessä havaittiin maanvastaisilta osuuksilta runsaasti ilmavuotoja maaperästä 
sisätiloihin päin.  
 
Taulukko 1. Arkistohuoneen porareikämittauksen tulokset 
 

 
  
Ryömintätilaisilta osilta havaittiin ilmavuotoja runsaasti ryömintätilasta sisätiloihin päin. Ali-
paine toimistotiloihin päin oli n. 10 pascalia normaalissa käyttötilassa. Ryömintätilassa havait-
tiin haitta-aineita sisältäviä PAH-yhdisteitä ja kreosootille ominainen haju. Ryömintätilan tuu-
letus oli puutteellinen.  
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Puurakenteiset ala-, väli- ja yläpohjarakenteet sisälsivät alkuperäisiä orgaanisia täyttömateriaa-
leja kuten turvetta ja sahanpurua. Eristemateriaalit olivat rakenneavausten perusteella pääosin 
hyväkuntoisia. Välipohjarakenteissa täyttömateriaalia oli erittäin paljon ja rakenteen kokonais-
paksuus oli noin 500mm. Yläpohjarakenteessa havaittiin kattovesivuotojen aiheuttamia paikal-
lisia vauriokohtia palopermannon alapuolisissa rakenteissa. Rakenneavausten yhteydessä ha-
vaittiin PAH-yhdisteitä sisältäviä rakenteita kuten ilmansulkupaperia ja valupaperia. Väli- ja 
yläpohjarakenteet olivat epätiiviitä varsinkin seinän ja lattian liittymäkohdissa. 
 
Vesikatossa havaittiin runsaasti vuotoja ullakkotiloilta tarkasteltuna. Peltikatteen alta puuttui 
kokonaan aluskate ja koko kattorakenne alkoi olla teknisen käyttöikänsä lopussa. 
 
Olosuhdemittauksissa ei havaittu lämpötilan tai hiilidioksidin osalta suuria poikkeamia. Arvot 
täyttävät suurimmalta osalta sisäilmastoluokan S3 vaatimukset. Ainoastaan lämpötiloissa oli 
joissain tiloissa muutaman asteen alituksia tavoitearvoista. 
 
4. YHTEENVETO SUOSITELLUISTA TOIMENPITEISTÄ 
 
Tutkimustulosten perusteella esitettiin lisätutkimustarpeita ja toimenpidetarpeita, jotka oli ja-
ettu käyttöä turvaaviin toimenpiteisiin sekä peruskorjauksen aikaisiin toimenpiteisiin. 
 
Lisätutkimuksina suositellaan ilmanvaihdon peruskorjauksen tueksi tehtävää ilmanvaihdon tar-
kempaa kuntotutkimusta. Ennen korjaustöihin ryhtymistä suositellaan myös asbesti- ja haitta-
ainetutkimusta kiinteistössä esiintyvien haitta-aineita sisältävien materiaalien kokonaisvaltaista 
kartoittamista varten. 
 
Käyttöä turvaavina toimenpiteinä tulee rakennuksen ilmanvaihto ja painesuhteet säätää niin, 
että hallitsemattomat ilmavirtaukset saadaan mahdollisimman pieneksi. Tämä vaatii todennä-
köisesti ilmanvaihdon kokonaisvaltaisen saneerauksen. Ryömintätila suositellaan samassa yh-
teydessä alipaineistettavan muihin tiloihin nähden. Maanvastaisilla osilla vaurioituneet muovi-
mattorakenteet suositellaan korvattavaksi hengittävillä pinnoitteilla ja maanvaraisen osan lat-
tian ja seinärakenteen liitoskohdat suositellaan samassa yhteydessä tiivistettävän ilmavuotojen 
estämiseksi. Vesikatossa esiintyneet vuotokohdat suositellaan korjattavaksi mahdollisimman 
nopeasti lisävahinkojen välttämiseksi. 
 
Peruskorjauksessa suositellaan orgaanisia täyttömateriaaleja sisältävien ala-, väli- ja yläpohja-
rakenteiden perusteellista korjausta, jossa korvataan vanhat eristeet uusilla ja parannetaan ra-
kenteiden ilmatiiveyttä. Vesikatto suositellaan korjattavaksi peruskorjauksessa kokonaisuudes-
saan. Ryömintätilassa sijaitseva matala osa suositellaan korotettavaksi ja pohjalle lisättävän ka-
pillaarikatkokerros. 
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VUONNA 1897 VALMISTUNEEN KARTANORAKENNUKSEN SISÄILMA- JA 
KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ ALTISTUMISEN ARVIOINTI 
 
 
Tuomo Laitinen 
Sirate Group Oy 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Kohteena ollut kartanorakennus on valmistunut 1897 ja se on toiminut Fellmanin suvun kar-
tanorakennuksena vuoteen 1919 saakka. Lahden historiallisen museon käyttöön kartano luo-
vutettiin 1960-luvun puolivälissä. Kohteeseen tehdyssä kosteus- ja sisäilmateknisessä kunto-
tutkimuksessa tarkasteltiin rakennuksen rakenneosien rakennetekniikkaa sekä kosteusteknistä 
kuntoa. Tutkimuksessa selvitettiin myös erilaisin mittauksin tilojen sisäilmaolosuhteita ja 
ilmanvaihdon toimintaa.   
 
Kellarikerroksen alapohjarakenteissa todettiin korkeita rakenteiden kosteuspitoisuuksia 
maanvastaisten seinien vierustoilla ja massiivisten tiiliseinien alaosissa, joissa oli myös näky-
viä vaurioita. Rakennuksessa oli kolmea eri tyyppiä välipohjarakennetta, ratakiskoin kanna-
teltu tiiliholvi, alalaattapalkistoja sekä massiivisia alapalkistolaattoja. Ulkoseinät rakennuk-
sessa olivat massiivitiiliseiniä. Vesikaton kannatinrakenteet olivat puuta, jotka oli tuettu beto-
nisesta yläpohjasta ja ulkoseinistä. Katemateriaalina oli maalatturivipeltikate. 
 
Rakenteista otetuissa materiaalinäytteissä (alapohjan lämmöneriste, välipohjien täyttökerrok-
set, seinien tasoitteet ja maalit) oli mikrobikasvustoa. Rakenteissa oli ilmavuotoja sisäilmaan, 
joten altistuminen mikrobeille on mahdollinen ja paikoin todennäköinen. 
 
Sisäilmassa ei ollut viitearvoja ylittäviä pitoisuuksia altisteita (VOC, aldehydit ja kuidut). 
 
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmässä ei esiintynyt kuituja eikä mikrobeja. Visuaalisten 
havaintojen ja paine-eroseurannan perusteella ilmanvaihtojärjestelmä on hyvä kuntoinen. 
 
1. JOHDANTO  
 
Kohteen käyttäjillä on ollut mahdollisesti sisäilman laatutason heikkenemisen vuoksi oireita, 
joiden on epäilty aiheutuvan työpaikan sisäilman mahdollisista epäpuhtauksista. Oireet ja 
aistimukset ovat pääsääntöisesti liittyneet kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen tiloihin, 
joihin myös suurin osa tutkimuksista kohdistettiin. Tavoitteena oli mittauksilla ja tarkasteluil-
la selvittää mahdolliset rakennuksen epäkohdat ja viat, jotka voisivat aiheuttaa sisäilman laa-
dullista heikkenemistä. 
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Kolmekerroksinen rakennus, jonka huoneistoala on 1209 m2.  
 
Rakennus on valmistunut vuonna 1897 ja toiminut Fellmanin suvun kartanorakennuksena 
vuoteen 1919 saakka. Vuosina 1920-1959 rakennuksessa toimivat kansakoulu, kauppakoulu, 
lastentarha ja kouluhammashoitola. Lahden historiallisen museon käyttöön kartano luovutet-
tiin 1960-luvun puolivälissä. Rakennukseen kunnostettiin museon näyttelytilat, jotka avattiin 
yleisölle vuonna 1968. 
 
Rakennus on perustettu kiviladonnan päälle. Kellarikerrosta on syvennetty vuonna 1965. Vä-
lipohjarakenteet on vaihdettu 1965 puurakenteisista betonirakenteisiksi, samanaikaisesti kel-
laria on syvennetty. 
 
Rakennuksen kantavina pystyrakenteina ovat massiiviset tiiliseinät. Kantavina vaakarakentei-
na ovat betoniset lokeroholvit, osa välipohjasta on teräsbetonilaattapalkistoa. Vesikattona on 
jyrkkä vesikatto ulkopuolisella vedenpoistolla, vesikatteenaan on pelti. Rakennuksen julkisi-
vut ovat rapattuja. 
 
Rakennuksessa ei ole vedeneristyskerroksia maanvaraisissa rakenteissa. 
 
Kohteessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. 
 
Huonetilojen lattia- ja seinärakenteiden pintoja havainnoitiin pintakosteudenosoittimella 
mahdollisten kosteuspoikkeamien havaitsemiseksi. Pintakosteusmittaukset rakenteiden pin-
noilta tehtiin GANN Hydromette UNI2 pintakosteudenosoittimella käyttäen LB70/B50 mit-
tausanturia. Pintakosteudenosoittimien toiminta perustuu mitattavan materiaalin vesipitoisuu-
den muutoksista johtuvien sähköisen johtavuuden muutoksiin. Mittaustulokset ovat suuntaa-
antavia ja saadut arvot mittalaitekohtaisia. 
 
Pintakosteusmittauksissa saatujen tulosten pohjalta kosteuspoikkeama kohtiin tehtiin tarkem-
pia kosteusmittauksia käyttäen suhteellisen kosteuden mittausmenetelmiä (viiltomittaukset, 
porareikämittaukset, näytepalamittaukset).  
 
Rakenteisiin tehtiin avauksen käyttötarkoituksesta riippuen ø16-60mm kokoisia raken-
neavauksia isku- ja timanttiporakoneella. Rakenneavauskohdista mitattiin rakennekerrosten 
vahvuudet rulla- /työntömitalla sekä otettiin tarvittavilta osin materiaalinäytteitä mikrobi- 
ja/tai haitta-aineanalyyseihin. 
 
Materiaalinäytteet kerättiin puhdistetuilla välineillä aseptisesti uudelleen suljettaviin muovi-
pusseihin. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen akkreditoidussa sisäilmalaboratoriossa 
suoraviljelymenetelmällä. Tarkemmat menetelmät on esitetty näytteiden analyysivastauksissa. 
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Tuloilmakanaviston sisäpinnoille kertyneen pölyn mikrobistoa selvitettiin pintasivelynäyttein.  
 
Pintanäytteiden mikrobilajisto selvitettiin ns. pyyhintänäytteellä. Pinta pyyhittiin 10 cm x 10 
cm alueelta steriilillä vanulla kolmelle kasvualustalle (DG18-, M2- ja THG-agar). Mikrobit 
tunnistettiin valomikroskooppisesti ISS Proko Oy:n akkreditoidussa sisäilmalaboratoriossa. 
 
Haitta-aine näytteestä määritettiin eri PAH-yhdisteiden pitoisuudet sekä yhdisteiden koko-
naispitoisuus. Näytteen analysointi suoritettiin Työterveyslaitoksen akkreditoidussa laborato-
riossa.  
 
Asbestikuitujen esiintyminen materiaalissa määritettiin elektronimikroskoopilla. Määritys 
tehtiin Työterveyslaitoksen akkreditoidussa laboratoriossa. 
 
Maalipinnoitteiden maalin koostumuksesta analysoitiin seuraavat raskasmetallit ja niiden yh-
disteet: arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy, vanadiini ja sinkki. 
Näytteet esikäsiteltiin niille soveltuvin menetelmin, jonka jälkeen metallipitoisuudet analysoi-
tiin ICPMS-tekniikalla. Tarkempi kuvaus on esitetty näytteiden analyysivastauksessa raportin 
liitteessä. 
 
Rakenteiden ilmatiiviyttä tarkasteltiin merkkiainemenetelmällä tehdyllä ilmavuototutkimuk-
sella. Menetelmässä merkkiainekaasua (95% typpi, 5% vety) laskettiin rakenteen sisään (täyt-
tökerros, eristekerros), minkä jälkeen ilmavuotoja havainnoitiin merkkiaineanalysaattorilla 
(Inficon Sensistor XRS9012 Hydrogen Leak Detector). Välipohjarakenteissa merkkiainetta 
laskettiin molempiin huonetilaa rajaaviin välipohjarakenteisiin (katto- ja lattiarakenteet). Ra-
kenteiden ilmavuototutkimukset tehtiin alipaineisissa olosuhteissa, jotta mahdolliset ilmavuo-
dot havaittaisiin. Alipaine luotiin Retrotec-ilmatiiviysmittauskalustolla. Alipaineistuksen ai-
kana tutkittava tila oli vähintään -10Pa alipaineinen täyttö-/eristekerrokseen nähden, jotta 
mahdolliset ilmavuodot havaittaisiin. 
 
Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) sekä yksittäisten 
yhdisteiden pitoisuudet tutkittiin sisäilmasta kerättävillä VOC-näytteillä. VOC-näytteet kerät-
tiin Tenax TA-Carbograph 5TD -adsorbentteihin. 
 
Tilojen sisäilman kuitupitoisuutta selvitettiin 14 vuorokauden pölylaskeumasta. Kuitunäytteet 
kerättiin geeliteipeille, joista kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopin avulla.  
Ilmanvaihtojärjestelmän teollisten mineraalikuitujen lähteitä arvioitiin tuloilmakanavan sisä-
pinnoille kertyneestä pölystä. Kuitunäytteet kerättiin geeliteipeille, joista mineraalikuitujen 
lukumäärä laskettiin valomikroskooppisesti.  
 
Rakennuksen painesuhteita ulkovaipan yli seurattiin jatkuvatoimisilla paine-eroantureilla 
(Beck, Produal, Dwyer differential pressure transmitter). Tulosten keskiarvo tallennettiin 5 
minuutin mittausjaksojen välein ja data analysoitiin Tinytag Explorer 4.9 ohjelmistolla. 
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3. TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA 
 
3.1. Rakennetekniset tutkimukset 
 
Alapohjan betonirakenteen paksuus vaihteli rakenneavauskohdasta riippuen ollen paksuim-
millaan 160mm (käytävä 018, RA) ja ohuimmillaan 30-40mm (varasto 007). Varaston 004 
rakenneavauksessa hiekka-/kivikerroksesta aistittiin voimakas, muista avauskohdista poik-
keava haju (kreosootin hajua). 
 
Taukotilan 027 ja työtilan 024 alapohjan rakenneavausten yhteydessä kerättiin sementtilastu-
villalevystä materiaalinäytteet mikrobianalyysiin. Alapohjan sementtilastuvillalevyn materi-
aalinäytteissä esiintyi eriasteista vaurioon viittaavaa mikrobikasvua. Näytteissä esiintyi kos-
teusvaurioon viittaavia mikrobilajeja (A. versicolor, A. restricti). Työtilan 024 näytteessä to-
dettiin myös kohtalainen kasvusto aktonibakteereja. 
 
Alapohjan pikisivelystä työhuoneen 013 kohdalta otettiin 1kpl materiaalinäytteitä PAH-
analyysiä varten. Näytteestä määritettyjen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus oli korkea 
(29000 mg/kg). Mahdollisten tulevien purkutöiden yhteydessä näyte tulee toimittaa ongelma-
jätelaitokselle. 
 
Kellarikerroksen varasto-/ teknisten tilojen alapohjan vihreänsävyisestä betonimaalista otet-
tiin 1 kpl materiaalinäytteitä asbestianalyysiä varten. Näyte kerättiin teknisen tilan 037 koh-
dalta. Elektronimikroskoopilla tehdyn analyysin perusteella kellarikerroksen lattiamaali ei 
sisältänyt asbestia. 
 
Kellarikerroksen varasto-/ teknisten tilojen alapohjan betonimaalista otettiin 1kpl materiaali-
näytteitä raskasmetallianalyysiä varten. Näytteestä analysoitiin seuraavat raskasmetallit ja 
niiden yhdisteet: arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy, vanadiini 
ja sinkki. Analyysin perusteella kellarikerroksen tilan 037 vihreänsävyinen lattiamaali sisälsi 
vaihtelevia määriä kaikkia analysoituja metalleja ja niiden yhdisteitä. Näytteissä esille nousi-
vat erityisesti kromin (6000 µg/g) ja lyijyn (1200 µg/g) pitoisuudet. 
 
Vuonna 1965 päivätyn rakennepiirustuksen mukaan näyttelytilojen 105 ja 108 alueella väli-
pohjarakenteena on betoninen kotelorakenne 70mm paksulla ylälaatalla ja 40mm paksulla 
alalaatalla. Muulla 1.kerroksen alueella on piirustusten mukaan 70-180mm paksuinen betoni-
laatta. Aistinvaraisten tarkastelujen perusteella tilojen 106-118 välipohjarakenteiden alempa-
na kantavana rakenteena on muurattu holvirakenne (Kuva 5.21), rakennepiirustuksista poike-
ten. 
 
Näyttelytilojen 106 ja 108 sekä tuulikaapin 117 välipohjan rakenneavausten yhteydessä kerät-
tiin sekalaisesta täyttökerroksesta materiaalinäytteet mikrobianalyysiin. Kolmesta välipohjista 
kerätyistä materiaalinäytteistä yhdessä (näyttelytila 106) todettiin vaurioon viittaavaa mikro-
bikasvua. Näytteessä esiintyi runsaasti Penicillium-hometta, niukasti aktinobakteereja sekä 
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runsaasti muita bakteereja. Aktinobakteereja todettiin yksittäiset pesäkkeet myös kahdessa 
muussa näytteessä. 
 
Välipohjan tervapaperista näyttelytilan 108 kohdalta otettiin 1kpl materiaalinäytteitä PAH-
analyysiä varten. Analyysin perusteella tervapaperin PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus (19 
mg/kg) oli matala, eikä materiaalia luokitella ongelmajätteeksi. 
 
Yläpohjan kantavana rakenteena oli 200mm teräsbetonilaatta. Rakennuksen pohjoispäädyn 
sivuseinien osalla (matalampi osa rakennuksesta) yläpohjan betonilaatan päällä ei ollut läm-
möneristyskerrosta, vaan ullakkotilaa pidettiin lämpimänä vesikierotoisella patterilämmityk-
sellä. Pohjoispäätyyn yläpohjan päälle oli asennettu puhausvilla, noin 400mm vahvuudelta. 
Lisälämmöneristys oli laitettu myös toisessa kerroksessa olleen näyttelytilan yläpohjan päälle 
(rakennuksen korkeampi osaa). 
 
Vuotoilmareittejä tutkittaessa merkkiainetta laskettiin ulkoseinän ja yläpohjan liitoskohtiin 
mutta merkkiainetta ei kulkeutunut alapuolisiin tiloihin. Ullakkotilan lämmöneristeet olivat 
kuivia, eikä vuotoilmareittejä sisätiloihin ollut, joten materiaalinäytteitä ei otettu. 
 
Vesikatteena oli maalattu rivipeltikate. Vesikaton kannatin rakenteet oli tehty puusta. Ruode-
laudoitukset olivat selkäpuiden päällä, selkäpuut oli tuettu kontin kautta jalasorsiin, jotka oli-
vat tuettu ulkoseinän massiiviseen muuraukseen. Rakenteessa ei ole aluskatetta, koska raken-
nuksen valmistumisajankohtana aluskatteita ei vielä käytetty. Vesikaton alapuolisissa raken-
teissa ei havaittu, että vesikatto olisi vuotanut. Kattoa oli aikaisempina vuosina paikoin kor-
jattu, uusittu ruodelautoja ja kattopeltejä. Tutkimusajankohtana vesikatto oli hyväkuntoinen 
eikä se näin ollen vaadi jatkotoimenpiteitä. 
 
4.2 Ilmavuototutkimukset 
 
Ensimmäisen kerroksen välipohjan (lattian) täyttökerroksesta todettiin ilmavuotoa kellariker-
roksen tiloihin kaikissa mittauspisteissä (6/6 kpl). Pistemäistä, mutta toistuvaa ilmavuotoa 
todettiin kellarikerroksen katon halkeamista/raoista ja valaisimen kiinnikkeistä. Siivouskes-
kukseen 031 ilmavuotoa välipohjasta todettiin myös tilan tekniikkakoteloinnin kautta. En-
simmäisen kerroksen eteiseen 116/117 ja IV-konehuoneeseen 114 todettiin ilmavuotoa väli-
pohjasta ovikynnysten kautta. Ilmavuotokohdat mahdollistavat epäpuhtauksien ja hajun kul-
keutumisen rakenteista huonetiloihin ja aiheuttavat sisäilman laadun heikkenemistä. 
 
4.3 Ilmanvaihdon puhtauden tarkastelu  
 
Tarkasteltujen tuloilmakoneiden osat havaittiin pääsääntöisesti asiallisiksi ja puhtaiksi, muu 
ilmanvaihtojärjestelmä oli pääsääntöisesti myös puhdas, eikä kanavissa esiintynyt normaalista 
poikkeavia pitoisuuksia mikrobeja eikä mineraalivillakuituja. Nykyinen ilmanvaihtojärjestel-
mä on soveltuva näiltä osin tilojen käyttötarkoitukseen nähden. 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 
4.1 Toimenpidesuositukset 
 
Alapohjarakenteiden ensisijaisena korjaussuosituksena tulisi alapohjan betonilaatat purkaa ja 
poistaa vaurioituneet eristemateriaalit (toja-levy). 
 
Välipohjarakenteiden ensisijaisena korjaussuosituksena tulisi välipohjan betonilaatat purkaa, 
poistaa vaurioituneet täyttömateriaalit ja puhdistaa jäljelle jäävät rakenteet. 
 
Ensisijaisena korjaussuosituksena välipohjarakenteille on täyttökerrosten poistaminen ja jäl-
jelle jäävien rakenteiden puhdistaminen. Vaihtoehtoisesti ilmavuodot ensimmäisen kerroksen 
välipohjarakenteista kellarikerroksen ja ensimmäiseen kerroksen tiloihin tulisi estää huolelli-
sin tiivistyskorjauksin. 
 
Maanvastaisten rakenteiden kosteusvaurioiden korjaaminen. Salaojitusten ja vedeneristysjär-
jestelmien uusiminen. 
 
Tuloilmakoneen TK01 puhallinkammion pohjalla havaittiin hiekkaa, joka suositellaan poistet-
tavaksi imuroimalla. Suodattimissa havaittiin paljon likaa ja vaihdon tarpeeseen viittaavia 
tummumia, vaikka suodattimet oli vaihdettu edellisen kerran noin neljä kuukautta ennen puh-
taustarkastelun suorittamista.  
 
 
5. KIITOKSET 
 
Kiitokset ohjaajille, kurssikavereille sekä työkavereille. 
 
6. LÄHDELUETTELO 
 
Ympäristöopas 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Toim. Miia 
Pitkäranta. Helsinki 2016. Ympäristöministeriö. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75517 
 
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. 2012. Määräykset ja ohjeet 2012. Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma, osa D2. Ympäristöministeriö. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuh-
teista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. Asumisterveys-
asetus. 
 
RT 14‐11197. 2015. Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein. Rakennustieto 
Oy, Rakennustietosäätiö RTS 2015. 
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MUSEO- JA KULTTUURIKESKUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN 
KUNTOTUTKIMUS 

 

Marjo Lehmusvuori 
Raision kaupunki, ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 

 

TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen kohteena on vuonna 1954 valmistunut museo- ja kulttuurikeskus. Tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää rakennuksen rakenteiden, ilmanvaihdon, viemäröinnin ja salaojien 
kunto sekä arvioida niissä mahdollisesti olevien vaurioiden vaikutuksia sisäilman laatuun. Tut-
kimuksen yhteydessä rakennukseen tehtiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Rakennuksen käytön 
aikana koettujen oireiden, sen historian aikana tapahtuneiden vesivahinkojen, sekä rakennuk-
sessa olevien useiden riskirakenteiden vuoksi on syytä epäillä rakennuksessa olevan vaurioitu-
neita rakenteita ja niiden johdosta ongelmia sisäilman laadussa.  

Kohteessa suoritettiin aistinvaraisten havaintojen lisäksi olosuhdemittauksia, kosteusmittauk-
sia, rakenteiden avauksia, asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä sadevesi-, salaoja- ja viemäriput-
kistojen kuvaus.  

Suurimmat epäkohdat rakennuksessa ovat perustusten ja alapohjarakenteiden kosteusrasitus, 
ulkoseinien, alapohjaa vasten olevien väliseinien sekä välipohjien rakenne. 

1 JOHDANTO 

Museo- ja kulttuurikeskus on rakennettu vuonna 1954. Rakennus on alun perin toiminut kun-
nantalona ja kirjastona. Se on kaksiosainen, joista toinen osa (A) on kaksikerroksinen ja toinen 
osa (B) on yksikerroksinen. Molempien osien (A ja B) alla on kellarikerros, lisäksi osan A 
yläpuolella on ullakko. Vuosina 1978 kellarikerrokseen on tehty sisäisiä muutoksia, jotka eivät 
ole vaikuttaneet julkisivuihin. Vuosina 1982 ja 1991 rakennukseen on tehty muutostöitä kai-
kissa kerroksissa ja julkisivua on muutettu. Muutostöiden jälkeen rakennus on toiminut kau-
punginkirjastona aina vuoteen 1999 saakka.  

Kirjaston siirryttyä uusiin tiloihin rakennus remontoitiin vuonna 2000 museo- ja kulttuurikes-
kukseksi. Ilmanvaihto uusittiin 2. kerroksen osalta ja samalla ullakkokerrokseen rakennettiin 
ilmanvaihtokonehuone palvelemaan rakennuksen 2. kerrosta. Sisääntulokerroksessa on ollut 
taidemuseo ja arkeologinen näyttelytila. Toisessa kerroksessa on ollut viimeisimpänä teatteri-
tila sekä toimistohuoneita. Kellarikerroksessa on ollut kerhotoimintaa sekä varasto- ja teknisiä 
tiloja. 2000 – luvulla 1. kerroksen taidenäyttelytilaan on asennettu sisäilman kostutusjärjes-
telmä, jolla on saatu ilmankosteus pidettyä ympäri vuoden 45 RH %. 

Viimeiset rakennuksessa työskennelleet työntekijät siirrettiin toisiin työtiloihin vuonna 2011 
sisäilmaan liitettyjen oireilujen vuoksi. Tämän jälkeen rakennus on ollut tyhjillään lukuun ot-
tamatta kellarikerrokseen vuonna 2014 remontoitua päihdetyön korvaushoitohuonetta. Kor-
vaushoitohuoneessa työskennellään edelleen noin tunnin päivässä ja työntekijät ovat ajoittain 
kokeneet tilassa oireita, jotka saattavat liittyä sisäilmaan.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Aistinvaraisella tarkastelulla havainnoitiin rakennus ulkopuolelta, maanpinnan muodot, pinta-
materiaalit sekä niiden kunto, näkyvät kosteus- ja homevauriot sekä poikkeavat hajut.  

Rakennukseen tehtiin kattava pintakosteuskartoitus ulkovaipan riskialueille sekä vesipisteiden 
läheisyyteen. Pintakosteudet kartoitettiin maanvaraisesta alapohjasta, ulkoseinien alaosista ja 
perustuksiin ulottuvista väliseinien alaosista. Muiden kuin riskialueiden pintakosteudet kartoi-
tettiin pistokokeen omaisesti. 

Kellarikerroksen muovimaton ja sen alla olevan betonin rajapinnan suhteellista kosteutta mi-
tattiin viiltokosteusmittauksilla kolmesta eri kohdasta.  

Kellarikerroksen alapohjarakenteen ja väliseinien alaosien kosteuspitoisuuksia mitattiin pora-
reikämittauksella lattiasta kolmesta eri kohtaa kahdelta eri syvyydeltä kosteusjakauman selvit-
tämiseksi sekä kahdesta eri kohtaa väliseiniä. Kosteusmittauspisteet valittiin poikkeavien pin-
takosteusmittausten tulosten perusteella.   

Korvaushoitohuoneesta sekä kellarin työhuoneesta otettiin sisäilman VOC – ja mikrobi-näyt-
teet sisäilmassa olevien haihtuvien orgaanisten aineiden sekä mikrobien selvittämiseksi. 

Rakenneavauksia tehtiin rakenteiden ja niiden kunnon selvittämiseksi ja varmistamiseksi. Ra-
kenneavaukset tehtiin samalla asbesti- ja haitta-ainekartoituksen kanssa. Avauspaikat valittiin 
niin, että saatiin kartoitettua mahdollisimman kattavasti rakennuksen erilaiset rakenneratkaisut. 

Ulko- ja väliseinärakenteiden kautta mahdollisesti tapahtuvia ilmavuotoja kellarikerroksen kor-
vaushoitotilaan tutkittiin merkkiainemenetelmällä. Tutkimus tehtiin soveltuvin osin RT-ohje-
kortin 14–11197 mukaisesti. 

Lisäksi rakennukseen tehtiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä sadevesi-, salaoja- ja viemäri-
putkistojen kuvaukset. 

3 HAVAINNOT JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

3.1 Perustukset ja alapohjarakenteet 

Rakennus on perustettu osittain suoraan kallion päälle ja osittain kallion päälle valettujen teräs-
betonipaalujen varaan. Kantavana rakenteena on teräsbetoniseinä-/ palkkirakenteet ja ala-poh-
jarakenteena on maanvastainen betonilaatta. Täyttönä on käytetty hienojakoista hiekkaa. Täyt-
töhiekan päälle on valettu n. 90 - 150 mm paksuinen betoni. Alemman betonikerroksen pintaan 
on sivelty bitumikerros, jonka päälle on valettu pintabetonilaatta. Alimman kerroksen lattia-
pinta on maanpinnan tason alapuolella. 

Alapohjaan tehtyjen kosteusmittausten sekä rakenneavausten perusteella alapohjalaatta ja täyt-
töhiekka ovat tutkituilta kohdin märkää. Alapohjalaatta on kastunut mm. maakosteudesta joh-
tuen. Kosteus on paikoin päässyt nousemaan kapillaarisesti pintalaattaan saakka mm. pilarien 
kohdilla. Kyseessä saattaa olla osittain myös kondensoitumisesta aiheutuvaa kosteusongelmaa 
alapohjan alapuolisessa tilassa. Täyttöhiekan ja maan painumisesta johtuen alapohjan alle on 
syntynyt tyhjä tila, johon kosteus kondensoituu. 

Kahden kellarikerroksessa olevan työhuoneen pintamateriaali on uusittu muovimatoksi ja ala-
pohjan kosteudesta johtuen myös muovimattoon kohdistuu kosteusrasitusta. Maaperän kosteus 
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pääsee nousemaan kapillaarisesti perustusrakenteita myöten ja levittäytyy alapohjaan. Putkis-
tokuvauksen mukaan sadevesiviemäreissä on painumaa ja ne ovat paikoitellen täynnä vettä. 
Tämä voi osaltaan johtaa vettä alapohjaan ja sen rakenteisiin. Kosteus voi olla peräisin myös 
korkealla olevasta pohjavedestä, kallion pinnalla liikkuvasta vedestä, maaperän kapillaarisuu-
desta, ulkoisista kosteuslähteistä tai vesi- ja viemäriputkivuodoista. 

Mikäli rakennuksen osalta päädytään peruskorjaukseen, tulee alapohjarakenteet uusia nyky-
määräysten mukaisiksi sekä kosteusteknisesti toimiviksi. Kellarikerroksen huonekorkeus on 
paikoitellen 220 mm tai jopa sen alle. Matala huonekorkeus tulee ottaa huomioon korjaussuun-
nittelussa. 

3.2 Maanvastaiset ja maanpäälliset ulkoseinärakenteet 

Kellarikerroksen osalla ulkoseinät ovat joko kokonaan tai osittain maanvastaisia. Maanvastais-
ten seinien rakenteena on ulkoa päin betoni – villa – tiili. Maanvastaisten rakenteiden kantavan 
betoniseinän sisäpinnassa on käytetty vedeneristeenä bitumisivelyä. 

Maanvastaisissa ulkoseinissä on paikoitellen eristeenä lasivillaa. Rakenteessa ei rakenneavaus-
paikoissa ole tuuletusrakoa. Kyseessä on riskirakenne ja rakenneavauskohdissa on ollut vesi-
vahinkoja tai pintarakenteissa näkyi selkeitä kosteuden aiheuttamia vaurioita.  

Rakennuksen etupihan puolella on kokonaan maan alla olevia maanvastaisia ulkoseinäraken-
teita. Maanvastaisissa ulkoseinärakenteissa on kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Vauriot joh-
tuvat todennäköisesti maakosteudesta sekä pintavesien pääsystä rakenteisiin. Ulkoseinistä 
puuttuu pääsääntöisesti ilmarako, jonka vuoksi rakenne on kosteusteknisesti riskialtis ja vau-
rioherkkä.  

Maanpäälliset ulkoseinät on muurattu punaisesta tiilestä. Alkuperäisen työselityksen mukaan 
ulkopuolella on puolen kiven tiili, välissä lasivillaeriste ja sisäpuolella 1 kiven tiili. Ikkuna-
penkkien alle on jätetty 15 cm kolot pattereita varten. Työselityksen mukaan näissä kohdin on 
lisätty lämmöneritystä. 

Maanpäällisten ulkoseinien osalta ei rakennuksen sisäpuolella havaittu kosteus- tai mikrobi-
vaurioita. Maanpäällisistä ulkoseinistä puuttuu ilmarako, jonka vuoksi ulkoseinä rakenne on 
koko rakennuksessa kosteusteknisesti riskirakenne. Viistosateella sadevesi saattaa päästä ulko-
seinän sisään. Tuuletusraon puuttumisen vuoksi tiiliverhouksen läpäissyt vesi pääsee suoraan 
ulkoseinän eristetilaan aiheuttaen kosteusvaurioita. Tuuletusraon puuttumisen vuoksi rakentei-
den kuivuminen on hidasta, joka osaltaan voi aiheuttaa kosteus- ja mikrobivaurioita ulkoseinä-
rakenteissa. Vaikka tässä tutkimuksessa ei ulkoseinien sisäpuolelta löytynyt vaurioita, ei kos-
teus- ja mikrobivaurioiden mahdollisuutta kuitenkaan voida poissulkea. 

Huokoiset materiaalit mahdollistavat seinän sisäisten ilmavirtausten liikkumisen laajalti, joten 
epäpuhtaudet voivat liikkua pitkiäkin matkoja ilmavirtausten mukana ja tulla sisätiloihin pai-
koista, joissa rakenne ei ole tiivis ja sisätila on alipaineinen ulkotilaan nähden. 

Maanvastaisissa ulkoseinissä on sisäpuolella kosteudesta aiheutuneita vaurioita ja rakenteita on 
jo purettu. Riippuen rakennuksen tulevasta käyttötarkoituksesta sekä muista korjauksista suo-
sitellaan maanvastaisten ja maanpäällisten seinien korjaamista. Korjaus edellyttää julkisivuver-
housten ja lämmöneristeiden uusimista. 
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3.3 Väli- ja yläpohjarakenteet sekä väliseinät 

Välipohjarakenteina rakennuksessa on käytetty kaksoislaattaholvia irtoylälaatalla sekä massii-
vilaattaa. Kaksoislaattaholvirakenteessa ylälaatta on eristetty palkeista toja-levykaistaleilla. 
Ylälaatan valussa on käytetty laudoitusta ja sen päällä vuorauspaperia. Välipohjien eristemate-
riaalina on käytetty luonnonmateriaaleja.  

Ullakon vastaisen yläpohjan rakenteena on kaksoislaattaholvi, jonka päällimmäisenä kerrok-
sena on lisäksi 50 mm teräsbetoni (palopermanto). Palopermannon aluslaudoitusta kannattavien 
korokkeiden ja palkkien välissä on käytetty lasivillaa ja toja-levyä. Aluslaudoituksen ja palo-
permannon välissä on vuoraushuopa.     

Väli- ja yläpohjista on syytä poistaa vaurioherkät eristemateriaalit. Luonnonmateriaalit ovat 
vaurio-herkkiä putkirikkojen tai muiden kosteusvaurioiden yhteydessä. Mikäli eristetilaan pää-
see kosteutta, ovat luonnonmateriaalit hyviä kasvualustoja mikrobeille. Rakennekuvien perus-
teella välipohjien ja ulkoseinäliitosten yhtymäkohdissa on kylmäsiltoja, jolloin kosteus saattaa 
tiivistyä rakenteen sisään aiheuttaen kosteus- ja mikrobivaurioita. 

Koska rakennuksessa on muitakin peruskorjausta vaativia rakenteita eikä voida taata etteikö 
välipohjarakenteissa olisi kosteus- tai mikrobivaurioita, suositellaan kaksoislaattavälipohjara-
kenteiden uusimista. 

Kellarikerroksen väliseinät, joissa on kosteusvaurioita, on rakennekuvien perusteella muurattu 
suoraan joko kallion päälle tai betonirakenteisen perusmuurin päälle. Maaperästä/ alapohjara-
kenteesta on päässyt nousemaan kapillaarisesti kosteutta väliseinärakenteisiin. 

Maata vasten olevien väliseinien vaurioituneet rakenteet suositellaan uusittavaksi kosteustek-
nisesti toimiviksi mahdollisen alapohjan rakenteen uusimisen yhteydessä.   

3.4 Julkisivut, ikkunat ja ovet 

Kohteen julkisivu on alaosiltaan liuskekiveä ja yläosiltaan rapattu. Rakennuksen ikkunat ovat 
alkuperäisiä kaksilasisia sisään-ulos aukeavia puuikkunoita. Rakennuksessa on paikalla valettu 
teräsbetonirakenteinen ulokeparveke, joka on kannatettu rakennuksen rungosta. Parvekkeessa 
on maalattu teräskaide.  

Rakennuksen ulko-ovet ovat alkuperäisiä puurakenteisia ovia lukuun ottamatta kellarikerrok-
sen työhuoneeseen ja korvaushoitohuoneeseen johtavia ovia.  

Ikkuna- ja ovikarmien kiinnittämistä varten on seinäpilarien saumoihin muurattu tervattuja puu-
kappaleita. Karmien ja muurin välit on tilkitty ulkopuolelta lasivillalla ja sisäpuolelta tappura 
tilkkeellä. 

Rakennuksen julkisivurappaus ja ikkunat ovat paikoitellen huonossa kunnossa. Ikkunoiden 
puuosissa maalipinta irtoilee. Rappauksessa havaittiin osin alustastaan irti olevia rappausalueita 
ja rappauksessa on näkyvissä vaurioita ja paikkauksia. B-osan kivirakenteisessa räystäsraken-
teessa on vaurioita, jotka viittaavat vesikourun vuotoon.  
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3.5 Ilmanvaihto 

Rakennuksen ilmanvaihto on hyvin monimuotoinen, eikä ole tasapainossa eri tilojen kesken. 
Mikäli rakennus aiotaan peruskorjata, tulee ilmanvaihto suunnitella vastaamaan tämän päivän 
vaatimuksia. Samassa yhteydessä, mikäli olemassa olevaa kanavistoa voidaan hyödyntää, tulee 
suorittaa kanaviston perusteellinen puhdistus. 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Perustuksissa ja alapohjarakenteissa havaittujen kosteusrasitusten, maanvastaisten ja maanpääl-
listen ulkoseinien sekä välipohjien riskialttiiden rakenteiden vuoksi on perusteltua ryhtyä toi-
menpiteisiin rakennuksen korjaamiseksi. Mikäli rakennus päätetään säilyttää, parhaaseen lop-
putulokseen päästään peruskorjaamalla kaikki rakennusosat. Peruskorjauksessa suositellaan 
monen rakennusosan laajamittaista purkamista ja uudelleen rakentamista.  

5 KIITOKSET  

Kiitokset työnantajalleni mahdollisuudesta osallistua RTA – koulutukseen. 
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KETTULAN KOULUN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 
 
Henri Koivistoinen 
Sirate Group Oy   
 
TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuskohde oli vuonna 1967 valmistunut koulurakennus, johon ei ollut tehty laajamittais-
ta peruskorjausta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen kosteus- ja sisäilmatek-
nistä kuntoa korjaustarpeiden määrittämiseksi ja korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi.  
 
Tutkimuksessa selvitettiin rakenteiden toteutustapaa rakenneavauksin sekä tarkasteltiin raken-
teiden kosteusteknistä ja mikrobiologista kuntoa kosteusmittauksin ja mikrobimateriaalinäyt-
tein. Lisäksi tutkimuksissa selvitettiin eri tutkimusmenetelmin rakennuksen sisäilmaolosuhtei-
ta ja niihin vaikuttavia tekijöitä (mm. rakennetiiviystarkasteluin sekä olosuhde- ja paine-
eroseurantamittauksin).  
 
Merkittävimpänä sisäilmaolosuhteita heikentävänä tekijänä rakennuksessa todettiin ulkosei-
närakenteiden ja alapohjarakenteiden rakenneliittymissä esiintyvät rakenneilmavuodot, joiden 
kautta sisätiloihin voi kulkeutua epäpuhtauksia ja hajuja. Rakenneavauksista otetuissa ulko-
seinä- ja alapohjaeristetilojen materiaalinäytteissä todettiin useassa kohden viitteitä eristeiden 
mikrobivaurioitumisesta.  
 
Kosteusteknisissä tarkastuksissa rakennuksessa ei todettu laajamittaisesti poikkeavia raken-
nekosteuksia. Tutkimuksissa todetut rakenteiden kosteuspoikkeama-alueet olivat paikallisia ja 
pienialaisia. Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsevissa väestönsuoja- ja varastotiloissa to-
dettiin laaja-alaisemmin maakosteuden aiheuttamia pinnoitevauriota. 
 
Rakennuksen alakattorakenteiden päällä todettiin esiintyvän runsaita pölykertymiä ja pinnoit-
tamattomia mineraalivillaeristeitä. Rakennuksen sisäisten läpivienti-/liittymärakenteiden to-
dettiin olevan epätiiviitä, jolloin alakatto- ja kotelorakenteiden sisällä olevat epäpuhtaudet ja 
kuidut voivat päätyä rakennuksen sisäilmaan.  
 
 
1. JOHDANTO  
 
Tutkimukset tehtiin Ympäristöopas 2016 Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan 
ohjeistusta noudattaen. Oppaassa esitetään yleisesti kosteus- ja sisäilmateknisen tutkimuksen 
tavoitteita, tutkimusvaiheita ja -menetelmiä sekä tutkimustulosten analysointia ja raportointi-
tapaa. Oppaan ohjeistuksen tavoitteena on tutkimuskohteen kokonaisuuden hallinta, jolloin 
rakennuksen sisäilmaolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä selvitetään riittävän laaja-alaisesti ja 
tulosten tulkinnassa huomioidaan sisäilmaolosuhteisiin liittyvät määräykset ja ohjeistus.  
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Tutkitussa Kettulan koulurakennuksessa ei ollut koettu yleisesti sisäilmaongelmaa. Koulura-
kennus oli 50 vuotta vanha, eikä siihen ollut tehty laajamittaisempaa peruskorjausta. Raken-
nuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus liittyi kaupungin palveluverkkoselvityk-
seen ja tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen korjaustarpeet sekä tulevien kor-
jausten suunnittelun lähtötiedoiksi rakenteiden rakennetekniikka sekä rakenteiden kosteustek-
nistä ja mikrobiologista kuntoa. Tutkimusten yhteydessä rakennukseen tehtiin erillinen 
LVISA-kuntotutkimus toisen tutkijatahon toimesta. 
 
2. TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
2.1. Rakenneavaukset ja materiaalinäytteet 
 
Tutkimuksessa rakenteiden rakennetekniikkaa sekä kosteusteknistä ja mikrobiologista kuntoa 
selvitettiin rakenneavauksista tehdyin aistinvaraisin tarkasteluin, rakennekosteusmittauksin ja 
mikrobimateriaalinäyttein. Rakenneavauksia tehtiin yhteensä 21 kpl. Rakenteiden mikrobima-
teriaalinäytteitä otettiin yhteensä 10 kpl.  
 
2.2. Rakennetiiviyksien ja sisäisten epäpuhtauslähteiden tarkastelut 
 
Rakenteiden tiiviyttä ja korvausilmareittejä sekä mahdollisia sisäilman epäpuhtauslähteitä 
selvitettiin aistinvaraisesti merkkisavun avulla sekä hetkellisin paine-eromittauksin. Paine-
eroja erityyppisten tilojen välillä ja rakennusvaipan yli selvitettiin seurantamittauksin yhden 
viikon ajalta. Mittauksia kohdennettiin eri ilmanvaihdon palvelualueille.   
 
Sisäilman mahdollisia teollisten mineraalikuitujen lähteitä tarkasteltiin aistinvaraisesti. Teol-
listen mineraalikuitujen esiintymistä sisäilmassa selvitettiin tasopinnoilta otetuin geeliteippi-
näyttein (näytteet vanhasta pölystä, jonka laskeuma-aika tuntematon).  
 
2.3. Sisäilman olosuhteet 
 
Sisäilmaolosuhteita (huoneilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksiditaso sekä tu-
loilman lämpötila) selvitettiin seurantamittauksin yhden viikon ajalta. Mittauksia kohdennet-
tiin eri ilmanvaihdon palvelualueille.   
 
2.4. Ilmanvaihdon toiminnan tarkastelut 
 
Ilmanvaihdon toimintaa tarkasteltiin paine-eron seurantamittauksilla ja tuloilman lämpötilan 
seurantamittauksilla yhden viikon ajalta. IV-järjestelmän puhtaustasoa tarkasteltiin aistinva-
raisesti ja tuloilmakanavista geeliteippimenetelmällä otetuin kuitunäyttein.  
 
Tutkimuksen yhteydessä kohteeseen tehtiin erillinen LVISA-kuntotutkimus, jonka tulokset 
tehtyjen mittausten (sisäilman olosuhteet ja ilmanvaihdon painesuhteet) osalta raportoitiin 
kootusti kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen raportoinnin yhteydessä. 
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2.5. Rakenteiden kosteustekniset tarkastelut 
 
Mahdollisten kosteusvaurioiden kartoittamiseksi rakennuksessa tehtiin laaja-alaiset rakenne-
pintojen aistinvaraiset tarkastelut sekä pintakosteuskartoitus. Alapohjarakenteen mattopinnoi-
tealueille pintakosteustarkastelut tehtiin kauttaaltaan, muilta osin tarkastelut tehtiin pisto-
koeluontoisesti. Pintakosteuskartoituksessa havaittujen korkeimpien pintakosteusarvojen ja 
poikkeama-arvojen alueille tehtiin tarkentavia rakennekosteusmittauksia. Lisäksi rakennekos-
teusmittauksia kohdistettiin tutkimuksessa tehtyjen rakenneavausten kohdille.  
 
3. KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET 
 
Merkittävimpänä sisäilmaolosuhteita heikentävänä tekijänä tutkimuksessa todettiin olevan 
rakennuksessa yleisesti havaitut rakenne-epätiiviydet ulkoseinärakenteiden ja alapohjaraken-
teiden rakenneliittymissä. Rakenneavauksista otetuissa ulkoseinä- ja alapohjaeristeiden mate-
riaalinäytteissä todettiin viitteitä eristeiden mikrobivaurioitumisesta. Lisäksi rakennuksen 
alapohjarakenteessa kulkevasta putkikanaalitilasta todettiin ilmavirtauksia sisätilojen suun-
taan. Todetut rakenneilmavuodot korostuivat etenkin rakennuksen käyttöajan ulkopuolella, 
jolloin ilmanvaihto toimii pääosin sosiaalitilojen erillispoistojen kautta ja rakennuksen alipai-
neisuus kasvaa.   
 
Tutkimuksessa tehdyissä kosteusteknisissä tarkastuksissa ja kosteusmittauksissa rakennuksen 
rakenteissa ei todettu yleisesti ottaen poikkeavaa kosteutta. Mittauksissa todetut kosteus-
poikkeama olivat paikallisia ja pienialaisia johtuen pääasiassa huonokuntoisista vesipisteiden 
poistoviemäriliittymistä. Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsevissa väestönsuojatiloissa 
todettiin laaja-alaisemmin maakosteuden aiheuttamia pinnoitevauriota. 
 
Rakennuksen sisäisiä epäpuhtauslähteitä todettiin olevan pääasiassa käytävätilojen alakatto-
rakenteiden päällä sijaitsevat epäpuhtaudet ja pinnoittamattomat mineraalivillaeristeet sekä 
epätiiviit sisäiset läpivienti- ja liittymärakenteet, joiden kautta epäpuhtauksia ja teollisia mine-
raalikuituja voi levitä rakennuksen sisäilmaan. Rakennuksen palo-osastointien läpivienneissä 
todettiin myös paikoin korjausta edellyttäviä puutteita.  
 
Tutkimuksessa rakennuksen yläpohjarakenteiden tarkastukset rajoittuivat yläpohjan sisäkatto-
rakenteiden ja alakattorakenteiden päällystilojen aistinvaraisiin tarkasteluihin. Yläpohjaraken-
teen läpivienneissä todettiin paikallisesti vanhoja vuotojälkiä. Yläpohjarakenteen liittymät 
ulkoseiniin todettiin aistinvaraisesti tarkastellen tiiviiksi.   
 
4. KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
4.1. Alapohjarakenteet  
 
Tutkimuksessa alapohjarakenteen (tuplalaatta, jonka välissä kevytsoraeriste) pintalaatan liit-
tymät ympäröiviin seinärakenteisiin ja pintalaatassa olevat putkiläpiviennit todettiin epätii-
viiksi. Rakenne-epätiiviyksien kautta sisätiloihin pääsee kulkeutumaan epäpuhtauksia ja haju-
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ja alapohjarakenteen eristetilasta. Alapohjan kevytsoraeristeestä otetuissa materiaalinäytteissä 
todettiin viitteitä materiaalin mikrobivaurioitumisesta. Myös rakennuksen katkaiseva liikunta-
sauma todettiin epätiiviiksi, jolloin saumarakenteen kautta pääsee virtaamaan epäpuhtauksia 
maaperästä sisätiloihin. Vaihtoehtoisina korjaustoimenpiteinä esitetiin seuraavaa:  

 

Vaihtoehto 1: Alapohjan pintalaatan liittymät ja läpiviennit sekä liikuntasaumarakenne tiivis-
tetään rakenteiden pintaosasta ilmatiiviiksi. Tiivistyskorjauksen toteuttaminen edellyttää eril-
listä rakennesuunnittelua. Riskinä korjauksessa on rakenteeseen mahdollisesti jäävien raken-
ne-epätiiviyskohtien vaikutusten korostuminen, eikä korjausratkaisun voida katsoa olevan 
kovin pitkäikäinen.  
 
Vaihtoehto 2: Alapohjan lattiapinnoitteet poistetaan puhtaalle betonipinnalle ja pintalaatta 
kapseloidaan, jonka jälkeen pintalaatan liittymät ja läpiviennit sekä liikuntasaumarakenne 
tiivistetään ilmatiiviiksi erillisen rakennesuunnittelun mukaisesti. Etuna vaihtoehto 1:een ver-
rattuna on pintalaatassa mahdollisesti esiintyvien halkeamien huomioiminen ja liittymä- ja 
läpivientirakenteiden tiivistystyön tarkkuuden lisääntyminen. Riskinä korjaustavassa on ala-
pohjan pintalaatan alle jäävät vaurioituneet materiaalit ja alapohjalaatan mahdolliset hal-
keamat. Liittymä- ja läpivientirakenteita ei tiivistyskorjauksessa saada täysin ilmatiiviiksi.  
 
Vaihtoehto 3: Alapohjarakenteen pohjalaatan päällä olevat rakennekerrokset (pintalaatta ja 
eristeet) poistetaan kokonaisuudessaan ja uusitaan erillisen rakennesuunnittelun mukaisesti. 
Korjaustavan etuna on se, että vaurioituneet materiaalit saadaan poistettua ja pohjalaatassa 
mahdollisesti esiintyvät halkeamat tiivistettyä. Myös putkikanaaliin johtavat läpiviennit saa-
daan tiivistettyä helpommin. Samalla rakennuksen katkaiseva liikuntasaumarakenne saadaan 
tiivistettyä pohjalaatan tasolta. Liittymä-, läpivienti- ja saumarakenteiden tiivistäminen edel-
lyttää erillistä rakennesuunnittelua. Korjausratkaisu on pitkäikäinen, mutta esitetyistä vaihto-
ehdoista kallein.  
 
4.2. Ulkoseinärakenteet 
 
Tutkimushavaintojen ja materiaalinäytteiden mikrobianalyysitulosten perusteella rakennuksen 
ulkoseinärakenteiden mineraalivillaeristeissä esiintyi viitteitä mikrobivaurioista ja ulkoseinä-
rakenneliittymissä todettiin yleisesti rakenne-epätiiviyttä. Ulkoseinärakenteiden eristetiloista 
tapahtuvat rakenneilmavuodot vaikuttavat heikentävästi rakennuksen sisäilman laatuun. Vaih-
toehtoisina korjaustoimenpiteinä esitettiin seuraavaa:  
 
Vaihtoehto1: Kivirakenteisten ulkoseinien rakenneliittymät tiivistetään kauttaaltaan ilmatii-
viiksi. Tiivistyskorjauksen toteuttaminen edellyttää erillistä rakennesuunnittelua. Riskinä kor-
jauksessa on rakenteeseen mahdollisesti jäävien rakenne-epätiiviyskohtien vaikutusten koros-
tuminen, eikä tiivistyskorjausratkaisun voida katsoa olevan kovin pitkäikäinen.       
 
Vaihtoehto 2: Kivirakenteisten ulkoseinien eristetilojen mikrobiologinen kunto kartoitetaan 
laajemmilla tutkimuksilla ja vaurioituneet eristemateriaalit poistetaan ja uusitaan. Korjaus 
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edellyttää erillistä korjaus- ja rakennesuunnittelua. Ulkoseinärakenneliittymät tiivistetään 
erillisen rakennesuunnittelun mukaisesti. Riskinä korjauksessa on se, että laajoillakaan tutki-
muksilla ei välttämättä voida paikallistaa kaikkia ulkoseinärakenteiden vauriokohtia, jolloin 
vaurioituneita materiaaleja voi jäädä rakenteisiin.  
 
Vaihtoehto 3: Ulkoseinäeristeet uusitaan kokonaisuudessaan. Korjaus edellyttää tiiliraken-
teisten sisäverhousten purkamista koko rakennuksen alueelta. Korjauksen yhteydessä voidaan 
uusia myös sokkelihalkaisun eristeet ja estää mahdolliset ilmavirtaukset sokkelirakenteesta 
seinän sisään. Korjauksen yhteydessä ulkoseinärakenteet voidaan myös lisälämmöneristää, 
mikä vaikuttaa positiivisesti rakennuksen energiatalouteen. Korjausvaihtoehto 3 on turvallisin 
ratkaisu, mutta sen kustannukset ovat korkeat. Korjaus edellyttää erillistä korjaus- ja rakenne-
suunnittelua.  
 
4.3. Välipohjarakenteet 
 
Rakenneavausten kohdille tehdyissä aistinvaraisissa tarkasteluissa välipohjarakenteissa ei 
todettu vaurioitumiseen viittaavaa. Välipohjaeristeeseen tehdyissä kosteusmittauksissa ei ra-
kenteessa todettu poikkeavaa kosteutta. Suositeltavana toimenpiteenä esitettiin välipohjan 
pintalaatan vapaiden reunojen ja läpivientien tiivistämistä ilmatiiviiksi, jotta sisäiset ilmavir-
taukset välipohjarakenteiden kautta sisäilmaan estyvät. Tiivistysten toteutus edellyttää erillis-
tä rakennesuunnittelua. 
 
4.4. Yläpohjarakenteet 

 

Rakennuksen yläpohjarakenteessa oli ummistettuja kattoikkunoita, joista osan ympäristössä 
todettiin olevan vanhoja vuotojälkiä sisäkattopinnoilla. Suositeltavana toimenpiteenä esitettiin 
ummistettujen kattoikkunarakenteiden kunnon tarkastamista koko rakennuksen alueella ja 
vaurioituneiden rakenteiden uusimista erillisen korjaus- ja rakennesuunnittelun pohjalta.  
 
Rakennuksen yläpohjaläpivientejä oli tiivistetty sisäpinnan suunnasta mineraalivillalla ja 
osassa läpivientejä todettiin vanhoja vuotojälkiä. Suositeltavana toimenpiteenä esitettiin ylä-
pohjaläpivientien tarkastamista koko rakennuksen alueella ja vaurioituneiden materiaalien 
uusimista läpivientirakenteissa. Läpiviennit suositeltiin tiivistettävän sisäpinnan suunnasta 
ilmatiiviiksi erikseen suunniteltavalla menetelmällä.     
 
4.5. Alakatto- /kotelorakenteet ja sisäiset läpiviennit 
 
Rakennuksen palo-osastointien välisissä läpivienneissä havaittujen puutteiden johdosta suosi-
teltiin välittömänä toimenpiteenä, että palo-osastointimääräysten täyttyminen osastointien 
läpivienti- ja liittymärakenteissa tarkastetaan kauttaaltaan ja havaittavat puutteet korjataan 
erillisen suunnittelun pohjalta. 
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Rakennuksen alakattorakenteiden yläpuolisissa tiloissa esiintyvät mineraalivillaeristeet ja 
runsaat pölykertymät voivat aiheuttaa epäpuhtauksien leviämistä tilojen huoneilmaan. Ensi-
toimenpiteenä suositeltiin alakattorakenteiden levytysten liittymien ja reikien sekä kotelo-
/hormitilojen läpievientien tiivistämistä mahdollisimman ilmatiiviiksi erillisen suunnittelun 
pohjalta. Rakennuksen siivousta suositeltiin väliaikaisesti tehostettavan, jotta pinnoille kerty-
neet mineraalivillakuidut saadaan poistettua. Toimenpiteiden jälkeen suositeltiin otettavaksi 
käytävä- ja luokkatilojen tasopinnoilta kuitunäytteet 2 viikon pölylaskeumasta, joiden avulla 
saadaan selvitettyä sisäilmassa mahdollisesti esiintyvien kuitujen määrä.  
 
Tulevan peruskorjauksen yhteydessä suositeltiin poistettavan mineraalivillakuitulähteet alaka-
ton päältä ja läpivienneistä sekä puhdistettavan alakaton yläpuoliset tilat kokonaisuudessaan. 
Rakennuksen sisäset läpivientirakenteet erityyppisten tilojen välillä suositeltiin puhdistettavan 
ja tiivistettävän ilmatiiviiksi.  
 
4.6. Ilmanvaihtojärjestelmä 
 
Tutkimuksessa tehtyjen paine-eron seurantamittausten tulosten perusteella suositeltiin ensi-
toimenpiteenä ilmanvaihdon ylläpitämistä jatkuvasti käyttöajan asetuksilla, jolloin rakennuk-
sen sisätilojen painesuhteet olisivat jatkuvasti mahdollisimman tasapainossa ulkoilmaan näh-
den. Tällöin tutkimuksessa todettujen rakenneilmavuotojen sisäilmavaikutukset olisivat mah-
dollisimman vähäiset.  
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1950-LUVULLA RAKENNETUN ASUINPALVELURAKENNUKSEN 

KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET JA NIISTÄ AIHEUTUVAT 

KUSTANNUKSET  

 

Markus Fränti 

Ardiko Oy 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää Hämeenlinnassa sijaitsevan asuinpalvelurakennuksen 

nykyinen kunto kosteus- ja sisäilmateknisellä kuntotutkimuksella tulevaa peruskorjausta var-

ten. Työ toteutettiin Ympäristöministeriön julkaiseman Ympäristöoppaan 2016 mukaisesti. 

Kuntotutkimuksen perusteella raporttiin laadittiin altistumisolosuhdearvio. Kuntotutkimuksen 

lisäksi työhön laadittiin pääkorjausperiaatteet, jotka esitetään työssä leikkauskuvina. Esitetyis-

sä korjaustavoissa lähtökohtana oli, että rakennuksen elinkaarta jatketaan ainakin 30 vuodeksi 

eteenpäin. Pääkorjausperiaatteista aiheutuvia kustannuksia arvioitiin Haahtelan rakennusosa-

arviolla. Syntyviä korjauskustannuksia verrattiin Haahtelan tavoitehinnalla määritettyyn uu-

dishintaan, minkä perusteella arvioitiin korjauksen taloudellista kannattavuutta. 

 

Kuntotutkimuksen perusteella rakennuksessa todettiin laaja alaisia kosteus- ja mikrobivaurioi-

ta. Vaurioiden pääasialliseksi syyksi osoittautui peruskorjaustasoisten remonttien tekemättä 

jättäminen, huoltopuutteet, sekä lähtökotaisesti riskirakenteiset ala- ja välipohjarakenteet. Vä-

lipohjissa todettiin vaurioita, jotka ovat seurausta rakentamisen aikaisesta puutteellisesta kos-

teudenhallinnasta. 

 

Pääkorjausperiaatteet luotiin siten, että vaurioituneet materiaalit poistetaan, ei kapseloida. 

Valittu korjaustapa johti monen rakenneosan kohdalla hyvin suuritöisiin korjauksiin. Raken-

teiden kosteusfysikaalinen toiminta saatiin korjausratkaisuilla huomattavasti turvallisemmaksi 

lähtötilanteeseen verraten. Uusissa rakennetyypeissä ei esiinny riskirakenteita.  

 

Kustannuslaskennan avulla tulokseksi saatiin, että rakennuksen korjaaminen on uudishintaan 

verrattava toimenpide. Huomioiden työmaa-aikaisen hintariskin, ja korjaamisella saavutetta-

van lyhyemmän elinkaaren uudistuotantoon nähden, korjaamisen todetaan olevan taloudelli-

sesti arvioiden kannattamatonta.  

 

1. TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSONGELMA 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa kuvaus siitä, miten moninaisiin ongelmiin teknisesti 

vanhentunut ja selkeästi korjausvelallinen kohde ajautuu. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on 

osoittaa, ettei kokonaisvaltaisenkaan kuntotutkimuksen pohjalta rakennuksen korjaaminen ole 

itsestään selvyys, vaikka tekniset viat ovat selvillä ja niiden pohjalta korjaussuunnittelu tehtä-

vissä. Syntyvät kustannukset nousevat nopeasti kalliimmaksi kuin uudishinta. Tavoitteena on 

saada lukija pohtimaan, miten vanhan rakennuksen arvo tulisi määritellä?  
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Tutkimusongelmat ovat jaoteltu raportin osioiden perusteella seuraavasti: 

Kosteus ja sisäilmateknisen kuntotutkimus: Mikä on rakennuksen nykyinen kunto terveel-

lisyyden ja turvallisen käytön näkökulmasta tarkasteltuna? 

Pääkorjausperiaatteet: Miten rakennus tulisi korjata terveelliseksi ja turvalliseksi, kun ta-

voitteena on 30 vuoden lisäelinkaari?  

Kustannusten arviointi: Mitä korjaaminen ehdotetuilla ratkaisuilla maksaisi? Entä uusi vas-

taavanlaisen rakennuksen.   

   

2. KOSTEUS JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUKIMUS  

 

2.1. Yleistä 

Kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus käsitti kuvassa 1 esitetyn asuinpalvelurakennuksen 

siipiosat A, E ja D.    

 

Kuva 1. Asuinpalvelurakennuksen pohjakuva, jossa siipiosat eriteltynä.  

 

2.2 Alapohjarakenteet 

Rakennuksen alapohjarakenteet ovat E- ja D-siipien osalta maanvaraisia. A-siivessä alapohja 

on ryömintätilallinen. Alapohjarakenteet on maanvaraisilla osuuksilla toteutettu betoniraken-

teena, joka on lämmöneristetty joko laatan ala- tai yläpuolelta. Paikoin eristettä ei ole käytetty 

kummassakaan pinnassa. Ryömintätilallisessa alapohjassa eriste on sijoitettu kahden betoni-

laatan väliin.  

 

Alapohjissa havaittiin kosteusteknisessä toimivuudessa suhteellisen kosteuden mittauksilla 

selkeitä ongelmia. Maanvaraisissa alapohjissa ongelmat aiheutuivat pääasiassa maaperästä 

nousseesta kosteudesta. Ryömintätilallisessa alapohjassa ongelmat aiheutuivat heikkokuntoi-

sista pintarakenteista, minkä seurauksena pesuvedet olivat päässeet alapohjaan. Rakennuksen 

perusmuurien todettiin tutkimuksessa olevan lähes kapillaarisella kosteusalueella. Tämä johtui 

negatiivisen paineen puollella käytetystä vedeneristeestä, puutteellisista pihakaadoista ja kat-

tovesien puutteellisista vedenohjausjärjestelmistä.    

 

Maanvaraisesti toteutetun, betonilaatan yläpuolisessa lämmöneristeessä todettiin puulankku-

lattian kohdalla mikrobivaurio sekä aistinvaraisesti että materiaalinäyttein. Mikrobivaurioitu-

mista todettiin lisäksi maanvaraisilla alueilla, joissa muovimatto oli lattiapäällysteenä. Ryö-
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mintätilallisessa alapohjassa todettiin mikrobivaurioita sekä aistinvaraisesti että materiaali-

näyttein ryömintätilasta ja alapohjan lämmöneristekerroksesta.  

 

Molemmissa alapohjatyypeissä vauriot olivat laaja-alaiset ja vaurioalueilta todettiin ilmavuo-

totutkimusten perusteella yhteys sisäilmaan. Alapohjien vaikutus sisäilman laatua heikentävä-

nä tekijänä todettiin merkittäväksi sekä maanvaraisilla että ryömintätilallisilla alapohjaosuuk-

silla. 

  

2.3 Ulkoseinärakenteet 

Ulkoseinärakenteet on toteutettu ajalle tyypilliseen tapaan massiivitiilirakenteisina, jossa ul-

kopuolella oli höyrykarkaistu betoni lämmöneristeenä. Rakenteen todettiin olevan kosteustek-

nisesti hyvin toimiva. Ulkoseinärakenteiden ikkunaliittymäalueet ovat ongelmalliset, koska 

lämmöneriste ikkunan ja ulkoseinän välissä on tehty orgaanisesta pellavarivemateriaalista. 

   

Ulkoseinärakenteiden ikkunariveet todettiin tutkimuksessa laaja-alaisesti mikrobivaurioitu-

neiksi. Vaurion syynä on eristemateriaalin ajoittainen liian suuri suhteellinen kosteus sekä 

haastavat olosuhteet orgaaniselle eristemateriaalille.  

 

Ikkunakarmin ja ulkoseinän välinen mikrobivaurio on sisäilman laadun kannalta varsin mer-

kittävä, koska liittymäalueelta on suora ilmayhteys sisälle.   

 

2.4 Välipohjarakenteet 

Rakennuksen välipohjarakenteet ovat kerroksellisia ala- ja ylälaattapalkistoja. Vain pieneltä 

osin välipohjat on toteutettu yksiaineisena massiivibetonirakenteena.  

 

Ala- ja ylälaattapalkistoissa todettiin laaja-alaisia mikrobivaurioita. Vauriot todettiin pääasias-

sa aistinvaraisesti, mutta myös materiaalin mikrobinäyttein. Vaurioita oli ylälaattapalkistossa 

alueilla, joissa käytön aiheuttama kosteuskuormitus on ollut korkea. Alalaattapalkistossa vau-

rioituminen on tapahtunut käytöstä riippumattomista syistä ja siksi ne ovat ylälaattapalkiston 

mikrobivaurioita laaja-alaisemmat.    

 

Alalaattapalkistojen vaurioitumisen pääasiallisena syynä on ollut tekovaiheen heikko kosteu-

denhallinta, jonka vuoksi muottilaudoitus on päässyt lahovaurioitumaan ja eristemateriaali 

mikrobivaurioitumaan. Tämän lisäksi mikrobivaurioita on syntynyt ulkoseinän läheisyyteen 

eristetilan liiallisen jäähtymisen seurauksena, joka on nostanut rakenteen suhteellisen kosteu-

den mikrobivaurion mahdollistavalle alueelle.  Ylälaattapalkistossa vaurioitumisen pääasialli-

sena syynä on ollut teknisesti vanhentuneet muovimatot, jonka vuoksi rakenteisiin on päässyt 

tavanomaisesta märkätilan käytöstä syntyviä vesiä.   

 

Välipohjarakenteissa sekä ala- että ylälaattapalkiston vaikutus sisäilman laatua heikentävänä 

tekijänä on merkittävä, koska liittymäalueet, ovat suorassa ilmayhteydessä sisäilmaan. 
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2.5 Yläpohjarakenteet 

Yläpohjan rakenneratkaisuna on kaikkien siipiosien kohdilla alalaattapalkisto puupuruläm-

möneristeellä. Purun joukossa on käytetty hiekkaa ja päällä paloturvallisuussyistä kok-

sikuonaa.   

 

Yläpohjan tutkimuksissa todettiin rakenteen tuulettuvan pääosin hyvin. Aistinvaraisesti arvi-

oituna yläpohjan purueriste oli tervettä ja rakenteessa ei ole ylimääräistä kosteutta. Rakennetta 

ei tutkittu mikrobiologisin tutkimusmenetelmin. Mikäli peruskorjaussuunnittelussa purueris-

teet päädytään jättämään rakenteeseen, niiden kunto tulee selvittää myös mikrobiologisin me-

netelmin.  

 

Yläpohjan vaikutus sisäilman laatua heikentävänä tekijänä on toistaiseksi vähäinen. Vesika-

tolla havaitut vuotoriskikohdat ja E-siiven tuulettuvuusongelmat tulevat kuitenkin korjaamat-

tomina johtamaan yläpohjan kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen.  

 

2.6 Sisäilman olosuhde ja epäpuhtausmittausten tulokset 

Rakennuksen painesuhteiden todettiin seurantamittausten perusteella olevan pääosin kunnos-

sa. Siipiosien ylimmäiset kerrokset ovat lievästi ylipaineiset hormi-ilmiöin vaikutuksesta. Ra-

kenteet huomioiden ylipaineella ei todettu olevan merkittävää vaikutusta rakenteiden kosteus- 

ja mikrobivaurioitumiselle. 

 

Lämpötilan ja kosteuden osalta todettiin, että rakennuksen lämmitysjärjestelmä ei ole tasapai-

nossa. Osassa tiloja lämpötila oli Asumisterveysasetuksessa säädetyllä lämmityskauden toi-

menpiderajalla. Ilmankosteuksissa erityisesti A-siivessä on selkeä liian suuri kosteuslisä ul-

koilmaan verraten.  

 

Pölyn koostumustutkimuksen perusteella rakennuksessa todettiin selkeä kuituongelma. Kuidut 

ovat peräisin ilmanvaihtojärjestelmästä.  

 

2.7 Ilmanvaihtotarkastelujen tulokset 

Ilmanvaihtojärjestelmän puutteilla todettiin merkittävä sisäilman laatua heikentävä vaikutus. 

Äänenvaimentimet on toteutettu mineraalivillalevyillä ja ne ovat repeytyneet. Järjestelmä on 

koneiden, kanavien ja päätelaitteiden osalta poikkeuksellisen likainen. Koneisiin asennetut 

suodattimet vastaavat suodatusteholtaan vain karkeaa suodatusta. Suodatusluokan todettiin 

olevan täysin riittämätön huomioiden rakennuksessa olevat toiminnot. 

 

2.8 Altistumisolosuhteiden arviointi 

Työterveyslaitoksen altistumisolosuhdetason arviointiohjetta soveltaen, asuinpalveluraken-

nuksen tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde todettiin olevan erittäin todennäköinen 

kaikissa siivissä ja kaikissa kerroksissa. 
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3. PÄÄKORJAUSPERIAATTEET 

 

Pääkorjausperiaatteet suunniteltiin siten, ettei mitään vaurioitunutta materiaalia jätetä raken-

teiden sisään. Pääkorjausperiaatteet on esitetty tässä leikkauskuvin. Opinnäytetyöversioon 

verrattuna tässä esitettyjä leikkauskuvia on jouduttu karsimaan ja korjaustekstejä yksinkertais-

tamaan.  

 
E- ja D-Siipi A-Siipi Toimenpiteet 

  

YLÄPOHJAT 

- Uudet lämmöneristeet 

- Höyrynsulkubitumi 

- Tuulettuvuuskorjaukset 

 

VÄLIPOHJA (alalaattapalkisto) 

- Palkiston betonipintaan 2x 

kapselointisilikaattimaalaus 

- Eristeenä vaahtolasi 

- Uusi betonilaatta tehty         

liittolevyratkaisuna 

 

VÄLIPOHJA (Ylälaattapalkisto) 

- Vanha kantava betonilaatta 

hiottu ja epoksoitu 

- Eristeenä EPS-levyt 

- Uusi betonilaatta C20/25 

 

ALAPOHJA (Maanvarainen)  

- Kapillaarikatko ja radonputkis-

to 

- XPS-lämmöneriste + reunatii-

vistykset bitumikermillä 

- Uusi betonilaatta C30/37 

 

ALAPOHJA (Ryömintätilallinen) 

- Ryömintätilaan kevytsoraläm-

möneristys + tuulettuvuuspa-

rannukset 
- Vanha kantava betonilaatta 

hiottu ja epoksoitu 

- Eristeenä EPS-levyt 

- Uusi betonilaatta C20/25 

 

Taulukko 1. Pääkorjausperiaatteet 

 

4. KUSTANNUSLASKELMA 

Haahtelan rakennusosa-arviolla laskettiin rakennukselle korjaushinta pääkorjausperiaatteissa 

esitetyillä ratkaisuilla. Rakennusosa-arviolla neliöperusteiseksi korjaushinnaksi saatiin 

2470eur/brtm². Hintaindeksinä käytettiin laskennassa 85, joka muutettiin Haahtelan hintain-
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deksiennusteen mukaisesti vastaamaan 2018 loppuvuotta. Hintaindeksiennuste on 91 alueelle 

3 (Hämeenlinna).  

 

Tavoitehintalaskelma toteutettiin yksinkertaistettuna kertomalla bruttoneliöt hoivakodin ne-

liöhinnalla. Neliöhinta perustuu Haahtelan julkaisemaan teokseen Talonrakennuksen kustan-

nustieto 2015. Hintoihin tehtiin indeksikorjaus vastaavalla tavalla, kuin rakennusosa-arviossa. 

Laskennassa tulee huomioida, että hoivakotien märkätilojen osuus on nykyisin suurempi, kuin 

nykyisessä tilaohjemassa. Näin laskien tavoitehinta on nykyistä tilaohjelmaa kalliimpi ja tu-

lokseksi saadaan suurempi hinta, kuin täysin vastaavalla tilaohjelmalla laskien. Tavoitehin-

naksi saatiin 2330 eur/brtm². Laskelman perusteella tavoitehinta jäi korjaushintaa 

140eur/brtm² edullisemmaksi.  

 

5. POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteeksi asetettu läpileikkauskuva kuntotutkimuksesta kustannusten muo-

dostumiseen toteutui työssä hyvin. Harmittavaksi totuudeksi paljastui, että kustannukset nou-

sevat nopeasti uudishintaiseen tasoon tai sen yli, eikä korjaaminen taloudellisesta näkökul-

masta ole enää järkevää. Korjaamisen hintariskikin on uudistuotantoa selkeästi suurempi. Tä-

mä vähentää entisestään kiinnostusta korjaamiseen. Vastaavanlainen ongelma on edessä mo-

nen Suomen koulu- ja asuinrakennuksen kohdalla, sillä tutkimuksen rakennuksessa käytetyt 

rakenteet ovat ajalle tyypillisiä ja yleisesti käytössä olleita.  

 

Lopuksi todetaan, että tutkimisen arvoiseksi kokonaisuudeksi jää se, miten rakennuksen voisi 

kevyemmin korjaamalla saada riittävän turvalliseen kuntoon. Käyttöikätavoitteesta joudutaan 

joustamaan, mutta kuinka paljon? Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttäisi lisätutkimusta, 

joka on jo toisen työn aihe. 
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OMAKOTITALON KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JA 
VAURIOIDEN KORJAUSPERIAATTEET 
 
Mikko Hirvilammi 
Arkvisio Oy 

TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1985 valmistunut puurunkoinen ja tiiliverhoiltu omakotita-
lo. Kohteen asukkaat ovat kokeneet huonoon sisäilmaan viittaavaa oireilua, kuten silmien 
sekä hengitysteiden ärsytysoireita. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asukkaiden sisäil-
maoireilun syy ja tehdä korjaustapasuositukset. Kohteen ulkoseinien alaosassa on ns. vale-
sokkelirakenne ja kantavien väliseinien alaohjauspuut sijaitsevat pohjalaatan päällä. Alapoh-
jarakenteena on kaksoisbetonilaatta-alapohja ja laattojen välissä on lämmöneristeenä EPS-
lämmöneristettä. Rakennus sijaitsee tasaisella savimaatontilla ja perustus on paalutettu.  
 
Homekoiratutkimuksen tulosten, rakennesuunnitelmatarkastelun ja ensimmäisen tutkimus-
käynnin havaintojen perusteella varsinaiset rakennetutkimukset rajattiin ulkoseinien alaosien 
valesokkelirakenteisiin sekä alapohjarakenteisiin. Valesokkelirakenteiden mikrobinäytteissä 
esiintyi runsaasti mikrobeja kodinhoitohuoneen ja pikkuolohuoneen erkkerin rakenneavauk-
sissa.  Kodinhoitohuoneen ja vaatehuoneen rakenneavauksissa havaittiin ”maakellarimaista” 
hajua. Rakenteista todettiin olevan ilmayhteys sisäilmaan. Alapohjan eristetilan suhteellinen 
kosteus on kohonnut rakennuksessa kauttaaltaan ja paikoin eristetila on märkä. Alapohjara-
kenteessa esiintyi vaurioihin viittaavaa ”maakellarimaista” hajua ja rakenteesta oli ilmayhteys 
sisäilmaan mm. väliseinien ja pintabetonilaatan liittymistä sekä valesokkelirakenteesta. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella kohteessa ylittyy asumisterveysasetuksen (545/2015) mu-
kainen toimenpideraja mikrobien (20§) osalta. 
 
Kohteen korjaussuosituksina on rakennuksen ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentäminen, 
valesokkeli- ja väliseinärakenteiden ns. kengityskorjaus ja ilmanvaihdon parantaminen 
 
1. JOHDANTO 
 
Tutkimuksen tilaajana toimi kiinteistön omistaja, joka on omistanut kohteen vuodesta 2015 
alkaen. Kohteeseen oli tehty asuntokaupan kuntotarkastukset vuonna 2013 ja 2015. Molem-
pien kuntotarkastusten raporteissa suositeltiin mm. salaojien toimintaedellytyksien tutkimista, 
sadevesien ohjauksen korjausta tai uusimista, todettiin ulkoseinien ja väliseinien alaosien ris-
kirakenteet sekä suositeltiin IV-laitteen ulkoilmakanavan ulottamista ulkoseinälle, pois ylä-
pohjan tuulettuvasta tilasta. Lisäksi 2015 vuoden raportissa todettiin katetun uima-altaan ala-
puolen ilmanvaihdon toteutuksen tarve. Edellä mainittujen korjaus- tai jatkotutkimussuosituk-
sien mukaisia toimenpiteitä ei kohteeseen ollut tehty. Valesokkelirakennetta oli vuoden 2013 
tarkastuksessa tutkittu rakenneavauksella ison makuuhuoneen sisäpuolelta seinän alareunaa 
avaamalla. Rakenteessa ei tällöin ollut havaittu vaurioita.  
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Vuoden 2017 alussa kohteeseen oli tehty pikkuolohuoneeseen (ent. uima-allastila) pesuhuo-
neeseen, saunaan ja kodinhoitohuoneeseen rajattu homekoiratutkimus. Homekoira oli ilmais-
sut ulkoseinien alaosia kaikista tutkituista tiloista sekä takkahuoneen ja pesuhuoneen välisen 
väliseinän alaosaa. 
 
2. TUTKIMUSMENTELMÄT 
 
Homekoiratutkimuksen tulosten, rakennesuunnitelmatarkastelun ja ensimmäisen tutkimus-
käynnin havaintojen perusteella varsinaiset rakennetutkimukset rajattiin ulkoseinien alaosien 
valesokkelirakenteisiin sekä alapohjarakenteisiin.  
 
Kohteen valesokkelirakennetta tutkittiin kuudesta kohdasta rakenneavauksin. Rakenneavaus-
kohdista otettiin neljä kappaletta materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia varten. Väliseinien 
alaosia tutkittiin rakenneavauksin kahdesta kohdasta ja alapohjarakenne ison makuuhuoneen 
yhteydessä sijaitsevasta vaatehuoneesta. Rakenneavaukset ja materiaalinäytteenotot tehtiin 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan ohjeiden mukaisesti. Puura-
kenteiden kosteuksia mitattiin Gann BL E- yhdistelmämittarilla ja Gann M20 - piikkianturilla. 
Alapohjarakenteen eristetilan kosteus mitattiin seitsemästä mittapisteestä ja pohjalaatan suh-
teellinen kosteus kolmesta mittapisteestä. Betoni- ja tiilirakenteiden sekä alapohjan eristetilan 
suhteellisen kosteuden mittauksissa käytettiin Gann Bl Compact RHT Flex 350 - mittalaitetta 
sekä Wiiste RD1-lukulaitetta ja SHR-antureita. Sisä- ja ulkoilman suhteellinen kosteus, läm-
pötila ja absoluuttinen kosteus mitattiin jokaisella tutkimuskäynnillä. Olosuhteet mitattiin 
Gann Bl Compact RHT Flex 350 -mittalaitteella. Ulko- ja sisäilman välinen paine-ero mitat-
tiin Envic GD10-paineromittarilla jokaisella tutkimuskäynnillä etuoven sekä terassin oven 
tiivisteiden välistä. 
 
Kohteen olohuoneesta otettiin sisäilmanäyte Andersen 6-vaiheimpaktorilla. Näytteenoton 
päällimmäisenä tarkoituksena oli selvittää, esiintyisikö olohuoneen sisäilmassa merkittävästi 
jonkin tietyn rakenneavauksen tai vauriohavainnon mikrobeja. Tällöin voitaisiin arvioida, 
mikä tietty mikrobivaurio todennäköisimmin aiheuttaa sisäilmaoireilua. Lisäksi olohuoneesta 
otettiin VOC-sisäilmanäyte. Näytteet kerättiin huolellisesti laboratorion ohjeiden mukaisesti. 
 
3. TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO 
 
3.1. Rakennuksen vierusta ja sokkeli  
 
Maan pinta on rakennuksen vierustalla pääosin tasainen ja korkeimmillaan n. 200 mm lattia-
pinnan alapuolella, eli suunnitelmien mukaisessa korkeusasemassa. Sokkeleissa havaittiin 
paikoin maalipinnan irtoilua, joka viittaa sokkelin vähintäänkin ajoittaiseen kastumiseen. Eri-
tyisesti rakennuksen itäseinustan maalipinta oli vaurioitunut ja vierustan maa vietti selvästi 
rakennusta kohti. Sokkelin vierustalla maa sisälsi hienoainesta, jolloin maakosteus pitää sok-
kelin kosteana eivätkä pintavedet ohjaudu riittävästi salaojiin. Ainoastaan itäseinustan ul-
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konurkilla oli salaojien tarkastuskaivot. Salaojien säännöllisen huoltamisen ja toiminnan seu-
raamisen mahdollistamiseksi tarkastuskaivoja tulisi olla rakennuksen jokaisella ulkonurkalla. 
Kaivoissa oli runsaasti maa-ainesta ja salaojaputkien yläpinnat olivat ylimmillään noin 
450mm maapinnasta, jolloin on epätodennäköistä, että salaojat olisi asennettu suunnitelmien 
mukaisesti sokkelipalkin alapinnan alapuolelle. Salaojia ei tässä tutkimuksessa tutkittu tar-
kemmin. 
 
3.2. Valesokkelirakenne 
 
Havaintojen perusteella rakennuksen sokkelin kivirakenteet ovat kosteita ja pääsevät kastu-
maan vähintäänkin ajoittain maakosteudesta sekä pintavesistä. Vierustan maa sisälsi hienoai-
nesta, jolloin maakosteus pitää sokkelin kosteana eivätkä pintavedet ohjaudu riittävästi sala-
ojiin. Valesokkelirakenteen kastuessa ulkoseinien puurakenteiden alaosat saattavat kosteus- ja 
mikrobivaurioitua.  Selvä mikrobivaurio havaittiin kodinhoitohuoneen rakenneavauksessa. 
 
Valesokkelirakenteiden mikrobinäytteissä esiintyi runsaasti mikrobeja kodinhoitohuoneen ja 
pikkuolohuoneen erkkerin rakenneavauksissa.  Kodinhoitohuoneen ja vaatehuoneen raken-
neavauksissa havaittiin ”maakellarimaista” hajua. Kaikissa avauskohdissa mineraalivillojen 
alareunoissa havaittiin runsaasti ilmavuodoista aiheutuneita tummia jälkiä. Rakenteen höy-
rynsulkumuovia ei ollut asennettu tiivisti lattiarakennetta vasten, vaan höyrynsulkumuovin 
alareuna oli irtonainen. Näin ollen seinä- ja alapohjarakenteiden epäpuhtaudet, kuten mikrobit 
ja mineraalivillakuidut voivat kulkeutua ilmavirran mukana rakennuksen sisäilmaan. Tutki-
muskäynneillä rakennuksen sisäilma oli n. kolme Pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden, 
mikä vahvistaa ilmavuotojäljistä tehtyä päätelmää epäpuhtaan ilman kulkeutumisesta sisäil-
maan. Tutkimuksen tulosten perusteella kohteessa ylittyy asumisterveysasetuksen (545/2015) 
mukainen toimenpideraja mikrobien (20§) osalta. Sisäilman tai huonepölyn mineraalivilla-
kuidun pitoisuuksia ei tutkittu, mutta kohteen ulkoseinien voidaan todeta olevan niiden lähtei-
tä, kuten höyrynsulkumuovin sisäpuoliset mineraalivillat ja ilmayhteys höyrynsulkumuovin 
takaa huoneilmaan. 
 
3.3. Alapohja ja väliseinien alaosat 
 

Mittausten perusteella pohjalaatan päällä olevassa hiekkakerroksessa oli kohonnutta kosteutta 
kaikissa mittapisteissä. Kohteen eristetilan kosteus hiekkakerroksesta mitattua oli RH 83 % - 
97 % lämpötiloissa 13,4 - 16,5C. Näin ollen alapohjarakenteen eristetilassa on mikrobikas-
vustolle otolliset olosuhteet.  

Yleensä vähimmäiskosteus homekasvulle rakennusmateriaaleilla on noin RH 75 ... 80 %. Ra-
kennuksissa kasvavat mikrobit vaativat kasvaakseen vähintään noin + 5°C lämpötilan. Enim-
mäislämpötila on yleisesti noin + 50°C. Lähellä lämpötilan ja kosteusolosuhteiden vähim-
mäisvaatimuksia homeiden kasvu on hidasta. (Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja 
sisäilmatekninen kuntotutkimus) 

Pohjalaatta oli porareikämittausten perusteella märkä olohuoneen makuuhuoneen välisen väli-
seinän kohdalla ja kostea ison makuuhuoneen vaatehuoneessa. Kohteen kosteusmittausten 



177 
 

perusteella vaikuttaa, että rakennuksen alla olevasta kosteasta savimaasta nousee kapillaarises-
ti kosteutta ainakin jonkin verran sokkelipalkkeja pitkin alapohjan betonilaattojen väliseen 
eristetilaan. Tämä on todennäköisin aiheuttaja olohuoneen ja etupihan puoleisten makuuhuo-
neiden välisen kantavan väliseinän alaohjauspuun kosteudelle. Alaohjauspuiden alla on bitu-
mihuopakaistat, jotka estävät pohjalaatan kosteuden siirtymisen suoraan puuhun, mutta alaoh-
jaspuussa kiinni oleva tasaushiekka on tutkimusten perusteella kosteaa, ja näin ollen kosteus 
siirtyy hiekasta puurakenteeseen. Alapohjan eristetilan suhteellinen kosteus on kohonnut ra-
kennuksessa kauttaaltaan ja paikoin eristetila on märkä. Alapohjarakenteessa esiintyvä vauri-
oihin viittaava ”maakellarimainen” haju sekä sisäilman kohonneet VOC-pitoisuudet selittyvät 
ainakin osittain alapohjarakenteen kohonneilla kosteusolosuhteilla. Kostean pohjalaatan päällä 
on ulko- ja väliseinien puurakenteita sekä tasaushiekkaa, joka todennäköisesti sisältää ainakin 
paikoin rakennusaikaista orgaanista rakennusjätettä, kuten sahanpurua. Mikrobit tarvitsevat 
kasvaakseen kosteutta, lämpöä ja ravinteita. Rakenteessa on kaikki edellä mainitut edellytyk-
set mikrobikasvulle. Havaintojen mukaan otollisin reitti alapohjan epäpuhtaan ilman pääsylle 
sisäilmaan on kantavien väliseinien ja pintabetonilaatan liittymien kautta. Väliseinät ulottuvat 
pohjalaatan päälle eivätkä väliseinärakenteet ole ilmatiiviitä, joten alapohjan epäpuhdasta il-
maa pääsee virtaamaan rakenteen läpi huoneilmaan. Alapohjan hajuhavainto oli myös voi-
makkaimmillaan väliseinäavauksissa. Tutkimuksen tulosten perusteella kohteessa ylittyy asu-
misterveysasetuksen (545/2015) mukainen toimenpideraja mikrobien (20§) osalta. 

3.4 Pikkuolohuoneen alapuolinen vanha uima-allas 
 
Uima-altaaseen oli luukku pikkuolohuoneen lattiassa. Uima- allastilan lattiarakenteen alapuo-
lisessa tilassa ei ole lainkaan tuuletusta. Laattapinnoilla havaittiin runsaasti homekasvustoja ja 
kohonnutta pintakosteutta. Homekasvustoa pyyhittiin steriilitaitokseen ja näyte tutkittiin lai-
mennosviljelymenetelmällä. Näytteenoton tarkoituksena oli selvittää, mitä mikrobilajistoja 
näytteessä esiintyy. Tällöin voitaisiin mahdollisesti Andersen 6-vaihekeräinnäytteen perus-
teella tehdä johtopäätöksiä kasvustojen vaikutuksesta sisäilmaan. Andersenkeräin näytteessä 
ei kuitenkaan esiintynyt merkittäviä pitoisuuksia pintanäytteessä esiintyneitä lajistoja. 
 
3.5 Sisäilman olosuhde ja epäpuhtausmittaukset 
 
Sisäilman kosteusmittauksissa ei havaittu merkittävästi poikkeavia arvoja, joiden epäiltäisiin 
aiheuttavan rakennevaurioita. Kohteen ulko- ja sisäilman välinen paine-ero oli n. (-2) - (-4) Pa 
kaikilla tutkimuskäynneillä hetkellisesti mitattuna, eli sisätilat ovat alipaineiset ulkoilmaan 
nähden. VOC-näytteen kokonaispitoisuus (TVOC) 360µg/m3 on lähellä asumisterveysasetuk-
sen määrittämää toimenpiderajaa 400µg/m3. Mittausmenetelmän epävarmuustekijät (30 %) 
huomioiden sekä kokemusperäisesti voidaan pitoisuuksia pitää poikkeuksellisen korkeina 
kohteen rakenteet, pinnoitteet ja sisäilman olosuhteet (sisälämpötila näytteenottohetkellä 
19C) huomioiden. Merkittävimpinä yksittäisinä kohonneina pitoisuuksina voidaan pitää 2-
etyyli-1-heksanolia (5,4ug/m3, pitoisuus ei ylitä asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa 
10ug/m3), jota pidetään kosteusvaurioindikaattorina sekä pineeniä ja etikkahappoa. Pineeniä 
erittyy tyypillisesti kosteissa olosuhteissa olevasta puusta (mänty). Yhden VOC-
sisäilmanäytteen tulosten perusteella ei voida tehdä kovinkaan luotettavia johtopäätöksiä, 
mutta tulosten voidaan todeta viittavan kosteusvaurioituneeseen rakenteeseen. Tuloksia voi-
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daan käyttää tukemaan muita kohteen havaintoja ja tutkimustuloksia. Andersen 6-
vaiheimpaktorinäytteen tulokset eivät ylitä asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja eivätkä 
ne tuottaneet lisäarvoa sisäilmaoireilun selvittämiseksi. 
 
3.6. IV-järjestelmä 
 
Rakennuksen sisäilma oli kaikilla tutkimuskäynneillä lievän tunkkainen. Ilmanvaihtoventtii-
lien ilman virtaussuunnat tutkittiin merkkisavulla (savukynällä). Virtaukset olivat venttiileissä 
oikeasuuntaisia, mutta melko vähäisiä. Ilmanvaihdon voimakkuuden säätö ei juurikaan vai-
kuttanut virtauksiin. Nykyinen omistaja ei ole kertomansa mukaan vaihtanut ilmanvaihtoko-
neen suodattimia asumisaikanaan, eli noin kahteen vuoteen.  Ilmanvaihtokone ottaa ulkoilman 
yläpohjan tuuletustilasta. Ulkoilmakanavan ritilä oli lähellä ilmanvaihtokanavan mineraalivil-
lalämmöneristettä ja yläpohjatila oli pölyinen. Yläpohjan pöly ja mineraalivillakuidut ohjau-
tuvat ilmanvaihtokoneeseen, rasittavat koneen suodattimia ja osa epäpuhtauksista saattaa oh-
jautua tuloilman mukana sisäilmaan. Kohteen ilmanvaihtoa tulee parantaa ja ilmanvaihtoko-
neen toiminta tutkia. Tuloilmaa tulee järjestää kaikkiin asuintiloihin, olemassa olevat kanavat 
tulee nuohota, järjestelmä säätää, ilmanvaihtolaitteen ulkoilmakanava viedä ulkoilmaan, pois 
yläpohjatilasta ja huolehtia laitteen suodattimen vaihdosta määräajoin. Pelkät ilmanvaihdon 
puutteet, puutteellinen toiminta ja epäpuhtaan tuloilman siirto asuintiloihin voi aiheuttaa mer-
kittävääkin asumisterveyshaittaa. 
 
4. KORJAUSTAPASUOSITUKSET 
 
Rakennuksen vierustan maanpinnan kallistuksia tulee parantaa, erityisesti rakennuksen itäsei-
nustalla selvästi rakennuksesta poispäin viettäviksi (vähintään 1:20 kolmen metrin etäisyydel-
le rakennuksen seinästä). Suositellaan rakennuksen vierustojen auki kaivamista kauttaaltaan, 
vaihtamaan vierustalla oleva hieno maa-aines karkeaan, vettä läpäisevään sepeliin, salaojien 
sekä kattovesien ohjauksen toiminnan varmistamista ja uusimista tai parantamista tarvittavilta 
osin sekä sokkelin vedeneristämistä esim. perusmuurilevyllä. Ensisijaisesti suositellaan uusi-
maan ainakin salaojitukset, sillä uusiminen on kustannustehokasta tehdä samalla, kun raken-
nuksen vierustat joudutaan kaivamaan auki sokkelin vesieristyksen ja maamassojen vaihtojen 
vuoksi. Alapohja- ja/tai valesokkelikorjauksia ei ole perusteltua tehdä, ennen kuin rakennuk-
sen ulkopuolen kosteusrasitusta on saatu alennettua. 
 
Valesokkelirakenne tulee korjata kauttaaltaan, pois lukien pesuhuoneen ulkoseinä, joka tulee 
korjata tulevaisuudessa pesuhuoneen peruskorjauksen yhteydessä. Korjaustavaksi suositellaan 
ulkoseinärakenteen alimpien puurakenteiden poistoa, lattiapinnan alapuolisten puurakentei-
den korvaamista kosteutta kestävällä materiaalilla esim. kivi, teräs ja/tai XPS-
lämmöneristeellä ja rakenteen tiivistämistä huolellisesti niin, ettei rakenteen läpi pääse vir-
taamaan ilmaa rakennuksen ulkopuolelta eikä alapohjan eristetilasta. Rakennuksen puuraken-
teisten väliseinien lattiapinnan alapuolelle ulottuvat osat tulee korvata kosteutta kestävällä 
materiaalilla. Näin voidaan pintalaatta tiivistää, poistaa riskirakenne ja estää epäpuhtaan il-
man kulkeutuminen asuintiloihin. Pesuhuoneen ja takkahuoneen väliseen tiiliseinään suositel-
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laan pesuhuoneen peruskorjauksen yhteydessä injektoimaan kapillaarikatko lattiapinnan ala-
puolelle. On mahdollista, että epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan saataisiin valesokke-
lirakenteiden osalta estettyä tiivistämällä höyrynsulkumuovi lattiarakenteeseen huolellisesti. 
Tässä korjaustavassa tiivistystyön onnistuminen on aina melko epävarmaa, sillä epätiiveys-
kohtia on todennäköisesti muuallakin kuin höyrynsulun ja lattiarakenteen liitoksessa, kuten 
sähkörasioiden ja ikkunoiden liittymien kohdilla. Lisäksi huomioiden kohteen alapohjan ja 
sokkelinrakenteiden kosteushavainnot, on todennäköistä, että rakenteen läpi virtaavat ilmavir-
rat ovat tähän mennessä rajoittaneet rakenteiden vaurioiden etenemistä kuivattavan vaikutuk-
sensa avulla. Jos rakenteiden tiivistyskorjauksessa nämä ilmavirrat poistetaan, on todennä-
köistä, että ulkoseinien alareunojen puurakenteet vaurioituvat melko lyhyessä ajassa, jolloin 
ulkoseinärakenteiden tekninen käyttöikä on korjaustyöhön nähden kohtuuttoman lyhyt. Näin 
ollen suositellaan laajempaa, ns. kengityskorjausta, valesokkelin riskirakenteen ja epäpuh-
tauslähteiden poistamiseksi. Korjaustyöesimerkissä käytetään Lamox Oy:n Termotuote tuote-
perheen menetelmää. Korjaustyöstä tulee tehdä asianmukaiset rakennesuunnitelmat sekä yksi-
tyiskohtainen korjaustyöselostus ja se tulee valvoa puolueettoman, sisäilmakorjauksiin pereh-
tyneen ulkopuolisen valvojan toimesta. 
 
Kohteen ilmanvaihtoa tulee parantaa ja ilmanvaihtokoneen toiminta tutkia. Tuloilmaa tulee 
järjestää kaikkiin asuintiloihin, olemassa olevat kanavat tulee nuohota, järjestelmä säätää, 
ilmanvaihtolaitteen ulkoilmakanava viedä ulkoilmaan, pois yläpohjatilasta ja huolehtia lait-
teen suodattimen vaihdosta määräajoin. Ilmanvaihdon parannukset tulee suunnitteluttaa IV-
suunnittelijalla. Tekninen käyttöikä huomioiden ilmanvaihdon parannuksen yhteydessä suosi-
tellaan ilmanvaihtokoneen uusimista. 
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RINTAMAMIESTALON KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN SYIDEN JA LAA-
JUUDEN SELVITYS SEKÄ KORJAUSSUOSITUKSET 
 
Jari Marttinen 
Matti Eklund Oy 
 
TIIVISTELMÄ 
 
Vuonna 1959 rakennetun ja vuonna 2005 kellari- ja asuinkerroksilla laajennetun ”rintama-
miestalon” uusista omistajista toinen alkoi saada oireita muutaman päivän kuluttua muutosta. 
Uudet omistajat teettivät hajuhaittojen ja oireilujen vuoksi homekoirakartoituksen sekä kos-
teus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia.  
 
Tutkimusten perusteella on tehty rakennustapaselvitys, jonka mukaan on tehty kellarikerrok-
sen ja välipohjan korjaukset. Näistä huolimatta kiinteistön sisäilma ei ole parantunut. Koska 
asukkaan oli mahdotonta asua rakennuksessa terveydellisistä syistä, omistajat pyysivät ter-
veydensuojeluvalvonnalta viranomaistarkastuksen terveyshaittaepäilyn vuoksi. Kiinteistössä 
on todettu terveyshaitta ja kiinteistön omistajaa on kehotettu ryhtymään tarvittaviin toimenpi-
teisiin todetun mikrobiperäisen hajun syyn selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. 
 
Tutkimustulosten, korjausten vaikutusten ja terveyshaitan toteamisen jälkeen kiinteistön myy-
jät ja ostajat ovat purkaneet kiinteistökaupan. 
 
Kiinteistön hallinnan palattua takaisin myyjille, teettivät he jatkotutkimuksia tavoitteena 
myydä kiinteistö siinä kunnossa, kuin se nyt on ottaen huomioon näissä tutkimuksissa ilme-
nevät vauriot ja että korjauskustannukset voidaan realistisesti ottaa huomioon kiinteistön hin-
nassa. 
 
1. JOHDANTO 
 
Tutkimuksissa selvinneiden hajuhaittojen syyt ovat peräisin rakenteista, joita nykyisin luoki-
tellaan ”riskirakenteiksi”. Rakenteet ovat kuitenkin tehty rakennusaikakaudelle tyypillisien 
määräysten ja ohjeiden sekä ns. ”hyvän rakennustavan” mukaisesti. Näitä määräyksiä, ohjeita, 
suosituksia on annettu Rakentamismääräyskokoelmissa, Rakennustyön yleisissä laatuvaati-
muksissa (RYL), RIL -julkaisuissa ja Rakennustietosäätiön RT -ohjekorteissa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa on 
annettu toimenpiderajoja sisäilman fysikaalisille ominaisuuksille, kuten ilmankosteudelle, 
lämpötiloille, ilmanvaihdolle, melulle, kemiallisille epäpuhtauksille ja mikrobiologisille oloil-
le. 
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2. TUTKIMUKSEN TAVOITE 
 
Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää rakennuksen sisäilmassa olevan hajuhaitan ai-
heuttajat, niihin johtaneet syyt, mahdolliset mikrobikasvustot rakenteissa ja niiden laajuus 
sekä korjaustavat ja -kustannukset. 
 
3. TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Kohteessa tehtiin asukaskysely liittyen kiinteistön historiaan, rakenteisiin ja niissä oleviin 
epäkohtiin, tehtyihin ja suunniteltuihin korjauksiin sekä käyttöön ja huoltoon. 
 
Käytettävissä olleisiin asiakirjoihin tutustumisen jälkeen tehtiin kohteessa alustava katselmus, 
jossa tehtiin aistinvaraisia havaintoja ja määriteltiin alustavasti tutkittavat rakenteet, raken-
neavaukset ja materiaalinäytteiden ottokohdat. Alustavan katselmuksen pohjalta tehtiin tutki-
mussuunnitelma, missä keskityttiin lähinnä rakennuksen riskirakenteisiin. 
 
Tutkimukset tehtiin talvikaudella 2017-18, jolloin avustavana tutkimuksena suoritettiin läm-
pökamerakuvaus mahdollisten lämmöneristevajauksien, ilmavuotoreittien ja rakenteiden kyl-
mäsiltojen havainnoimiseksi. 
 
Kohteen olosuhdemittauksissa mitattiin sisä- ja ulkoilman lämpötila, suhteellista kosteutta (% 
RH) ja ilman sisältämän vesihöyryn määrää (g/m3). 
 
Ilmanvaihtoon liittyen tehtiin savutesti ilman liikkeen ja -suunnan selvittämiseksi sekä mitat-
tiin paine-eromittarilla ulko- ja sisäilman välistä paine-eroa rakennusvaipan yli. 
 
Tutkimuksessa tehtiin kellarikerroksen kiviainespintojen pintakosteuskartoitus pintakosteu-
silmaisimella. Kellarikerroksen lattiassa olevan sähkölämmityksen takia ei porareikämittauk-
sia suoritettu. 
 
Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otot kohdistettiin rakennuksen alkuperäiseen osaan. 
  
Mikrobianalyysejä varten otettiin materiaalinäytteitä kellarikerroksen perusmuurin ja kuori-
muurin, ns. ”rivinteerauksen” välisen tilan lämmöneristeestä, ulkoseinien alaohjauspuusta ja 
lämmöneristeistä, väli- ja yläpohjan eristeistä yhteensä 19 kpl. 
 
Polyaromattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) selvittämiseksi rakennusmateriaaleista otet-
tiin näytteitä perusmuurin ja välipohjalaatan pinnassa olevasta pikisivelystä sekä ulkoseinära-
kenteessa olevasta tuulensuojapahvista. 
 
Rakenneavauskohdista mitattiin piikkikosteusmittarilla puurakenteiden painokosteusprosent-
teja. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 
 
4.1. Aistinvaraiset havainnot 
 
Rakennus on salaojitettu, mutta sisäänkäyntisivulla salaojat eivät ole perusmuurin vieressä, 
vaan terassin ulkolaidalla, noin kolmen metrin päässä perusmuurista. Todennäköisesti tästä 
syystä vastaavalla kohdalla kellarin perusmuuri oli pintakosteuskartoituksen mukaan märkä. 
Terassin kohdalta puuttuu myös perusmuurin ”patolevy”. Muualla, rakennuksen perusmuuria 
vasten asennetun patolevyn yläosasta puuttui ylälista, joten sadevedet pääsevät perusmuurin 
ja patolevyn väliin lisäten perusmuurin kosteusrasitusta.  
 
Kattovedet on johdettu hallitusti vesikourujen, syöksytorvien ja rännikaivojen kautta kaupun-
gin sadevesijärjestelmään. Rakennuksen ympärillä maanpinnan kallistukset ovat pääosin 
poispäin sokkelista. 
 
Rakennuksen eteisen alla olevassa ryömintätilassa oli puutavaraa ym. orgaanista ainesta. Ti-
lassa oli mikrobiperäinen haju. Tilan tuuletus on puutteellinen. Rakennuksen sisäilmassa oli 
ummehtunut, mikrobiperäinen haju. 
 
4.2. Olosuhdemittaukset 
 
Rakennus oli tutkimusajankohtana asumaton ja sen takia talvikauden lämmitystä oli pienen-
netty.  
 

 °C RH % g/m3 
Ulkoilma -15 59 1 
Sisäilma +13 14 1,6 

 
Mitattu huoneilman lämpötila oli alle asumisterveysasetuksen huoneilman lämpötilojen toi-
menpiderajan +18 °C - +26 °C. 
 
Paine-eromittauksen mukaan sisätilat olivat lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden. Savutes-
tin mukaan ilmavirtaus oli kohti poistoilmakanavia. 
 
4.3. Lämpökamerakuvaushavainnot 
 
Lämpökamerakuvauksella havaittiin ilmavuotokohtia ovien ja ikkunoiden karmi- ja seinäliit-
tymissä. Lämmöneristeiden puutteisiin viittaavia havaintoja oli rakennuksen pohjoispäädyn 
ulkoseinässä ja kellarin maanvastaisissa seinissä sekä ulkoseinien ja välipohjien liittymissä. 
 
4.4. Pintakosteuskartoitus 
 
Pintakosteusilmaisimella tehdyssä kartoituksessa oli korkeita kosteusarvoja pesuhuoneen 
suihkujen viereisten seinien alaosissa sekä kellarikäytävän perusmuurin sisäpinnassa. 
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4.5. Materiaalinäytteet 
 
4.5.1. Mikrobinäytteet 
 
Otetuista materiaalinäytteistä mikrobianalyysien mukaan suurimassa osassa ”ei ollut viitettä 
vauriosta”. Betonisen välipohjalaatan päältä, puurakenteista otetuista näytteistä kolmessa oli 
”viite vauriosta”. Myös kellarin kuorimuurauksen lämmöneristeessä oli ”viite vauriosta”. 
Kahdessa näytteessä oli ”vahva viite vauriosta”, toinen yläkerran wc:n lattian alta otetussa 
sahanpurussa ja toinen kellarin ulkoseinän sahanpurussa. Yläpohjan lämmöneristeestä otetus-
sa näytteessä ”ei ollut viitettä vauriosta”. 
 
4.5.2. PAH -näytteet 
 
Kahdessa näytteessä kolmesta PAH(16) -analyysin mukaan PAH -yhdisteiden kokonaispitoi-
suus ylitti ongelmajätteeksi luokiteltavan raja-arvon 200 mg/kg. Toinen oli ulkoseinän tuulen-
suojapahvissa ja toinen välipohjalaatan päältä pikisivelystä. 
 
4.5.3 Piikkikosteusmittaukset 
 
Rakenneavauksista tehtyjen piikkikosteusmittausten mukaan rakenteiden puutavara oli kui-
vaa. 
 
5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Terassin alla puutteellisen salaojajärjestelmän ja perusmuurista puuttuvan veden- / kosteu-
deneristyksen takia maaperän kosteus lisää perusmuurin kosteusrasitusta ja luo edellytykset 
mikrobikasvulle eristetilassa. Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi. 
 
Rakennuksen vanhan osan ulkoseinien sahanpurueristeiden painuminen ajan myötä on hei-
kentänyt seinien lämmöneristystä. Eristepuutteiden takia rakenne jäähtyy, jolloin sisäilman 
kosteus tiivistyy kylmille pinnoille ja mahdollistaa mikrobivaurioiden syntymisen. 
 
Välipohjien sahanpurueristeissä oleva mikrobikasvusto, kosteusvaurioon viittaavat mikrobit ja 
sädesienet viittaavat pidempiaikaiseen kosteusrasitukseen.  
 
Riski materiaalien vaurioitumisesta on toteutunut ja toimenpideraja on ylitetty. 
 
6. KORJAUSSUOSITUKSET 
 
6.1. Kellarikerros 
 
Kellarin perusmuurin kosteusrasituksen pienentämiseksi terassin alle, perusmuurin viereen 
tulisi asentaa salaojat ja tarkastuskaivot. Perusmuurin ulkopintaan tulisi asentaa veden- / kos-
teudeneristys ja lämmöneristys. Patolevyjen yläosaan tulisi asentaa ylälista estämään pinta- ja 
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sadevesien pääsy patolevyn ja perusmuurin väliin. Kellarin kuorimuuraukset tulisi purkaa 
eristyksineen ja pikisivelyineen ja pinnat puhdistaa homepölysiivouksella. Alapohjalaatan ja 
perusmuurin väliset rakennesaumat sekä läpiviennit tulisi tiivistää ilmatiiviiksi alapohja-
täytöstä huoneilmaan tulevien ilmavirtausten estämiseksi. 
 
Ryömintätilasta tulisi poistaa kaikki eloperäinen materiaali, kellaria vasten oleva perusmuuri 
tulisi veden- ja lämmöneristää sekä maatäyttö vaihtaa karkeampaan sepeliin,  
 
6.2. Asuinkerrokset 
 
Rakennuksen vanhan osan ulkoseinien julkisivuverhoukset tulisi purkaa ja lämmöneristeet 
vaihtaa parantaen seinän lämmöneristyskykyä. Julkisivuverhous tulisi uusia tuulettuvana ra-
kenteena. 
 
Rakennuksen vanhan osan välipohjien yläpuoliset pintarakenteet sahanpurueristeineen ja piki-
sivelyineen tulisi poistaa. Kosteusvaurioiden aiheuttajat tulisi selvittää ja poistaa. Betonisen 
välipohjalaatan läpiviennit sekä mahdolliset halkeamat tulisi tiivistää ilmatiiviiksi. Pinnat tuli-
si puhdistaa ja lattiat rakentaa uudelleen. 
 
6.3. Yläpohja 
 
Rakennuksen vanhan osan yläpohjatilan päätyyn tulisi asentaa tuuletusventtiili yläpohjatilan 
tuuletuksen parantamiseksi. 
 
6.4. Ilmanvaihto 
 
Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto, joka tulisi säilyttää entisellään, ettei sisätilo-
jen alipaineisuutta lisättäisi. Vaihtoehtoisesti tulisi rakentaa koneellinen tulo-
/poistoilmajärjestelmä, jotta rakennuksen ilmanvaihto saadaan tasapainotettua ja hallittua. 
 
7. KIITOKSET 
 
Kiitokset tutkimuksen tilaajalle, rakenneavauksien teossa avustaneelle urakoitsijalle, työnan-
tajalle ja opinnäytetyön ohjaajille Marit Sivénille (RTA) ja Anssi Haapaselle (RTA). 
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TUHANSIEN TOIVEIDEN TALO 
 

Pentti Janhonen  

Pentti Janhonen Oy 

 

TIIVISTELMÄ 
 

Huonon sisäilman merkitys ihmisen terveydelle on todettu olevan suuri ihmisten terveydelle, koko EU-
alueella. EU:n ja EnVIE-projektissa 2014/6/ on todettu, että sisäilman epäpuhtaudet, tupakka pois 
lukien aiheuttavat vuosittain kahden miljoonan henkilövuoden menetyksen, ennenaikaisine 
kuolemineen ja sairauksineen. Väkilukuun suhtautettuna Suomen osuus on tästä 20 000 
henkilötyövuotta. Parantamalla sisäilmaa ja pienentämällä altistusta haitallisille epäpuhtauksille, kuten 
pienhiukkaset, formaldehydi, haihtuvat kemialliset yhdisteet (VOC) ja radon, lukua voidaan 
merkittävästi pienentää (Seppänen, O. Ext. 2017). Rakennusterveysasiantuntijat tekevät työtään 
ihmisten terveyden puolesta. Tässä paperissa tutkimuksen parannuksen kohteena on vakituisena 
asuntona toimiva rivitalo. 
 
60-luvulla rakennetut rivitalot ovat olleet tutkijoiden, korjausrakentajien ja - rakennesuunnittelijoiden 
haasteena jo pidemmän aikaa. Tässä kohteessa oli vuonna 1966 paikalla rakennettu, puolitoista 
kerroksinen rivitalo. Työn tavoitteena oli ratkaista asiakkaiden asumisterveyteen liittyviä ongelmia. 
Lisäksi tavoitteena oli laatia tuleviin kohteisiin soveltuva ja tulevaa toimintaa ohjaava yhteenveto 
korjausrakentamisen onnistumiseksi. 
 
Kohde oli laaja ja sisälsi runsaasti erilaisia sisäilman laatuun vaikuttavia riskirakenteita ja puutteellista 
kiinteistön ylläpitoa. Tässä paperissa yhdistyy rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen sisältö, eri 
alojen tutkimustieto ja työntekijän lähes kolmenkymmenen vuoden rakennusalan työkokemus. Tämä 
yhteenveto on rakennusterveysasiantuntijalle käyttökelpoinen työkalu tulevien koulutusten, 
tutkimuskohteiden ja korjausrakentamisen suunnitteluun.   
 

1. JOHDANTO 
 
Rakennusten sekä asuin- ja työtilojen terveellisistä vaatimuksista säädetään maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999, MRL), terveydensuojelulaissa (763/1994, TsL) sekä lakien nojalla 
annetuissa asetuksissa ja määräyksissä. Kuntotutkimuksilla selvitetään, missä kunnossa kiinteistö on, 
ja miten laajasti sitä tulee korjata. Kuntotutkimuksella saadaan korjaussuunnittelulle tarvittavat 
lähtötiedot. Kuntoarvioijat arvioivat eri rakennusosissa tapahtuneiden vaurioiden etenemistä ja 
suosittelevat tarvittaessa kuntotutkimuksia ja lisäselvityksiä (KH-90- 00490). Ympäristöministeriön 
asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (YMa 216/2015) Pitkäranta, M. 
(Toim.)2016.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on edistää yrityksen oppimista ja kerätä kokemusperäistä tietoa tulevia 
kohteita ja henkilöstön koulutuksia varten. Tutkimus rakennettiin mahdollisimman yleiselle tasolle niin, 
että sitä voidaan käyttää apuna samantyyppisten kohteiden kuntotutkimuksissa, ennakkosuunnittelussa 
ja alustavissa korjaussuunnitelmissa.  
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Työn tavoitteena on yhdistää yrityksen käyttötiedoksi tehtyjen asiakaskyselyiden, ulkoseinien 
kuntotutkimuksen, sisätilatutkimusten, kiinteistön kuntotutkimuksen ja korjaussuunnitelmien tiedot. 
Työhön yhdistettiin rakennusfysiikan, rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen, eri alojen tutkimustieto 
ja työn tekijän lähes kolmenkymmenen vuoden rakennusalan kokemus.  

Tavoitteena on nostaa ymmärrystä ennakoivan kunnossapidon tärkeydestä asumisterveyteen, 
kiinteistön arvolle ja rakennuksen elinkaaren pituuteen. Jatkuvan kunnossapidon merkityksen 
oivaltaminen on tärkeä tavoite rakennusterveysasiantuntijalle, mutta yrityksille se avaa uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteiskunnan kannalta asumisterveyden lisääntymien näkyy monella 
sektorilla ja tuo kustannussäästöä.    

Pitkäntähtäimen suunnittelu kiinteistönpidossa, energiatehokas korjausrakentaminen ja 
ympäristönäkökulmien mukaanotto tuo kustannussäästöjä hyvin monella osa-alueella. 
Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen yhtenä tavoitteena on asumisterveyden edistäminen ja sitä 
tavoitellaan myös tällä työllä.   
 

2. KUNTOTUTKIMUKSESTA PUHTAASEEN SISÄILMAAN 
 
Kiinteistön kuntotutkimuksella tarkoitetaan kuntotutkimusohjeen mukaista tutkimusta. 
Kuntotutkimuksia voidaan tehdä yksittäisestä rakennusosasta tai järjestelmästä. Laajemman kohteen 
ollessa kysymyksessä voidaan kuntotutkimus teettää kahdessa eri vaiheessa. Erityisen suositeltavaa 
vaiheisiin jako on moniongelmaisten rakennusten kohdalla, kun kohteessa on aikaisemmin tehty 
dokumentoituja selvityksiä ja/tai korjauksia. Ensimmäisessä vaiheessa perehdytään rakennepiirroksiin, 
aiempiin tutkimuksiin ja käyttäjäkyselyihin. Tämän aineiston perusteella kirjoitetaan yhteenveto ja 
varsinainen yksilöity tutkimussuunnitelma. Mikäli tutkimuksessa tullaan käyttämään 
erityisasiantuntemusta itse tutkimustyössä voidaan tutkimussuunnitelman avulla kilpailuttaa 
tutkimustyö. (Pitkäranta, M (Toim.) 2016, 11). 
 
Toisessa vaiheessa tehdään suunnitelman mukainen kuntotutkimus. Kuntotutkimusten tulosten ja 
raportin valmistuttua tehdyt tutkimukset ja tulokset on suositeltavaa käydä läpi tilaajan ja tutkijan 
kesken. Pitkäranta, M. (Toim.)2016,11) 
 
Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen sisältö ja malli löytyvät julkaisusta: ”Rakennusten 
kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” (Ympäristöministeriö 2016). Ensimmäisessä vaiheessa 
taustatiedot ja asiakirjat kohteesta sisältävät pääpiirrokset, rakennepiirrokset, rakennuspiirrokset, LVI-
piirustukset, työselostukset ja tilaluettelot. Aikaisempiin tutkimuksiin, rakennukseen ja sen tekniikkaan 
liittyen tilamuutokset sekä aikaisemmat käyttäjäkyselyt (Pietarinen, V-M.2016).  
 
Rakennus- ja rakennesuunnitelmista tulisi selvittää maaperäkosteudelle alttiit rakenneratkaisut, muut 
kosteuslähteet kuten sade ja sulamisvedet, salaojitus, rakenteiden ilmavuotoriskit, rakenteiden 
materiaalien jäljellä oleva käyttöikä, materiaalien epäpuhtaudet ja rakenteen työtekninen toteutus. Siinä 
huomion on kohdistuttava siihen, voidaanko korjausten onnistumista epäillä. (Pietarinen, V-M.2016) 
 
LVIS-suunnitelmista tulisi selvittää ja tunnistaa jo tutkimussuunnitelmaa tehtäessä: talotekniikan 
sijainti rakenteissa, putkin ja kanavien eristys, järjestelmän jäljellä oleva tekninen käyttöikä (arvio), 
ilmanjakotapa, ilmamäärät, ilmanvaihtokoneistojen palvelualueet ja ilmanvaihdon aikaohjelma tilojen 
eri käyttövaiheessa. (Pietarinen, V-M.2016) 
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Käyttäjäkyselyt, sisäilmastokyselyt ja mahdollisesti työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation 
selvitykset hankitaan ensimmäisessä vaiheessa. Kyselyjen tavoitteena on kartoittaa, missä käyttäjien 
havainnoimat hajut, näkyvät vauriot, vetoisuus tai melu eniten esiintyvät. (Pietarinen, V-M.2016) 
 
Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtävän arviointikäynnin 
tavoitteena on perusta jatkotutkimuksen suunnittelulle. Tutkimukseen kuuluu kohteen ulkopuolinen 
tarkastelu/aluerakenteet, riskirakenteiden kartoitus/tunnistaminen, pintarakenteiden tarkastelu, 
rakennusmateriaalien tunnistaminen, kunnossapidon ja siivoustason tarkastelu. Tutkimuksessa 
kartoitetaan myös poikkeukselliset hajut, ilmanvaihto, painesuhteet ja käyttäjien ja kiinteistön 
ylläpidosta vastaavien haastattelu. (Pietarinen, V-M.2016) 
 
Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tutkimussuunnitelma, missä määritetään tutkittavat 
rakenteet/rakennusosat: kyselyt/haastattelut, rakenneavaukset, tutkimusmenetelmät, näytteenotto ja 
laboratoriotutkimukset, vaurioiden ja ongelmien laajuuden arviointi. Tehdään alustava riskiarvio 
rakennusosittain ja paikannuspiirros tulevista rakenneavauksista ja tutkimuskohdista.  
 
Toisessa vaiheessa tehdään varsinaiset kuntotutkimukset, joita ohjaavat tutkittavan tilan 
rakennusajankohta ja ajankohdalle tyypilliset rakenneratkaisut. Tutkimus sisältää rakennetyyppien 
tarkastelut, materiaalien tunnistamisen, kosteusteknisen toimivuuden tarkastelut, rakenneavaukset, 
rakennetyyppikuvat ja rakennekosteusmittaukset. Samalla tutkitaan rakenteiden tiiveys ja ilmayhteydet 
epäpuhtauslähteistä sisäilmaan (merkkiaine- ja savututkimukset, lämpökuvaus, paine-ero seuranta). 
Selvitetään rakenteiden mikrobiologinen kunto ja vaurioiden laajuus ja kartoitetaan haitta-aineet. 
 
 

3. TUTKIMUSKOHDE 
 
Kohteessa on 60-luvulla rakennettu kellarikerroksellinen, puurunkoinen ja loivasti harjakattoinen 
rivitalo. Rakennuksen ulkoverhouspaneeli, lomalaudoituksena on kiinni asbestisementtilevyssä, joka 
toimittaa edelleen kohteessa tuulensuojalevyn tehtävää. Rivitalon päädyt ovat tiilirakenteisia.  

Osa huoneistosta on perustettu kellarin päälle. Kellariin on kulku erillisen portaikon kautta talon 
ulkopuolen päädystä. Kellarikerros on vain osassa huoneistoja.  Kellarikerroksessa on taloyhtiön 
saunaosasto, joka on remontoitu 90-luvulla. Asukkailla on huoneistoihin kuuluvat ”kanakopit” ja 
ajalleen tyypillisesti rakennetut kylmäkellarit. Kellarikerroksessa on yhteiset tekniset tilat. Joihinkin 
asuinhuoneistoihin on tehty saunat lupakuvien mukaan vuosina 1975 ja 1977.  
 
Kohteen rivitalo oli varsin ajalleen tyypillisesti rakennettu. Rakennuspaikka, perustustapa ja 
riskirakenteet toteutuneina oli kasvattanut mikrobeja odotettavissa oleviin paikkoihin. 
Mikrobitutkimuksissa käytettyinä menetelminä olivat näytteiden otot. Asbestinäytteet otettiin 
näytteenotto-ohjeen mukaan ja toimitettiin laboratorioon (liite). Mikrobinäytteet otettiin 
rakenneavauksissa näytteenotto-ohjeen mukaan ja toimitettiin laboratorioon (liite).  
 
3.1 Kohteen kuntotutkimuksen tavoite ja menetelmät 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä taloon perusteellinen kiinteistön kosteus- ja sisäilmatekninen 
kuntotutkimus ja päättää tutkimusten perusteella, mihin toimenpiteisiin ryhdytään asukkaitten 
hyvinvoinnin varmistamiseksi.  
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60-luvun rivitalon kuntotutkimuksen tavoitteena oli asiakkaan sisäilmaongelmien ratkaiseminen. 
Työhön yhdistettiin rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen uusin tieto, eri alojen tutkimuksilla esille 
saatua tietoa ja työn tekijän lähes kolmen kymmenen vuoden rakennusalan kokemus.  
 
Kohteen laajuuden ja monimuotoisuuden johdosta käytettiin tavoitteisiin pääsemiseksi monen eri 
asiantuntijan osaamista. Kohteessa tehtiin asiakkaalle sisäilmaston ja kiinteistön kuntotutkimus ja sen 
perusteella karkea korjaussuunnitelma. Näiden tavoitteina olivat onnistunut korjausrakentaminen, 
sisäilman ja asumisterveyden laadun parantaminen. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kokonaiskuva rakennuksesta. Menetelmänä toimivat 
asiakashaastattelut ja rakennuksesta etsityt lupakuvat ja muu kirjallinen aineisto. Ennen rakennuksessa 
käyntiä tutustuttiin rakennuslupakuviin rakenneleikkauksineen, isännöintitodistukseen ja muihin 
taloyhtiössä säilytettävänä oleviin asiakirjoihin. Yleisesti menetelmänä kannattaa selvittää kaikki 
taloyhtiössä tehdyt remontit, korjaussuunnitelmineen ja uusine rakenneleikkauskuvineen. Perehtymällä 
kohteeseen ennen kiinteistössä käyntiä saadaan kohdennettua tutkimukset oikeisiin asioihin.  
 
Näytteiden otto ja tulkinta on tehty tutkimuslaitosten ohjeiden mukaan ja asumisterveysohjeen ja 
asumisterveysoppaan ohjeita soveltaen. Kuntotutkimukset ja tulkinta on tehty Ympäristöministeriön 
ohjeen: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus mukaan. 

Kyseessä olevaan kohteeseen liitettiin kiinteistön kuntotutkimuksia, kuten sisäilmaston kuntotutkimus 
(näytteineen), kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus ja julkisivun kuntotutkimus. 
Tutkimustulokset yhdistettiin kokemukseen korjausrakentamisesta ja tutkimustietoon 
rakennusfysiikasta, mikrobiologiasta ja homeen vaikutuksesta terveyteen. 
 
Tutkimusmenetelminä käytettiin ohjeissa ja standardeissa määriteltyjä menetelmiä, tilanteisiin 
parhaiten soveltuvia ohjeita ja työn tekemistä ohjeistavaa lainsäädäntöä. Alkuvaiheessa haastateltiin 
asukkaita ja käytiin läpi suunnitteluasiakirjoja ja korjaus-sekä vauriohistoriat. Kohde kartoitettiin 
valokuvin ja aistinvaraisesti tarkastellen. Kenttätutkimuksilla, mittauksilla, kuvauksilla ja tähystyksillä 
kartoitettiin paikat näytteiden otolle laboratoriotutkimuksia varten.  
 
Kuntotutkimuksella selvitettiin tutkimushetkellä todettavat vauriot ja vaurioriskit, laajuudet, 
vaikutukset ja arviot vaurion etenemisestä tulevaisuudessa. Kuntotutkimusraportissa esitettiin 
vaihtoehtoisia korjaustapoja. Kohteessa tämä kosketti eniten valesokkelirakenteen korjausta, josta on 
olemassa jo hyvin korjaustietoa. Kuntotutkimuksessa käytettiin laajasti myös tutkimustietoja eri 
lähteistä. 
 
Alkuvaiheessa tehtäviä selvityksiä olivat käyttäjäkysely, lähtötilanneselvitys tai tekninen riskiarvio, 
jonka avulla pyrittiin tunnistamaan riskirakenteet. Mikrobivaurioihin perehtyneiden ammattilaisten 
tekemät alustavat selvitykset mikrobikasvujen esiintymisestä ja haittojen korjaamisesta vähintään niin, 
että rakenteet saadaan luotettavasti kuiviksi.  
 
3.2 Tehdyt havainnot ja tulokset 
 
Varsinaisia ongelmia tai yllätyksiä kohteen kunnon suhteen ei tullut. 1960-luvulla rakennettu rivitalo 
oli varsin ajalleen tyypillisesti rakennettu. Rakennuspaikka, perustustapa ja riskirakenteet toteutuneina 
oli kasvattanut mikrobeja odotettavissa oleviin paikkoihin. Tutkimustietoa on saatavilla entistä 
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paremmin myös eri rakenteissa tyypillisesti kasvavista mikrobeista. Rakennusterveysasiantuntijan on 
perehdyttävä rakennukseen moniulotteisesti. 
 
Rakenteet käytiin läpi rakenneosittain. Alapohjat, maanvastaiset seinät johon liittyvät ulkopuolen 
kuivatusrakenteet, valesokkelirakenne, ulkoseinät päätyjen tiiliseinien ja pitkien sivujen levyseinien 
osalta sekä yläpohja. Mikrobinäytteitä otettiin ulkoseinistä ja tulokset osoittivat, että kohteen 
kosteusvauriot olivat saaneet kehittyä pitkään. Löytyneet mikrobilaadut ja viittaus vahvaan 
vaurioon+++ vahvistivat välittömän korjaustarpeen. Ulko- ja väliseinien alaosien korjaukset oli tehtävä 
suunnitelmallisesti ja nopealla aikataululla.   
 
Ulkoseinien valesokkelirakenteet ja väliseinien alaosat korjattiin ns. kengitysmenetelmällä. Alustavassa 
korjaussuunnitelma tehtiin rakennusosittain ja voimassaolevia asetuksia, lakeja ja erilaisia töitä 
ohjaavia kortistoja apuna käyttäen. Erityisesti rakenneosien puhdistukseen kaivataan ohjeita. 
Pääsääntöisesti otsonointeja ja muita desinfiointiin tarkoitettuja aineita ei käytetä. Irtaimiston puhdistus 
suositeltiin tehtäväksi Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan:” Ohje siivoukseen ja irtaimiston 
puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen”. Tekstiilien ja irtaimiston osalta vastuu jäi 
asukkaille. Tulevissa korjauksissa otetaan huomioon myös asukkaitten parempi informoiminen 
korjattuihin tiloihin palaamisen onnistumiseksi. 
 
Toimivalla ilmanvaihdolla ja tiiveyskorjauksilla voidaan yrittää vaikuttaa rakennuksen painesuhteisiin 
ja ilmavirtojen kulkeutumiseen hallitusti pois. Tiivistyskorjausten onnistumisesta on hyvin vähän 
näyttöä. Kellaritiloihin tuloilman lisäys, pieni alipaine ja poistoputki puhaltimella katolle voidaan 
toivoa parantavan kellaritilojen sisäilmaa.  Kellaritiloissa on asukkaitten varastotila irtaimistolle ja 
kylmäkellarit. Näistä aiheutuu saunatilojen ohella lisärasitetta rakenteille ja sisäilman laadulle.         
 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Kuntotutkija ei kuitenkaan tee terveyshaittapäätelmiä, vaan ne tekee terveydensuojeluviranomainen. 
Yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa tuo turvallisuutta ja luottamusta tutkimuksiin.   
 
Rakennusterveysasiantuntijat tekevät parhaansa rakennusten terveellisen ja turvallisen sisäilman 
saavuttamiseksi. Paraskaan osaaminen harvoin riittää arvioimaan, miten mikrobit korjausrakentamisen 
jälkeen käyttäytyvät. Olosuhteet kuivuvat ja uusia materiaaleja tulee kosketukseen vanhojen 
rakenteiden kanssa. Uutena innovaationa voidaan homeen kasvua mallintaa tietokoneohjelmalla. 
Tärkeää on, että korjausten jälkeen asiakasta ei unohdeta, vaan yhteys tutkimus- ja korjauskohteeseen 
varmistetaan jatkotutkimuksin. Tähän asiaan odotamme teknologian tuovan ratkaisuja. 
 
Rakennusterveysasiantuntijan näkökulmasta joskus moniongelmainen rakennus olisi parempi purkaa, 
kuin korjata pala kerrallaan. Mikrobit liikkuvat korjaamattomista osista ja siirtyvät uusiin puhtaisiin 
kohtiin. Rakennukseen jää korjaamattomia osia, jotka tulevat vaikuttamaan sisäilman laatuun 
jatkossakin. Lisärasituksen muodostavat asukkaiden tekstiilit, kirjat ja muu irtain omaisuus, joka 
palautuu huoneistoihin vaikeasti puhdistettavina ja usein puhdistamatta.  
 
Asukkaiden terveys ja rakennuksen turvallinen käyttö, pitäisi olla kaiken edelle menevä tavoite. 
Korjausohjeita ei ole rivitaloille saatu, sillä ohjeita laativa työryhmä hajosi erimielisyyksien vuoksi. 
Rakennusten korjaus on haaste, eikä yhtenäisiä korjausohjeita ole. Asukkaat odottavat, että 
korjausrakentamisella tehdään ihmeitä silloinkin, kun korjausvelkaa on kertynyt vuosikymmenien 
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ajalta. Taloyhtiöiden vastuuhenkilöille olisi hyödyksi laatia tai etsiä valmiita laskelmia, kuinka paljon 
edullisemmaksi hyvin hoidettu taloyhtiö pitkällä aikavälillä tulee (viimeisin luku lienee 30%). 
Asuntosijoittajia harvoin kiinnostaa kallis ja asukkaiden näkökulmasta tehty korjausrakentaminen. 
Rakennusterveysasiantuntija tekee parhaansa, että korjausrakentajat voivat tehdä parhaansa ja asiakas 
on tyytyväinen. Korjaususkon vahvistamiseksi kannattanee etsiä onnistuneita korjausrakentamis-
kohteita ja oppia niistä.  
 
 

5. KIITOKSET 
 
Kiitokset Timo Turuselle opinnäytetyön ohjauksesta ja johdatuksesta rakennusfysikaalisten sekä 
rakenneteknisten ongelmakohtien ammattitaitoisiin ratkaisuihin ohjauksesta. Kiitokset myös muille 
RTA -koulutuksen opettajille ja koulutuksen suunnittelijoille, oikeaan asiakastarpeeseen tehdyistä 
luennoista ja monipuolisesta opetusmateriaalista. Kiitokset lopputyöni toiselle ohjaajalle Eira Puraselle, 
jonka selkeästi laaditut aikataulut helpottivat tämän työn valmistumista. Erityiset kiitokset perheelleni, 
joka on jaksanut kannustaa opintoja isän ja aviomiehen rooleissa.  Kiitän myös työyhteisöni jäseniä, 
jotka kaikki sanovat olevansa ylpeitä työnantajastaan ja ymmärtävät ”Työyhteisön oppiminen tuottaa 
erityistä lisäarvoa myös asiakkaalle”.  
 
Lopuksi näkökulmaa koulutukseen” Yrittäjä, jos joskus tuntuu, että päivän aikaan ei ole saatu sovittua 
yhtään kauppaa. Voisi ajatella, että päivä ei ole ollut erityisen tuottava. Koulutuspäivinä on kuitenkin 
käyty läpi monta hyvää keskustelua ja luentoa, jotka ovat tuottaneet ja tuottavat jatkossakin iloa ja 
hyötyä monille ihmisille. Tästä näkökulmasta päivä onkin ollut hyvin tuottava”. (Johtoajatus kirjasta: 
Työn Ilo).  
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HIRSIRAKENTEIDEN ERITYISPIIRTEET 
 
Tommi Mertimo 
 
 
TIIVISTELMÄ 
 
Hirsirakennuksen virheiden havainnointi etenkin painumavarojen riittävyyden osalta on mah-
dollista rakenteita purkamatta. Tässä työssä pyrin esittelemään yleisimpiä virheitä, joita teh-
dään, kun hirsirakennusta rakennetaan. Virheet johtuvat yleensä ajatteluvirheistä ja niiden kor-
jaaminen on erittäin kallista. 
 
Tutkittavana oli kolme hirsirakennusta. Yksi niistä oli tehty väärin ja sen korjauskustannukset 
nousivat yli 50 000 euron suorina korjauskustannuksina. Lisäkustannuksia tuli lähinnä energi-
ankulutuksen lisääntymisestä, tutkimuskuluista ja asumisjärjestelyistä. 
 
Työ on tarkoitettu Rakennusterveysasiantuntijoille, Asuntokaupan Kuntotarkastajille, kiinteis-
tönvälittäjille, rakennushankkeeseen ryhtyville ja hirsirakennuksen ostamista harkitseville. 
 
1. JOHDANTO  
 
Varsinaisen asuinrakennuksen runko on aina teollisesti valmistettu ja talotoimittaja tekee lähes 
poikkeuksetta rakennuksen suunnitelmat. Suunnitelmat ja työohjeet annetaan rakennushank-
keeseen ryhtyvälle. Yleinen tapa on antaa ammattilaisten pystyttää hirsirunko ja tehdä vähin-
tään osittain muut työt itse. Vapaa-ajan asuntojen rungot voivat joissakin tapauksissa olla ny-
kyäänkin itse tai teollisesti valmistettuja pyörö- tai pelkkahirsisiä (sivut tasattu) rakennuksia. 
 
Rungon pystyttämisestä, liitoksien tekemisestä ja muusta hirsirakentamisesta löytyy useita op-
paita ja teoksia. Niiden ohjeita ja talotoimittajan työohjeita noudattamalla selviää yleensä ama-
töörirakentajakin hankkeesta. Tosin rakentamisen aikana välttämättä kaikkia hirsirungon pai-
numiseen vaikuttavia liitoksia ei osata ajatella eivätkä oppaat ja työohjeet opasta kaikkien lii-
toksien tekemistä yksityiskohtaisesti. Liitoksien tekeminen opastetaan lähinnä periaatetasolla. 
Yksi väärin tehty liitos rakennuksessa tarkoittaa usein sitä, että kaikki samakaltaiset liitokset 
ovat tehty väärin. 
 
Korjauskustannukset ja inhimilliset kärsimykset ovat yllättävän suuria.  
 
Tavoitteena on tuottaa opas, jota voi käyttää hirsirakennuksen tutkijat, ostajat, kiinteistönvälit-
täjät ja rakentajat.  
 
2. HIRSISEINÄN PAINUMINEN 
 
Hirsiseinän painuminen johtuu hirsien välisten saumojen tiivistymisestä, tiivistemateriaalin 
painumisesta, hirsien kuivumisesta ja hirren ja sen liiman painumisesta. Painuma on hirren 
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materiaalista ja laadusta riippuen 10…50 mm jokaista seinän korkeusmetriä kohden (HTT ry). 
Esimerkiksi 2.5 metriä korkea hirsiseinä painuu täten 25…125 mm. Tämä otetaan rakentami-
sessa huomioon painumavaroilla, joita jätetään painumattomien ja painuvien rakenteiden vä-
liin. Erityisen hankalaa on osata ajatella listoituksien tekemistä, kiintokaappien asennustapaa, 
välipohjan tuentaa, seinien panelointia, sisäkaton koolauksia ja vesikaton pellityksiä ja liitoksia. 
 
Nykyään on alettu valmistamaan painumattomia hirsirakenteita, jotka perustuvat siihen, että 
hirren lamellit on liimattu sekä pystyyn, että vaakaan, tai pelkästään pystyyn. Painumia voi 
tällaisissa rakennuksissa tulla korkeintaan hirsien liitoksista ja tiivisteen painumisesta. Tämäkin 
painuminen pyritään estämään kiristystangoilla.  
 
Esimerkkinä painumattomasta hirrestä on Honka Fusion-hirsi, joka valmistetaan kuudesta ris-
tiin laminoidusta osasta. Lamellihirren painumattomuus aikaansaadaan pystypuisella keskila-
mellilla, hirren erikoisprofiililla, kiristyspultituksella ja hirren erikoiskuivauksella (Honkara-
kenne). Koska puun kehän suuntainen kutistuminen on huomattavasti suurempaa kuin säteen 
suuntainen kutistuminen, on mielenkiintoista nähdä, kuinka tällainen hirsi käyttäytyy vuosi-
kymmenten kuluessa. Etenkin liiman kyky sopeutua jatkuviin leikkausvoimiin on mielenkiin-
toista. Mikäli liima haurastuu tai menettää elastisuutensa, lamellit voivat alkaa irtoilemaan toi-
sistaan. 
 
3. ESIMERKKIKOHDE 
 
3.1. Yleistietoa 
 
Rakennusvuosi  1999 

Pinta‐ala  Kerrosala 190 m², huoneistoala 139.5 m² 

Kerrosluku  Pääasiassa yksikerroksinen. Rakennuksen toisen päädyn yläkerrassa 
huone. 

Rakennusmateriaalit  Alapohja: maanvarainen teräsbetonilaatta, sitkeä rakennuspaperi, läm‐
möneristys 100…150 mm eps, hiekka 

Ulkoseinärunko tasakertaan asti: lamellihirsi, pitkittäislamellit, valmis‐
taja Mammuttihirsi, hirsien välissä pellavaeriste (nähdyltä osin) 

Ulkoseinärunko tasakerran yläpuolella: 48 x 198 puu, verhoilu ”hirsipa‐
neeli” 

Vesikate: palabitumikermikate 

Painumavarojen eriste: mineraalivilla, uretaanivaahto 

Ilmanvaihto  Koneellinen poistoilmanvaihto 
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3.2. Kohteen ilmatiiviys 
 
Ennen korjauksia esimerkkikohteen ilmatiiviys oli huono. Rakennuksessa oli rakoja hirsien vä-
leissä paljon. Energiankulutus oli lämmityskaudella suurta, rahassa laskettuna lähes 600 eu-
roa/kuukausi. Lukemassa on mukana myös käyttösähkö, joten oletettavasti lämmityssähkön 
osuus oli noin 400 euroa/kk. 
 
Rakennuksessa suoritettiin tiiviysmittaus 15.03.2017. Mittaukset suoritettiin standardin SFS-
EN 13829 mukaisesti ja ne suoritti VTT:n sertifioima Rakennusten tiiviyden mittaaja Tommi 
Mertimo (VTT-C-8470-31-12). Tulos oli q50 = 8.5 m³∕(m²h). Näin huonoja tuloksia on totuttu 
näkemään ennen vuotta 1990 rakennetuissa taloissa, mutta ei enää juuri tämän jälkeen. 
 
Painumavarojen korjauksen jälkeen suoritettiin toinen tiiviysmittaus 30.04.2018 ja tulokseksi 
saatiin q50 = 7.6 m³∕(m²h).  
 
Parannusta tuli jonkin verran, mutta edelleen rakennuksessa oli paljon ilmavuotopaikkoja. 
Myöhemmin tutkimuksissa ilmeni, että ilmavuodot johtuvat väärin asennetuista ja puuttuvista 
höyrynsuluista. Tätä virhettä olisi ollut vaikea havaita rakenteita purkamatta. Ilmatiiviysmittaus 
olisi siitä antanut viitteitä. 
 
Mielestäni kannattaa harkita tiiviysmittauksen suorittamista vanhempaankin hirsirakennukseen 
myynnin yhteydessä, koska kokemukseni mukaan hirsirakennuksen ilman-/höyrynsulkujen 
asennuksiin ei olla kiinnitetty kovinkaan paljoa huomiota. Tämä voi johtua ns. hengittävän ra-
kennuksen ajattelutavasta, eikä haluta tehdä ”pullotaloa”. Käsitteet ja merkitykset menevät se-
kaisin. 
 
4. PAINUMAVAROJEN RIITTÄVYYDEN TARKASTELU 
 
Tiivistelmässä ei ole tilaa havainnekuville, mutta varsinaisessa kirjallisessa osuudessa on mu-
kana havainnekuvat jokaisesta kohdasta.  
 
Painumavaroja ei voida havainnoida, jos ei tiedetä, missä rakennuksen runko on. Pohjakuvan 
tarkasteleminen on tämän vuoksi välttämätöntä. 
 

1. Oikein tehdyssä lamellihirsirakennuksessa ei runkona toimivien hirsien väleissä ole 
merkittäviä rakoja. Mikäli niitä esiintyy, on se merkkinä painumavarojen loppumisesta 
tai epäonnistuneesta asennuksesta. Rakoja voi esiintyä pitkillä seinäosuuksilla tai hir-
sien päissä. Raot ovat yleensä suurempia sisä- kuin ulkopuolella, johtuen hirsien kos-
teuskäyttäytymisestä. 

 
2. Hirret vääntyilevät, jos niiden päällä ei ole kuormaa. Yleensä vääntyilyn havaitsee vain 

hirsien päistä. Tällaisessa tapauksessa, vaikka tilanne korjataan, hirret eivät tahdo vään-
tyä enää suoraksi. Kyse on tutkimukseni mukaan esteettisestä haitasta, eikä raosta tule 
merkittävää määrää vuotoilmaa. 
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3. Mikäli rakennuksessa on runkona toimiva hirsiseinä, joka ei ole aivan suora pystysuun-
nassa (kiemurtelee pystysuunnassa) tai siinä näkyy rakoja hirsien väleissä, kannattaa 
seinää kopistaa nyrkillä, yrittää töniä sitä tai muulla tavalla horjuttaa seinää. Mikäli sei-
nän ääni kuulostaa erilaiselta kuin muiden runkona toimivien seinien ääni, tai seinä liik-
kuu sitä töniessä, seinän päällä ei ole kuormaa. Tämä johtuu painumavarojen loppumi-
sesta tai muusta väärästä asennuksesta. 

 
4. Terassin pilarien yläpuolella on lähes poikkeuksetta massiivihirsi, joka kannattelee ve-

sikattoa. Tämän hirren kuuluu laskeutua muun rakennuksen mukana. Sen vuoksi hirsi 
on kiinnitetty kierrejaloilla pilareihin. Kierrejalkoja pitää säätää valmistajan määrittele-
män ajan välein. Mikäli terassissa on sellainen rakenne, jossa kierrejalkoihin ei pääse 
helposti käsiksi, niitä ei olla todennäköisesti koskaan säädetty. Mikäli kierrejalat ovat 
säädetty alimpaan mahdolliseen asentoon, niitä ei voida enää säätää, joten pilarit pitää 
irrottaa ja lyhentää. Samalla kierrejalan pulttia varten tehtyä reikää pitää syventää. Tämä 
toimenpide vaatii pilarin ympärille rakennettujen rakenteiden purkamisen, joten toi-
menpide on työläs ja kallis. 

 
5. Ikkunoiden ja ovien toiminta estyy, mikäli ne on asennettu väärin. Karmit taipuvat hel-

posti, jos niiden päällä on kuormaa. Tämä on helppo tutkia avaamalla kaikki ovet ja 
ikkunat. Mikäli toiminnassa on selviä puutteita (ikkunat tai ovet ottavat kiinni ylä- tai 
alakarmiin), painumavarat voivat olla loppuneet tai asennus on muuten epäonnistunut. 
Esimerkiksi uretaanivaahto ikkunan tai oven päällä painumavarojen eristeenä voi riittää 
yläkarmin taipumiseen. 

 
6. Mikäli ovien ja ikkunoiden listat on kiinnitetty hirsiin, ne laskeutuvat rakennuksen mu-

kana ja usein irtoavat kiinnikkeistään. Jos kiinnikkeet ovat riittävän vahvoja, listat voi-
vat rikkoa niiden alla olevan pinnan, esimerkiksi lattialaatan. Niiden pitäisi olla kiinni 
vain karmeissa, jolloin ne eivät liiku rakennuksen mukana.  
 
Rakennuksen mahdollisten nurkkalistojen kiinnityksessä ja pituudessa on otettava huo-
mioon, että katto ja runko laskeutuvat alemmaksi, eikä listoja voida kiinnittää hirsiin. 
Hirsinurkat eivät tarvitse nurkkalistoja. Yleensä listat asennetaan painumattoman seinän 
ja hirsiseinän väliin, jolloin listat kiinnitetään painumattomaan seinään ja varmistetaan, 
että listan yläpäässä ei ole mitään, mikä törmäisi listaan kun katto ja seinä laskeutuvat.  
 

7. Kaapistojen rungot pitää olla irti sisäkatosta, jos rungon alapää tukeutuu lattiaan. Katto 
laskeutuu rakennuksen mukana alas ja pystyrunko estää laskeutumisen tai rakenne me-
nee rikki. 

 
8. Jos seinäpaneloinnit on tehty liian ylös, ne voivat ottaa kiinni kattorakenteisiin. Katon 

paino painaa panelointia niin, että ne alkavat aaltoilla, menevät rikki tai irtoavat kiin-
nikkeistään. Tämä nähdään usein paneloinnin aaltoiluna pystysuunnassa. 
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9. Ylös asti laatoitetuissa tiloissa on samankaltainen tilanne kuin paneloiduissa seinissä. 
Tämä nähdään usein ylimmäisten laattojen irtoamisena. 

 
10. Keittiön yläkaapit laskeutuvat rakennuksen mukana alemmaksi, jos ne kiinnitetään suo-

raan hirsiin. Alakaapit pysyvät paikoillaan, koska ne tukeutuvat lattiaan. Tämän asen-
nustavan ongelma on välitilalaatoitus ja siihen tehtävät sähköasennukset. Välitilalaatoi-
tuksen väli pienenee ja mahdollisesti sähkölaitteita tai sähköjohtoja jää puristuksiin tai 
koko välitilalaatoitus jää puristuksiin. Suositeltava tapa on tehdä keittiön kaapistoille 
oma seinä, joka kiinnitetään liu´uilla hirsiseinään. Vastaavia paikkoja voi olla myös wc-
tiloissa ja kodinhoitohuoneessa. 
 

11. Harkkoseinän vauriot eivät aina johdu hirsirakennuksissakaan siitä, että painumavarat 
olisivat loppuneet. Tämä on kuitenkin yksi hyvä indikaattori. Normaalissa rakennuk-
sessa harkkoseinä on erittäin usein kantava seinä ja siihen tulee helposti halkeamia. 
Massiivihirsirakennuksessa harkkoseinä ei kuitenkaan ota kovin paljoa yläpohjan pai-
nosta, vaikka se olisi kantavana seinänä. Tämän vuoksi harkkoseinän halkeamat voivat 
olla merkkinä painumavarojen loppumisesta. 
 

12. Käyttöullakolla kannattaa kiinnittää huomiota sen lattian kannatuksiin. Onko kaikki lii-
tokset tehty niin, että kannatus on hirsirungolla ja kantavalla seinällä, vai onko sille 
otettu mahdollisilla pysty- tai vaakarakenteilla tukea muista seinistä. 
 

13. Vesikaton pellityksien ja katon väliin jää rako, kun rakennus painuu, jos pellitys on 
kiinni jossakin muualla kuin vesikatossa. Samanlainen ilmiö voi tulla myös muihin ve-
sikatolla oleviin läpivienteihin, jos ne on tehty edellä mainitulla tavalla. 
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