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Käsitteet ja määritelmät 

Määritelmät perustuvat Työterveyslaitoksen julkaisemaan ohjeeseen työpaikkojen 

sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. 

Altiste: Mitattavissa tai arvioitavissa oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen 

tekijä.  

Altistuminen: Tila, jossa sisäympäristössä oleva tekijä (fysikaalinen, biologinen tai 

kemiallinen) joutuu kosketuksiin ihmisen kanssa. Em. tekijän hengittäminen, 

nieleminen, kosketus silmiin tai iholle ovat altistumista. Altistuminen ei tarkoita 

sairastumista, mutta voi johtaa siihen.  

Altistumisolosuhteiden arvio: Piirustuksiin, muihin asiakirjoihin (mm. korjaus- ja 

huoltohistoria), mittauksiin, tutkimuksiin ja muuhun havainnointiin perustuva 

kokonaisvaltainen rakennus- ja talotekninen sekä sisäilman laadun arvio niistä 

rakennukseen liittyvistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa altistumisen määrään, 

laatuun ja kestoon.  

Annos-vastesuhde: Kuvaa annoksen ja sen aiheuttaman vaikutuksen välistä 

riippuvuutta.  

Erityinen sairastumisen vaara: Erityisen sairastumisen vaaran käsite tulee 

Työturvallisuuslaista (738/2002 11 §) ja Työterveyshuoltolaista (1383/2001) sekä sen 

perusteella annetusta valtioneuvoston asetuksesta (1485/2001). Erityisen 

sairastumisen vaaran toteaminen perustuu yleensä työterveyshuollon 

altistumistietojen perusteella tekemään arvioon. Erityinen sairastumisen vaara 

edellyttää tunnetun sairastumisen vaaraa aiheuttavan tekijän olemassaolon lisäksi 

sellaista altistumista tai kuormittumista, mikä on osoitettu riittäväksi aiheuttamaan 

sairastumisen. Tämä koskee myös sisäilmasto-ongelmakohteita.  

Haitallinen altistuminen: Esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurioituneessa 

rakennuksessa voidaan pitää haitallista altistumista todennäköisenä, kun 

rakennuksessa näkyy kosteus- ja homevaurioita sisäpinnoilla, mikrobikasvua 

todetaan materiaaleissa tai ympäröivissä rakenteissa ja tilat ovat selvästi alipaineisia 

ja vaurioituneesta tilasta tai rakenteesta on ilmayhteys työskentelytilaan ja tai 
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poikkeavaa altistetta on todettu ilma- tai pölynäytteissä ja epäpuhtauslähde on 

tunnistettu.  

Haitta ja vaara: Käsitteet haitta ja vaara tulevat työturvallisuuslaista, jossa niillä 

tarkoitetaan toisaalta haittaa tai vaaraa aiheuttavia olosuhdetekijöitä, että näiden 

tekijöiden mahdollisia terveysvaikutuksia, haittaa tai vaaraa. Työnantaja vastaa 

näiden haitta ja vaaratekijöiden selvittämisestä, arvioimisesta ja poistamisesta. 

Työnantaja käyttää tarvittaessa asiantuntijoita arvioinnissa. Sisäilmasto-ongelmissa 

huomioitavia haitta ja vaaratekijöitä ovat erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät 

biologiset, kemialliset ja fysikaaliset tekijät sekä sisäympäristöön liittyvät turvallisuus 

tekijät. Haittaa ja vaaraa arvioitaessa on sisäilmasto-ongelmakohteissa huomioitava 

paitsi altistumisolosuhteisiin liittyvät sairaudet ja sairastumisen vaara, myös muut 

fyysisen ja henkisen terveyden haitat.  

Kosteusvaurio: Liiallisesta tai pitkäaikaisesta kosteudesta aiheutuva materiaalin tai 

rakenteen kosteussietokyvyn ylittyminen tai ominaisuuksien muuttuminen siten, että 

rakenne tai rakenteen osa tulee korjata tai vaihtaa.  

Kuntoarvio: Kuntoarviossa selvitetään kiinteistön tilojen, rakennusosien, 

taloteknisten järjestelmien ja ulkoalueiden kunto aistinvaraisesti, arvioidaan 

kiinteistön korjaustarvetta ja laaditaan pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma. 

Kuntoarviossa tarkastellaan myös rakennuksen sisäolosuhteita, terveellisyyttä ja 

turvallisuutta sekä ehdotetaan tarvittaessa niihin liittyviä korjaustoimenpiteitä. 

Kuntoarvio päivitetään tai uusitaan viiden vuoden välein.  

Kuntotutkimus: Kuntotutkimus on rakennuksen tai kiinteistöön kuuluvien 

järjestelmien kokonaisvaltainen tutkiminen elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeen 

määrittelemiseksi. Kuntotutkimuksessa voidaan käyttää rakenteita rikkovia 

menetelmiä kuten rakenneavauksia vaurioiden laajuuden ja syiden täsmentämiseksi. 

Kuntotutkimuksia voidaan tehdä rakenteisiin, vesi- ja viemärijärjestelmiin, 

ilmanvaihtojärjestelmiin, sisäilmastoon ja kosteus- ja homevaurioituneisiin 

rakenteisiin. Kuntotutkimuksen tuloksia käytetään muun muassa korjausten 

laajuuden, korjaustavan ja kustannusten määrittelyyn.  

Merkittävä kosteus- ja homevaurio: Vähäistä laajempi rakenteellinen vika, jonka 

seurauksena haitallinen altistuminen kosteusvaurioituneista rakenteista ja 
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materiaaleista vapautuville kemiallisille, fysikaalisille ja biologiselle (mm. 

mikrobiperäisille) epäpuhtauksille on todennäköistä. Korjaustarve voidaan arvioida 

kiireelliseksi altistumisen vähentämiseksi tai poistamiseksi.  

Mikrobivaurio (rakennuksessa): Mikrobivaurio tarkoittaa bakteereiden, home- ja 

hiivasienten tai lahottajien haitallista esiintymistä rakennuksen pinnoilla tai 

rakenteissa.  

PTS: Pitkän tähtäimen suunnitelman tai kunnossapitosuunnitelman avulla 

rakennuksen tulevat korjaukset voidaan määrittää ja ajoittaa kustannustehokkaasti.  

Sisäilma: Rakenteiden rajaamalla alueella olevaa ilmaa.  

Sisäilmaryhmä: Eri alojen asiantuntijoista ja tilan käyttäjien edustajista koostuva 

työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja koordinoida sisäilmasto-ongelmien 

ratkaisuprosessia sekä arvioida selvitysten tuloksia tarvittavine toimenpiteineen. 

Sisäilmaryhmä suunnittelee ja huolehtii myös prosessin aikana tapahtuvan viestinnän 

eri osapuolille. Lisäksi useissa kunnissa ja suurissa organisaatioissa on koordinoiva 

sisäilmaryhmä, jolla on yleensä etenkin ohjauksellisia tehtäviä, kuten selvitys- ja 

viestintäohjeiden laatimista, kouluttamista ja prosessien seurantaa.  

Sisäilmasto: Sisäilmaa laajempi käsite, jolla tarkoitetaan sisäilman ja 

lämpöolosuhteiden muodostamaa kokonaisuutta.  

Sisäilmasto-ongelma: Tilojen käyttäjille haittaa aiheuttava sisäilmastoon liittyvä 

tekijä. Sisäilmasto-ongelma voi johtaa joissakin tapauksissa myös terveysvaaraan. 

Sisäilmasto-ongelmien syinä voi olla esimerkiksi kosteus- ja homevaurio, vesivahinko, 

rakennusmateriaaleista aiheutuva kemiallinen päästö, orgaaninen pöly, 

rakennusvirheestä tai toiminnasta aiheutuva vika tai virheellinen ylläpito.  

Sisäilmastoselvitys: Sisäilmastoselvitys tehdään usein silloin, kun epäillään 

sisäilmastohaittoja esim. tilojen käyttäjien haitta- ja oirekokemusten vuoksi. 

Tavoitteena on selvittää sisäilmasto-ongelmien laajuutta, mahdollisia ongelmien 

aiheuttajia ja niiden syitä sekä ehdottaa toimenpiteitä, joilla ongelmien aiheuttajia 

merkittävästi vähennetään tai poistetaan. Sisäilmastoselvityksessä selvitetään 

yleensä rakennus- ja taloteknisiä tekijöitä sekä sisäilman laatua ja olosuhteita. 
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Selvityksen sisältö suunnitellaan taustatietojen, käyttäjähavaintojen sekä 

mahdollisen arviointikäynnin ja sisäilmastokyselyn tulosten perusteella.  

Sisäympäristö: Sisäilmastoa laajempi käsite, jolla tarkoitetaan sisäilmaston lisäksi 

valaistusta, ääniympäristöä ja ergonomisia tekijöitä. Sisäympäristö käsittää myös 

muita tekijöitä, jotka vaikuttavat sisäympäristöön, kuten käytettävyys, esteettömyys, 

turvallisuus, psykososiaaliset näkökulmat sekä monet viihtyvyystekijät (esim. värit ja 

materiaalit). Sisäympäristössä ei ole teollista toimintaa, vaan sisäympäristöllä 

tarkoitetaan esim. toimistojen, koulujen, päiväkotien, muiden julkisten rakennusten 

ja asuntojen sisäympäristöä.  

Tavoitetasot: Tavoitetasot kuvaavat sisäympäristötekijöiden tavoitearvoja, jotka 

pyritään saavuttamaan rakentamisen suunnittelulla ja rakentamisella, talotekniikalla 

ja materiaalien valinnalla.  

Tilojen terveellisyys: Rakennuksessa ei ole terveyshaittaa tai vaaraa aiheuttavaa 

tekijää.  

Tekninen riskinarvio: Teknisessä riskinarviossa arvioidaan rakennuksen ja 

rakenteiden todennäköisiä vaurioitumisriskejä ja sisäilmaston laatuun vaikuttavia 

epäpuhtauslähteitä sekä ilmanvaihtojärjestelmän toimintakuntoa, puhtautta ja 

soveltuvuutta tilojen käyttötarkoitukseen. Tekninen riskinarvio tehdään rakennuksen 

suunnittelu-, huolto ja korjaushistoriaan liittyvien asiakirjojen perusteella, 

rakennuspaikan, rakenneratkaisujen pitkäaikaiskestävyydestä saatujen kokemusten 

ja rakennuksen ja rakennusmateriaalien iän perusteella. Arviossa voidaan käyttää 

myös rakennusfysikaalisia laskentamenetelmiä ja tarkastella tunnettuja 

vaurioitumisherkkiä rakenneratkaisuja ja rakennusfysikaalisia ilmiöitä. Tekninen 

riskinarvio toimii osana mahdollisia selvitysten lähtötietoja ja tutkimussuunnitelman 

laatimista.  

Terveydellisen merkityksen arviointi: Käsite tulee Työturvallisuuslaista (738/2002 10 

§), jonka mukaan työpaikalla havaittujen haitta- tai vaaratekijöiden terveydellisen 

merkityksen arviointi tulee tehdä, jos näitä tekijöitä ei voida poistaa. Työnantaja 

vastaa siitä, että terveydellisen merkityksen arviointiin käytetään työterveyshuollon 

asiantuntijoita ja ammattihenkilöitä siten kuin siitä säädetään Työterveyshuoltolaissa 

(1383/2001 5 §). Työpaikan sisäilmasto-ongelmissa työterveyshuolto arvioi 
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sisäilmasto-ongelmiin perehtyneen työterveyslääkärin johdolla 

altistumisolosuhteisiin liittyvän haitan ja vaaran terveydellisen merkityksen ja antaa 

siitä tarvittaessa lausunnon. Vaaralla tässä yhteydessä tarkoitetaan erityistä 

sairastumisen vaaraa ja haitalla työturvallisuuslain mukaisia muita työstä ja 

työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. 

Ennen terveydellisen merkityksen arviointia työnantajan on selvitettävä 

altistumisolosuhteet rakennusterveyteen perehtyneen asiantuntijan johdolla, koska 

ongelman terveydellistä merkitystä ei voi arvioida ilman altistumisolosuhdetietoja.  

Terveyshaitta: Terveyshaitalla tarkoitetaan terveydensuojelulaissa (738/2002, 1 §) 

ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai 

olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön 

terveellisyyttä. Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, 

hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, 

säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa 

asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen 

johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä 

viipymättä (738/2002, 27 §).  

Toimenpideraja ja ohjearvo: Käsitteellä tarkoitetaan altisteen pitoisuutta, 

mittaustulosta tai ominaisuutta, joka on ilmoitettu mm. asumisterveysasetuksessa 

2015. Toimenpiderajaa voidaan soveltaa, jolloin otetaan huomioon mm. altistumisen 

todennäköisyys, toistuvuus ja kesto. Toimenpiderajan ylittäminen voi johtaa sen, 

jonka vastuulla haitta on, ryhtymään terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin 

haitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi. 

Toimenpiderajoja sovelletaan ohjearvoja täsmällisemmin. Sisäilman laadun 

suunnittelussa käytetään suunnittelun ohjearvoja.  

Viitearvo: Sisäilman laatua arvioitaessa viitearvolla tarkoitetaan yksittäisten 

tekijöiden (esim. kemialliset yhdisteet, fysikaaliset suureet, biologiset epäpuhtaudet) 

tutkimuksissa todettua (mitattua) määrää tai pitoisuutta sisäilmassa. Tarkastelu usein 

perustuu tutkimusaineiston tilastolliseen käsittelyyn. Viitearvo P50 kuvaa 

tavanomaista sisäilman laatutasoa ja viitearvo P90 kuvaa tasoa, jonka ylitys viittaa 

selvästi epätavanomaisen epäpuhtauslähteen olemassaoloon.  
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vahvasti sisäilmaongelmaiseksi todettujen 

opetustilojen käyttämistä väistötiloina sekä missä tapauksissa olisi taloudellisempaa  

käyttää olemassa olevaa kiinteistöä vuokraustoiminnan sijaan siihen asti, kunnes uu-

det tilat valmistuvat.  

Laukaan ympäristöterveydenhuolto totesi tarkastuskertomuksessaan 17.12.2013, 

että Äänekoskella sijaitsevan Hiskin lukion tilat eivät täytä terveydensuojelulain 

koulu- ja kokoontumistiloille asetettuja vaatimuksia (ks. liite 1). Raportin johtopää-

töksessä todettiin, että toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä mahdollisimman pian 

toimenpiteisiin opetustoiminnan siirtämiseksi terveellisiin ja turvallisiin tiloihin. Työn-

antajan yleisistä velvollisuudesta on säädetty Työturvallisuuslain 738/2002 8 §:ssä.  

Äänekosken kaupungin tekninen toimi velvoitettiin hankkimaan opetustoimelle kor-

vaavat väistötilat. Toiminnan vaatimat opetustilat kaikkine vaateineen edellyttivät 

noin 1900 m2 vuokratilojen hankkimista vähintään kolmeksi vuodeksi. Teknisen toi-

men kilpailutuksen perusteella väistötilojen kustannukset olisivat olleet vuokratont-

teineen kolmen vuoden ajalle reilut kaksi miljoonaa euroa. Kustannukset olisivat ol-

leet lähes puolet uuden lukion rakentamiskustannuksista.   

Äänekosken kaupungin tekninen toimi otti yhteyttä Valtion tekniseen tutkimuslaitok-

seen selvittääkseen, olisiko sillä teknistä ratkaisua ja toimenpiteitä, joilla koulutyötä 

voitaisiin jatkaa nykyisissä tiloissa. VTT laati korjaussuunnitelmat tilojen saattamiseksi 

takaisin opetuskäyttöön soveltuviksi. Tilojen ylipaineistuksella, ilmanvaihdon tehosta-

misella, tiivistyskorjauksilla, tehostetulla siivouksella sekä tilamuutoksilla koulu saa-

taisiin täyttämään opetustiloille vaaditut edellytykset. 

Esityksessä oli, että ns. kampakoulun puolelta jätetään kaksi opetussiipeä pois käy-

töstä ja niitä palvelleet ilmanvaihtokoneet otetaan jäljelle jäävälle osalle tehosta-

maan tilojen ilmanvaihtoa (ks. pohjakuva, liite 2). Opetussiivissä olleet ilmanvaihto-

koneet siirrettiin siis palvelemaan käyttöön jääviä tiloja. Tällä toimenpiteellä mahdol-

listettiin käyttöön jäävien tilojen ylipaineistaminen. Ylipaineistuksen tavoitteena oli, 

että tiloissa on koko ajan noin viiden pascalin ylipaine. Ylipaineistuksella sisäilmassa 

oleva kosteus painetaan rakenteisiin ja estetään ilmavuodot rakenteiden läpi 
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sisäilmaan. Tämän lisäksi tilojen sisäilmasto-olosuhteita seurataan keskeytyksettä. 

Seurannassa oli tilojen lämpötila, hiilidioksidi, ilmankosteus, ylipaine sekä paineolo-

suhteet.  

Kesällä 2014 suoritettiin korjaustyöt VTT:n valvonnassa annettujen ohjeiden mukai-

sesti. Töiden valmistuttua tilat puhdistettiin huolellisesti yläpölyineen, ilmastointika-

navat nuohottiin sekä suodattimet vaihdettiin. Tämän jälkeen otettiin näytteet sisäil-

masta, kalusteiden pinnoilta ja iv-päätelaitteilta. Tulokset osoittivat, että tiloja voi-

daan käyttää väistötiloina lukukauden alkaessa elokuussa 2014.   

2 Sisäilmasto hyvinvoinnin mittarina 

2.1 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituk-
sessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja 
muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edel-
lytyksiin liittyvät seikat. (L 738/2002, 8 §.) 

Sisäilmasto-ongelmien yleisyyttä on tutkittu pääosin Suomessa toimistoraken-

nuksissa, asunnoissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Tutkimuksissa on mitattu 

sisäilmatekijöitä, tutkittu rakennuksia ja selvitetty kyselyin asukkaiden tai 

työntekijöiden terveydentilaa ja työhyvinvointia sekä työviihtyvyyttä. Rakennuksen 

sisäilman laatua arvioidaan ihmisillä esiintyvien oireiden yleisyyden ja heidän 

kokemansa ilman laadun perusteella (Sisäilmayhdistys, 2019). 

Rakennusten homeongelmat ovat olleet julkisuudessa runsaasti esillä. Tästä syystä 

sisäilmahaittojen syytä ryhdytään useimmiten etsimään kosteusvaurioista ja 

homeista, vaikka on olemassa muitakin syitä huonoon sisäilmaan. Ilman laatu riippuu 

mm. ulkoilman laadusta, ilmastoinnin tehokkuudesta, ihmisten määrästä ja 

toiminnasta sekä materiaalien päästöistä sisätiloissa.  

Sisäilmaston laatuun vaikuttavat myös lämpöolot, kosteus, melu ja ilmavirrat. 

Esimerkiksi viikoittain sisäilmaan liittyvää nenä-ärsytystä kokee 20 %, silmien oireilua 

17 %, poikkeavaa väsymystä 16 % ja kurkun oireilua 14 % toimistotyöntekijöistä. 

(Sundman-Digert & Reijula 2004.) Sisäilmayhditys ry julkaisi vuonna 2005 
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Sisäilmaoppaassaan erityisesti toimitilarakentamiseen tarkoitetun terveen talon 

toteutuksen kriteerit. Terveen talon toteutuksen kriteereillä ja suosituksilla kuvataan 

tärkeimmät suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistönpitoon liittyvät vaatimukset, 

jotka toteuttamalla aikaansaadaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-

olosuhteet täyttävä rakennus. Kriteerit ja suositukset on tarkoitettu käytettäväksi 

rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Ne on esitetty rakentamisprosessin 

edistymisen mukaan ryhmiteltyinä lähtien tavoitteiden asettelusta hankkeen alussa 

ja päätyen rakennuksen käyttöönottoon, kunnossapitoon ja käytön ohjaukseen 

(Annila ym. 2017, 32.) 

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) rahoittama Terve talo        

-teknologiaohjelma toteutettiin vuosina 1998-2002. Ohjelma tuotti loppuraportin 

lisäksi lukuisia osajulkaisuja sekä Rakennustietosäätiön julkaisemat ohjekortit RT 07-

10805 ja RT 07-10832. Nämä Rakennustietosäätiön julkaisemat ohjekortit 

painottuvat uudisrakentamiseen ja korostavat erityisesti ilmanvaihtoon liittyviä 

asioita. Korteissa annettuja ohjeita on ollut mahdollista käyttää soveltuvilta osin 

myös korjausrakentamiseen, mutta korjaamisen erityispiirteistä ei ole laadittu 

erillisiä kriteerejä.  

Terveen talon toteutuksen kriteerejä suositellaan käytettäväksi apuna kohteiden 

hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheissa sekä rakentamisen aikana. Ohjeiden avulla 

rakennuttaja ja tilaaja voivat asettaa vaatimuksia ja tavoitetasoja ilmankosteudelle, 

sisäilmastolle, suunnitteluratkaisuille, rakentamiselle ja sen valvonnalle sekä käytölle 

ja huollolle. Näitä ohjeita noudattamalla voidaan vaikuttaa käyttäjien terveyteen, 

oireiluun, viihtyvyyteen sekä työn tuottavuuteen. 

Kriteeristö perustuu sisäilmaluokituksen sisäilmasto-, puhtaus-, ja materiaaliluokkiin 

ja se on tavallaan rakentamisprosessiin viety sisäilmaluokitus. 

2.2 Psykologiset tekijät 

Sisäilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa tai pahentaa allergia- ja ärsytysoireita sekä 

keuhkosairauksia (Sisäilmayhdistys, n.d.b.) Nykyisin suomalainen käyttää ajastaan 

noin 90 % sisätiloissa, joten ei ole samantekevää millaisissa sisätiloissa aikaa 
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vietetään (Seuri & Palomäki 2000, 15). Tässä ajassa hengittämme vuorokaudessa 

jopa 40 kuutiometriä ilmaa, josta valtaosa on sisäilmaa. 

On yleiseti todettu, että sisäilma on laadulllisesti hyvää, kun tilan käyttäjät ovat tyyty-

väisiä sisäilman laatuun ja siihen, että siitä ei aiheudu terveydellistä haittaa. Tämä 

määritelmä korostaa sisäilman käyttäjän kokemusta. Jos käyttäjä on tyytyväinen si-

säilmastoon, ovat asiat sisäilman suhteen kunnossa. Voidaan siis sanoa, että psykolo-

giset tekijät ovat merkittäviä viihtyvyystekijöitä sisäilma-asioista puhuttaessa. Jos 

korjaustoimilla halutaan poistaa sisäilmaongelma, on tutkittava rakennusta, sisäil-

maa, ihmisten oireita sekä sairauksia. (Sisäilmayhdistys, 2019.) 

Raw (2001, 53.2) painottaa sitä, että tilojen käyttäjät ovat keskiössä sisäilman laatua 

määritettäessä. Tämä johtuu siitä, että meillä ei edelleenkään ole selvää käsi-tystä 

siitä, miten eri haittatekijät vaikuttavat ihmiseen yhdessä muiden ympäristö- ja sosi-

aalisten tekijöiden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kanssa. 

Seuri ja Palomäki (2000, 18) tuovat esille, että sisäilman laatu määritellään ja arvioi-

daan tilaa käyttävien kokemuksen perusteella, ei mittaamalla. He ovatkin todenneet, 

että hyvä sisäilman laatu voidaan varmistaa vain kyselemällä.    

Niukat resurssit ovat johtaneet siihen, että rakennuksia ei välttämättä pystytä tutki-

maan välittömästi sisäilmaongelmaepäilyn tullessa esille. Tutkimusten viivästyminen 

johtaa luonnollisesti myös korjausten viivästymiseen. Vähäiset resurssit tulisi kyetä 

kohdentamaan ensisijaisesti sellaisiin rakennuksiin, joiden korjaamisella voidaan 

poistaa merkittäviä sisäilmahaittoja ja vähentää näin riskiä merkittävältä sisäilman 

aiheuttamalta oireilulta ja sairastumiselta. Tämä tarkoittaa sitä, että pahimmat on-

gelmarakennukset pitäisi voida onnistuneesti poimia kaikkien ongelmaepäilykohtei-

den joukosta. Kyse on priorisoinnista eli asioiden laittamisesta tärkeysjärjestykseen 

terveellisyyden mukaan. (Debbarth 2017, 16,17.) 

Lahtinen (2004) on väitöstutkimuksessaan tuonut esille, että sisäilmaongelmia rapor-

toidaan keskimäärin enemmän sellaisista työpaikoista, joissa on työilmapiiriongelmia.  
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2.3 Psykososiaaliset tekijät 

Tyytyväisten työntekijöiden määrällä on merkittävä osuus hyvän sisäilmaston määri-

telmässä. Hyvän sisäilman osatekijöinä ovat myös sellaiset psykososiaaliset tekijät, 

kuten 

• yleinen käsitys alueen terveellisyydestä 

• yleinen tyytyväisyys 

• johtaminen 

• työilmapiiri 

• tiedottaminen. (Sisäilmayhdistys, n.d.b.) 

 

Edellä mainitut tekijät liittyvät erityisesti työpaikkoihin. Voidaan sanoa, että työpai-

koilla hyvä sisäilma on tuotantoväline siinä missä hyvä toimistoergonomiakin. Hyvät 

työpisteet auttavat työntekijää selviytymään työtehtävistään, huonot työpisteet hei-

kentävät työsuoritusta ja pahimmillaan aiheuttavat sairauslomien tarvetta. Tilanne 

on sama sisäilman suhteen: jos sisäilman laatu on hyvä, työntekijä voi keskittyä sii-

hen, mihin hänet on palkattu. Jos sisäilman laatu on heikkoa, työ tulee huonommin 

tehdyksi ja pahimmillaan aiheuttaa sairausloman tarvetta. (Sisäilmayhdistys, n.d.b.) 

2.4 Sisäilmasto 

Sisäilmastolla tarkoitetaan niitä rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ih-

misen terveyteen ja viihtyvyyteen. Ympäristöministeriön asetuksessa 1009/2017, on 

määritelty uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon suunnittelusta ja raken-

tamisesta. Sisäilmaston lisäksi ihmiseen vaikuttavat lukuisat muut tekijät. Tutkitta-

essa sisäilmavalitusten syitä tulee pitää mielessä myös nämä muut mahdollisesti vai-

kuttavat tekijät. Näistä tärkeimpiä ovat 

• henkilökohtaiset, persoonallisuuteen liittyvät ominaisuudet 

• kodin ja työpaikan ihmissuhteet 

• työympäristön henkinen ilmapiiri 

• työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus. (Sisäilmayhdistys, n.d.c.) 
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Koska rakennus ja sen sisäilmasto ovat neutraaleja ja helppoja valituskohteita, niihin 

kanavoituu myös muista syistä johtuvia valituksia. Suuri vaikutus tuntemuksiimme 

vallitsevasta sisäilmastosta on rakennuksen historialla: kerran vaurioitunut rakennus 

on aina vaurioitunut rakennus. Tämä ns. Nosebo-vaikutus on vahva ja käyttäjä saat-

taa kokea sisäilmaoireilua rakennuksen historian johdosta. 

Rakennuksen omistajan ja sen kunnosta vastaavan henkilökunnan on kuitenkin pys-

tyttävä varmistamaan, että sisäympäristö on teknisesti suunnitelmien mukaisessa 

kunnossa. Valitusten nopea ja asiallinen käsittely on paras tapa ehkäistä myös muista 

syistä johtuvia valituksia. 

Tässä työssä sisäilmaongelma on edellisten näkökohtien pohjalta määritelty seuraa-

vasti:  

Sisäilmaongelma esiintyy kohteessa silloin, kun käyttäjä epäilee siellä joko 
oman aistinvaraisen havainnon (esim. kosteusjälki) tai oireilun perusteella ole-
van sellaisia rakennuksessa esiintyviä tekijöitä (mikrobiologisia, kemiallisia ja / 
tai fysikaalisia tekijöitä), jotka voivat aiheuttaa terveysvaikutuksia.  (Debbarth, 
2017. 15.) 

2.5 Terveyshaittatekijät 

Terveydensuojelulain (763/1994) 1 §:n mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan ihmi-

sessä todettavaa sairautta tai muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olo-

suhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveelli-

syyttä. Terveyshaittatekijä on siis sellainen tekijä, joka voi aiheuttaa ihmisen tervey-

delle haittoja (haitallisia terveysvaikutuksia). Rakennuksen voidaan kuitenkin tulkita 

olevan käyttäjilleen epäterveellinen, vaikkei kukaan ole vielä sairastunut tai oireillut. 

Riittää, kun olosuhteiden voidaan todeta olevan riski ihmisen terveydelle.  

Terveyshaittatekijöiden määritteleminen yksiselitteisesti on kuitenkin täysin mahdo-

ton tehtävä. Rakennuksessa ja siihen liittyvissä teknisissä järjestelmissä itsessään voi 

olla lukuisia eri tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua. Yhtä lailla 

oireilun taustalla voi olla myös esimerkiksi rakennuksessa harjoitettava toiminta sekä 

ihmisten mukanaan muualta tuomat epäpuhtauden ja ulkoilman saasteet. Yksittäiset 

henkilöt voivat lisäksi reagoida hyvin voimakkaasti erilaisille hajusteita sisältäville 
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tuotteille, kuten siivouskemikaaleille, hajuvesille ja erilaisille kosmeettisille tuotteille. 

Näiden eri tekijöiden erottaminen toisistaan ei ole aina mutkatonta.  

Rakennuksessa voi olla erilaisia epäpuhtauksia, joiden terveysvaikutuksista ei ole tut-

kittua tietoa. Niille tekijöille, joiden tiedetään aiheuttavan terveysvaikutuksia, ei ole 

olemassa selkeitä lukuja, joiden ylittymisen tai alittumisen voisi yksiselitteisesti to-

deta aiheuttavan terveysvaikutuksia. Rajanveto viihtyvyys- ja terveyshaittojen välille 

ei myöskään ole selkeää, ja käytännössä näiden välissä on ns. harmaa alue, mikä te-

kee rakennuksen terveellisyyden arvioimisesta haastavaa. (Debbarth 2017, 31.) 

Terveyshaittatekijät on valittu sillä perusteella, mitä tekijöitä on esitetty Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksessa (545/2015), Terveydensuojelulain (963/1994) nojalla 

julkaistussa asumisterveysohjeessa ja kansainvälisissä monialaisten asiantuntijaryh-

mien laatimissa julkaisuissa (WHO 2007 ja 2010, European Commission 2014, ISIAQ 

2004) ja samoja tekijöitä tulee myös esille lukuisissa tieteellisissä artikkeleissa. (Deb-

barth 2017, 23.) 

2.6 Sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät 

Sisäilmayhdistyksen mukaan rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat ilmanvaihto-

ratkaisut, rakennuksen sijainti, rakennustapa, rakennusmateriaalit, ilmanpaine sekä 

tilojen käyttö ja sääolot sekä fysikaaliset, kaasumaiset ja hiukkasmaiset tekijät.  

Sisäilmahaittoja ovat 

• veto 

• alhainen huonelämpötila 

• korkea huonelämpötila 

• vaihteleva huonelämpötila 

• kylmä lattia 

• kuiva ilma 

• kosteuden tiivistyminen pinnoille ja ikkunoiden huurtuminen 

• tunkkaisuus 

• epämiellyttävä haju, jonka syynä voi olla viemäri, home, huonolaatuinen rakennus- 

tai sisustusmateriaali, kosteusvaurion aiheuttama materiaaliemissio ja materiaalin 

hajoaminen 
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• hajut muista asunnoista ja tiloista 

• melu 

• oireilu.  

Sisäilman epäpuhtauksia ovat muun muassa 

• hiukkaset 

• mikrobit 

• pölypunkit 

• orgaaniset kaasut 

• formaldehydi 

• ammoniakki 

• styreeni 

• radon 

• hiilimonoksidi. (Sisäilmayhdistys n.d.c.) 

 

Sisäilmaongelmista johtuvaan oireiluun voi olla useita syitä, esimerkiksi puutteellinen 

ilmanvaihto, lämpötila, vedon tunne sekä kuiva ilma. Vain 10 % sisäilmaongelmista 

johtuu rakenteiden kosteusvaurioista. Eniten ongelmia aiheutuu riittämättömästä tai 

toimimattomasta ilmanvaihdosta. Muita tekijöitä ovat käyttäjien aiheuttamat syyt: 

huono siivous tai käyttäjän toiminta. Lisäksi tilojen väärä tai asiaton käyttö, pölyisyys 

ja siivottavuus tai se, että tilat eivät ole siinä käytössä, mihin ne on suunniteltu, ai-

heuttavat haittoja. (Sisäilmayhdistys n.d.c.) 

Sisäilmaoireiluun voivat myös vaikuttaa huhut ja luulot, näkyvä vaurio, homekasvusto 

kosteiden tilojen silikonisaumoissa sekä vahvasti myös asenteet. Tuula Putuksen 

(2018) mukaan työtiloista johtuvista haittatekijöistä raportoivat eniten 1960 - 1980-

lukujen rakennuksissa tyskentelevät. Riittämättömästä ja tunkkaisesta ilmasta rapor-

toi yli puolet, 60 % raportoi melusta ja joka neljäs koki haittaa vedosta tai epämuka-

vista lämpöoloista. Lisäksi ilmoitettiin runsaasti pölystä ja likaisuudesta. (Putus, 

2018.) 

2.7 Käytetyt tutkimusmenetelmät 

Tutkimustoiminta jaetaan kahteen tutkimusalueeseen, empiiriseen ja teoreettiseen 

tutkimustoimintaan. Empiirisen tutkimuksen tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan 
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konkreettisia aineiston hankinta ja analyysimetodeja. Tutkimusmenetelmät voidaan 

puolestaan luokitella laadullisiin, kvalitatiivisiin sekä määrällisiin, kvantitatiivisiin, me-

netelmiin. Empiirinen tutkimus vaatii laajan tutkimusaineiston, jota tutkittavasta koh-

teesta oli paljon saatavilla usean vuoden ajalta, joten tämä tutkimusmenetelmä so-

veltui hyvin käytettäväksi tässä opinnäytetyössä.  

3 Työnantajan vastuut ja velvoitteet 

3.1 Työnantajan huolehtimisvelvoitteet 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuu-

desta sekä terveydestä työssä. Työterveyshuoltolailla (1383/2001) on myös samat ta-

voitteet. Sen keskeisimmät vaatimukset ovat huolehtimistavoite, haittojen vaarojen 

sekä työn kuormitustekijöiden selvittäminen, työturvallisuuden kehittäminen, pereh-

dyttäminen, häiriötilanteisiin ja epäasialliseen kohteluun sekä haitalliseen kuormituk-

seen puuttuminen unohtamatta työterveyshuollon järjestämisestä.  

Työnantajan velvollisuus on pyrkiä poistamaan viivytyksittä kaikki mahdolliset tervey-

delle vaaraa aiheuttavat tekijät. Työnantajalla tulee olla hyväksytty toimintamalli, esi-

merkiksi sisäilmatyöryhmän toimintatapa, sisäilmaongelmailmoituksen tultua työan-

tajalle tiedoksi. Sisäilmakäsittelyprosessi voi olla kuvio 1 mukainen.  

 



19 
 

 

 

 

Kuvio 1. Sisäilmaongelman käsittelyprosessi. (Työsuojelu n.d.) 
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Sisäilmasto-ongelmaa käsitteleviä lakeja ovat Työturvallisuuslaki, joka koskee työsuh-

teisia ja laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa sekä 

Terveydensuojelulaki, joka koskee kaikkia osapuolia (Ketosalo 2014). Työturvallisuus-

lain mukaisesti työnantajalla on seuraavat velvollisuudet selvittää oireilua mahdolli-

sesti aiheuttavat tekijät: 

o käyttää työntekijöiden oireilujen työperäisyyden selvittämisessä työterveys-
huoltoa tai muuta terveydenhuollon asiantuntijaa 
 

o ratkaista yhdessä työterveyshuollon kanssa, ketkä työntekijät mahdollisesti 
voivat ja millä edellytyksillä jatkaa turvallisesti työskentelyä kyseisissä työti-
loissa 
 

o estää altistuminen sellaisilta työntekijöiltä, jotka eivät voi työskennellä työti-
loissa sairastumatta, kunnes asiantuntijan tekemin selvityksin tai mittauksin 
on todettu, että altistumista aiheuttaneet tekijät on poistettu 
 

o selvittää luotettavasti ja kattavasti rakennuksen kunto ja sen vaikutus sisäil-
man laatuun, esimerkiksi rakennukseen liittyvät riskirakenteet, kosteusvau-
riot, ilmanvaihtojärjestelmän kunto ja puhtaus ja pintamateriaalien kunto 
 

o suunnitella korjaukset huolellisesti ja ottaa suunnittelussa huomioon toimet, 
joilla turvataan terveelliset työskentelyolosuhteet rakennustyöntekijöille sekä 
muille korjaustyön aikana tiloissa työskenteleville, jos korvaavien tilojen 
käyttö ei ole mahdollista, niin esimerkiksi pölyn ja melun leviäminen estetään 
asianmukaisella osastoinnilla ja riittävällä alipaineistuksella ja toteuttaa kor-
jaukset suunnitelman mukaisesti sekä huolehtia tilojen tehokkaasta loppusii-
vouksesta. 
 
 
  

Edellisten lisäksi työnantajan tulee yhteistyössä työterveyshuollon kanssa seurata 
tehtyjen korjaustoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutusta työntekijöiden terveydenti-
laan. (Ketosalo 2014) 
 

3.2 Kiinteistöohjelma 

3.2.1 Tausta ja toimintatapa 

Äänekosken kaupungin kiinteistökanta muodostaa merkittävän pääoman, jonka käy-

töllä ja kunnossapidolla on merkittävät taloudelliset vaikutukset. Kiinteistökanta ei 

ole alkuperäisesti suunniteltu nykyiseen kuntarakenteeseen. Kaupunkirakennetta on 
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muuttanut huomattavasti vuonna 2007 tapahtunut kuntaliitos  Suolahden, Kongin-

kankaan sekä Sumiaisten kanssa. Kaupungin omistamasta rakennuskannasta ei ole 

päivitettyä kiinteistörakenneselvitystä, jossa huomioitaisiin kaikki kaupunki-infraan 

kuuluvat tie- ja katuverkostot rakennuksineen. (Kiinteistöohjelma 2018.) 

Kiinteistörakenneselvitys tulee tehdä siten, että se huomioi pitkän tähtäimen suunni-

telmalla käyttötarkoituksen, tilatarpeen sekä palvelurakenteen. Kiinteistörakennesel-

vityksessä tulee muodostaa tarkka käsitys kaupungin omistuksessa olevien tilojen 

määrästä ja rakennusteknisestä sekä käyttötarkoitus- ja palvelurakennearvosta. Siinä 

tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida rakennusten muut tekijät, kuten  kult-

tuuri- ja rakennushistorialliset arvot. (Mt.) 

Kiinteistöomaisuuden hallintaan tulee luoda yksilöitävä, vastuullistava sekä helposti 

seurattava kiinteistörekisteri tai kiinteistöhallintaohjelma. Sisäilma- tai kiinteistöoh-

jelman tulee sisältää ajanmukaiset toimintaohjeet lyhyen, keskipitkän ja pitkän täh-

täimen suunnitelmiin. Toimintatapojen tulee olla kaikkia sitovia sekä myös sanktioita-

via, mikäli tapahtuu tarkoituksellista tai toistuvaa toimintaohjeiden rikkomusta kun-

nan etujen vastaisesti. Tämän tulee ulottua kaikessa laajuudessaan siihen, mitä on 

kirjattu strategian tarkoitukseen ja tavoitteisiin. Ohjelman tulee sisältää käytössä ole-

van parhaan tiedon ja  suosia tutkimusnäyttöön perustuvia toimintatapoja ja raken-

nusmateriaaleja. Näin voidaan turvata sisäympäristöjen laatu uudisrakentamisessa, 

kunnossapitotyössä ja korjausrakentamisessa. (Mt.) 

Kiinteistöohjelman tulee mahdollistaa avoin hallinnon, työntekijöiden ja asukkaiden 

seuranta kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen tilasta voimassa olevien julkisuusla-

kien mukaisesti. Tämän tarkoituksena on edistää pitkäjänteisen kestävän taloudelli-

sen kehityksen periaatteita ja turvata kansalaisten oikeudenmukainen, tasa-arvoinen 

sekä avoin kohtelu. (Mt.) 

Ohjelman laatiminen aloitetaan voimassa olevan lainsäädännön ja tulevien tiedossa 

olevien muutosvaiheiden tarkastelulla. Sisäilman muuttuvia ohjearvoja seurataan ak-

tiivisesti ja jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia pyritään arvioimaan uusimpaan tietoon 

perustuvan ohjeiston ja muuttuvan lainsäädännön valossa. Ohjelma laaditaan nou-

dattaen Työterveyslaitoksen Laadukas sisäympäristö ABC –ohjeita (ks. kuvio 2). (Mt.) 
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Työterveyslaitoksen mukaan sisäympäristö koostuu monesta osatekijästä, kuten il-

man laadusta, ilmanvaihtojärjestelmistä, lämpöoloista, ääniympäristöstä, valaistus-

olosuhteista ja tilajärjestelyistä. Sisäympäristöongelmia selvitettäessä sisäilmastoa ja 

-ympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena ABC-mallilla. Malliin sisältyvät:  rakennus- 

ja talotekniset tekijät sekä sisäilmasto-olosuhteet, A, tilojen käyttäjien kokemukset ja 

terveydentila, B sekä C, sisäympäristöön liittyvät toimintatavat. (Työterveyslaitos 

n.d.) 

3.2.2 Tarkoitus ja tavoitteet 

Äänekosken kaupungilla on vuonna 2018 laadittu kiinteistöhjelma, jonka tarkoituk-

sena on luoda laadukas sekä tuottava sisäympäristö kaikiin Äänekosken kaupungin 

hallinnoimiin kiinteistöihin. Kiinteistöohjelman tavoitteena on turvata kaupungin kiin-

teistöomaisuuden pitkäntähtäimen kustannustehokas ja kunnan perustarkoitusta 

palveleva päätöksenteko sekä kiinteistöhallinta. Tämä tavoite koskee sekä suorassa 

omistuksessa olevia kiinteistöjä että vuokratiloja sekä kolmansien osapuolien kanssa 

tehtyjä kiinteistöjä koskevia sopimuksia. (Kiinteistöohjelma 2018.) 

Kiinteistöohjelman tulee olla näkyvä, havannollinen sekä helposti seurattava siten, 

että se voi varmistaa kiinteistöjen elinkaariajattelun  yli hallinorakenteiden ja toimi-

kausien. Kiinteistöohjelman tulee vastata nykyiseen lainsäädännön vaatimuksiin ja 

mikäli mahdollista myös pitkän tähtäimen suunnittelussa vastata tulevaisuuden kiin-

teistöhallinnan haasteisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön. (Mt.) 

Kiinteistöohjelmalla tulee luoda sitova tavoite- ja tahtotila, jolla turvataan laadukas 

sisäympäristö. Ohjelman tulee perustua riittäviin tietoihin kaupungin kiinteistöistä 

sekä sen tulee tukea kunnan palvelurakennetta. (Sisäilmatyöryhmä n.d.) 
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Kuvio 2. Laadukas sisäympäristö koostuu kolmesta osa-alueesta. (Työterveyslaitos 

n.d.) 

Kiinteistöohjelman syvällinen tarkastelu ja samalla kirjallisesti laadittu päivitys tulee 

tapahtua aina valtuustokausien alussa sekä tarvittaessa sitä ohjaavien ohjeiden tai 

lakien muuttuessa. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyy sen voimassa olevaksi oh-

jeistoksi ja velvoittaa ohjelma otettavaksi uudelleen käsittelyyn seuraavan valtuuston 

ensimmäiseen kokoukseen. Tämän toimintatavan tarkoituksena on nostaa esille kau-

pungin kiinteistöomaisuuden taloudellinen merkitys ja korostaa hallinnan pitkäjäntei-

syyttä rakennusten elinkaariajattelun mukaisesti. (Sisäilmatyöryhmä n.d.) 

3.2.3 Sisäympäristön hallinta 

Sisäympäristön hallinnassa tulee ottaa huomioon myös kunnan taloushallinta ja kiin-

teistöjen käyttötarkoitus. Kiinteistöihin vaikuttavien päätösten valmistelussa tulee ar-

vioida rakennus- ja käyttökustannukset sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Kuvi-

ossa 3 esitellään sisäilman hallinnan ulottuvuudet, ja päätöksenteossa pyritään kulle-

kin kolmelle ulottuvuudelle laatimaan yksinään ja yhdessä arvioiden paras mahdolli-

nen kokonaistasapaino. (Sisäilmatyöryhmä n.d.) 

Sisäympäristöhallinnan ja sen seurannan kohteina ovat rakennuksen käyttötarkoitus, 

käyttäjien kokema sisäympäristö sekä rakennuksessa todetut puutteet tai ongelmat. 

Hallinnassa tulee tiedostaa myös tunnettujen terveyshaittojen ja rakennuspuuttei-

den tai -ongelmien lisäksi mahdolliset pitkäaikaista riskiä aiheuttavat tekijät ja raken-

teet. Tarkoituksenmukainen resurssien käyttö sekä tutkitut toimintatavat ovat kes-

keisiä voimavaroja sisäilman hallinnassa. Toiminta sisäympäristöhallinnassa on pit-

källä tähtäimellä kustannustehokasta ja tutkittuihin toimintatapoihin perustuvaa. 
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Toimintaohjeita ja niiden perusteita tulee myös ulkopuolisen arvioijan tai toimijan 

pystyä arvioimaan sekä seuraamaan ja ennakoimaan. Kiinteistöjä koskevien päätök-

sien pohja tulee olla aina tähän strategiaan perustuvaa. (Mt.) 

Toimintatapojen käyttöönotossa ja seurannassa tulee noudattaa lainsäädäntöä ja 

voimassa olevia ohjeistuksia, ja mahdollinen lähde on aina mainittava sekä kirjattava 

nämä toimintaohjeisiin. (Mt.) 

Sisäilman hallinnassa hyväksytään kokonaisuuden niin edellyttäessä myös kompro-

missien teko, jossa laaditaan kokonaisratkaisuna aina paras yhdistelmä, ja sen pää-

tökset kirjataan perusteluihin. Mikäli sisäilmastonhallinnassa tehdään kompromissi-

päätöksiä, tulee niiden aina sisältää niin tarpeen vaatiessa päätöksen vaikutuksen ris-

kiarvioinnit. (Mt.) 

 

Kuvio 3. Sisäympäristön hallinta. (Kiviaho, 2013) 

3.3 Sisäilmasto-ongelman toimintamalli ja sisäilmatyöryhmä 

Sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi tärkeimpiä asioita ovat moniammatillinen yh-

teistyö, tilojen käyttäjiä osallistava työote, ongelmatilanteiden  kokonaisvaltainen ja 

maltillinen tarkastelu, tavoitteellinen ja prosessimainen työskentely sekä vuoro-

vaikkutteinen ja säännöllinen viestintä. (Työterveyslaitos 2016).  
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Työpaikoilla tulee olla valmis suunnitelma, kuinka tilojen käyttäjien tulee toimia, jos 

he epäilevät sisäilmasto-ongelmaa. Ilmoitusmenettelyn sisäilmastoon liittyvistä hai-

toista tulee olla tilan käyttäjille selkeä ja helppokäyttöinen. Sisäilmasto-ongelmien 

ratkaisemiseksi hyväksi toimintatavaksi on osoittautunut suunnitelmallinen ja proses-

simainen toiminta sisäilmatyöryhmässä. (Mt.) 

Sisäilmatyöryhmä kootaan työpaikan eri toimijoista ja moniammatillisesta asiantunti-

jajoukosta. Ryhmään kuuluvat tavallisimmin kiinteistön omistajan edustaja, työnan-

tajan, henkilöstön sekä työsuojelun ja työterveyshuollon edustajat. Usein sisäilma-

ryhmän toimintaa johtaa linjajohdon edustaja ja työparina hänellä voi olla kiinteistö-

hallinnan edustaja. Mikäli kohdeorganisaatiossa on viestinnän ammattilaisia, heidän 

osallistumisensa ryhmän toimintaan on suotavaa. Lisäksi tarvittaessa kutsutaan asi-

antuntijoita kuultaviksi. Pienemmillä työpaikoilla voi sisäilmatyöryhmänä toimia esi-

merkiksi projektiryhmä tai työsuojelutoimikunta, joka koordinoi ongelman ratkaisua. 

Kuviossa 4 on esitetty toimintamalli, kuinka tulee toimia, jos rakennuksessa on epäily 

mahdollisesta sisäilmasto-ongelmasta. (Työterveyslaitos n.d.) 
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Kuvio 4. Toimintamalli sisäilmasto-ongelman selvittelytyössä. (Jyväskylän kaupungin 

Tilapalvelu, 2014)    
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4 Rakenteiden yleisimmät vauriot 

4.1 Rakenteiden kosteuskuormitukset 

Rakennuksen kosteuden sisäpuolisia lähteitä ovat käyttövesi, sisäilman kosteus ja ra-

kennekosteus sekä ulkopuolisia lähteitä ovat ulkoilman kosteus, sade- ja pintavedet 

sekä maaperän kosteus. Rakennuksen kosteuslähteet on esitetty kuvio 5. Maata vas-

ten olevat rakenteet eli kellarin seinät ja alapohjat ovat jatkuvan kosteusrasituksen 

alaisina maan sisältämän kosteuden vuoksi. Perusmuurille ja seinän alaosiin aiheutuu 

kosteusrasitusta pinta- ja sulamisvesistä. Yläpohjaan ja ylempänä oleviin seinäraken-

teisiin kosteusrasitus syntyy sisäilman kosteudesta ja vesikatteen vuodoista. Vesiva-

hingot, putkien ja laitteiden vesivuodot aiheuttavat kosteusvaurioita kaikille raken-

teille. (Päkilä 2012, 32.) 

 

Kuvio 5. Rakennuksen kosteuslähteet (RIL 250-2011, 63) 

4.2 Perustus ja alapohja 

Rakennuksen perustuksia- ja alapohjarakenteita kuormittaa jatkuvasti maaperästä 

nouseva kosteus. Pohjarakentamisessa maakosteuden nouseminen rakenteisiin este-

tään erillisellä koneellisesti tiivistettävällä salaojituskerroksella. Kerroksessa käyte-

tään pestyä sepeliä, jonka kerrospaksuus on 300 mm ja raekoko 6-16 mm.    
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Rakennuksen perustuksia ja muita rakenteita rasittavat vielä ulkopuolelta tulevat pin-

tavedet sekä sisäpuolelta tuleva sisäilmankosteus. Vesivahinkotilanteissa vesi valuu 

alapohjarakenteisiin. Kuviossa 6 esitetään rakenteita ulkopuolelta kuormittavat teki-

jöitä. 

 

 

 

Kuvio 6. Perustusrakenteiden yleisimmät kosteus- ja homevaurioiden syyt. (Sisäil-

mayhdistys n.d.a.) 

Muita perustusrakenteisiin kosteusvaurioita aiheuttavia tekijöitä ovat puutteellisesti 

tai virheellisesti asennettut sadevesijärjestelmät, pintavesien tunkeutuminen ryömin-

tätilaan, veden kapilaarinen nousu rakennuspohjasta rakenteisiin, salaojituksen puut-

tuminen, kosteuden siirtyminen diffuusiolla tai konvektiolla, putkivuodot sekä ryö-

mintätilan riittämätön tuuletus. (Sisäilmayhdistys n.d.a.) 

4.3 Maanvaraisen lattian ongelmat 

Maanvaraisten lattioiden tyypillisimmät ongelmat ovat lattioiden pintamateriaalien 

sekä seinien alaosien vauriot. Kapillaarikerroksen puuttuminen aiheuttaa kosteuden 

nousemista rakenteisiin, jolloin alapohjarakenteen puuosat lahoavat. Lahovauriot 

ovat yleisiä valesokkelirakenteessa, jota käytettiin yleisesti 1970-luvun pientaloissa. 
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Maanvaraisen lattiarakenteen alapuolisessa salaojasorakerroksessa on lähes 100 % 

suhteellinen kosteus. Tämän johdosta salaojasorassa on homeen kasvulle otolliset 

olosuhteet. Orgaanisen aineksen, kuten anturan muottilaudoituksen jääminen raken-

nusvaiheessa alapohjaan, on usein syynä huonetilojen homeenhajuongelmille. (Sisäil-

mayhdistys n.d.a.) 

4.4 Ryömintatilaisten lattioiden tyypilliset ongelmat 

Merkittävin kosteuden lähde on ryömintätilan maaperä. Maaperästä nousevaan kos-

teuteen vaikuttaa maalaji ja mahdolliset haihtumiseristyskerrokset. Suurimpia kos-

teustuottoja on mitattu koheesiomaalajeista, savesta ja siltistä. (Päkkila 2012, 48) 

Ryömintätiloista on mitattu erittäin korkeita ilman mikrobipitoisuuksia. Ryömintäti-

laisen alapohjan tapauksessa alapohjan tiiviyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, 

sillä ryömintätilan mikrobikasvusto on yleistä. Alapohjan alapinnassa oleva mikrobi-

kasvusto ei siten välttämättä aiheuta sisäilmaongelmia, jos rakenne on tiivis. Lisäksi 

ryömintätilan ja sisäilman välinen paine-ero tulisi minimoida. Vaikeinta paineeronhal-

linta on koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän kanssa, koska tuloilma kulkeutuu 

rakenteiden epätiiviyskohtien lävitse. (Päkkila 2012, 50, 51.)  

Tuulettuvien ryömintätilojen kosteusongelmia aiheuttavat myös seuraavat tekijät: 

o Ryömintätilan maanpinta on ympäröivää maanpintaa alempana. 
o Ryömintätilan pohjalla olevat vettä keräävät syvänteet. 
o Ryömintätilan tuuletuksen vähäisyys tai huono toiminta 
o Ryömintätilan maanpinta on ympäröivää maanpintaa alempana, jolloin pai-

novoimainen tuuletus ei toimi 
o Liian pieni tuuletusaukkojen määrä tai niiden tukkiminen. 
o Liian matala ryömintätila. 
o Palkit ja perusmuurit jakavat ryömintätilaa. 
o Koneellisen tuuletuksen rikkoontuminen, liian pieni teho tai väärä sijoitus 
o Tuuletusaukkojen tai venttiilien epätasainen sijoittuminen. (Sisäilmayhdis-

tys, n.d.) 
 

Kuviossa 7 on esitetty ryömintätilan kosteuskuormituksen muutokset nykyisen ja ma-

talaenergiarakenteisen toteutuksen yhteydessä. Jäkimmäisessä ratkaisussa suhteelli-

nen kosteus nousee ja lisää edellytyksiä mikrobikasvustolle. 
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Kuvio 7. Ryömintätilan olosuhteet nykyisen lämmöneristyksen suosituksen mukai-
sesti kesällä, yläkuva ja Matalaenergiarakenteen mukaisilla eristeillä suhteellisen kos-
teuden lisääntyminen, alakuva. (Matalaenergiarakenteiden toimivuus 2008, 30, 31) 

4.5 Ongelmien aiheuttajat 

Homeenhajun syynä on yleensä ryömintätilassa tai ryömintätilan maaperässä oleva 

orgaaninen jäte, esim. muottilaudat, jotka ovat lahonneet. Homeen haju kulkeutuu 

ilmavirtausten mukana sisätiloihin alapohjarakenteessa olevien ilman vuotokohtien 

kautta. Tyypillisiä vuotokohtia ovat putkien ja sähköasennusten läpiviennit sekä ele-

menttien liitoskohdat ja liikuntasaumat. Erilaisten hormien ja roilojen kautta hajuon-

gelmat voivat kulkeutua myös ylempiin kerroksiin. (Sisäilmayhdistys n.d.d.) 

Alapohjarakenteen home- ja lahovaurioiden syynä on ryömintätilan liian korkea kos-

teuspitoisuus. Ryömintätilan kosteuspitoisuuteen vaikuttavat lämpötila sekä ilman 

vaihtuvuus. Ryömintätilan vesivalumajälkien syynä voi olla ryömintätilan maanpinnan 

alempi korkeustaso verrattuna ulkopuoliseen maanpintaan. Ilmiö korostuu erityi-

sesti, kun maanpinta rakennuksen ulkopuolella kallistuu rakennukseen päin ja sade-

vesien poisjohtaminen on hoidettu huonosti. Pahimmillaan katolta tulevat sadevedet 

valuvat tuuletusaukoista ryömintätilaan. (Mt.) 
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Maanvastaisissa seinärakenteissa sekä sokkelirakenteissa, puuttuva tai virheellinen 

vedeneristys on yleisin syy perustusrakanteiden vaurioitumiseen. Kuviossa 8 on esi-

tetty rakennuksen pohjakerroksen maanvastaisen seinän puuttuva vedeneriste. Maa-

kosteus pääsee tällöin kulkeutumaan suoraan perustusrakenteisiin. Kuviossa 9 on esi-

tetty oikein suunniteltu ja toimiva ryömintätilainen alapohjarakenne.  (Mt.)  

 

 
Kuvio 8. Maanvastaisen seinän puuttuva vesieriste. (Fise virhekortti, n.d.) 
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Kuvio 9. Tuulettuva alapohja. (Palolahti, 2011.) 

 

5 Rakenteiden korjausvaihtoehtoja 

5.1 Runkorakenteet 

Rakennuksen puurungon alaosat vaurioituvat yleensä kapillaarisen kosteuden nou-

sun seurauksena. Valesokkelirakenteessa kyseinen ongelma on hyvin yleinen. Raken-

netta käytettiin yleisesti 1960–1990-luvuilla enimmäkseen omakoti- ja rivitaloissa. 

Valesokkelin korjaus perustuu puisten alaosien poistamiseen, jolloin maasta mahdol-

lisesti nouseva kosteus ei pääse enää suoraan puurankenteisiin. Poistettu rakenne 

korvattiin harkkorakenteella, mutta nykyisin korjauksessa käytetään metallisia runko-

tolppakenkiä tai valesokkelikorjauksiin valmistettuja termokenkiä. Työnä tätä raken-

teen korjaamista kutsutaan kengittämiseksi. 

Olennaista valesokkelin korjauksessa on puhdistaa koko alaosa kaikesta orgaanisesta 

aineesta. Kuviossa 10 esitetään valesokkelirakennetta, jossa rungon alaohjauspuu on 

alttiina kosteusvauriolle.  
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Kuvio 10. Valesokkelirakenne, jossa alaohjauspuu on maanpinnan tasossa. (Ympäris-

töopas 28, 45.) 

Runkorakenteiden yleinen ongelma oli 1980-luvulla käytössä ollu tiili-villa-tiili -ra-

kenne. Ohessa rakenneleikkaus korjatusta rakenteesta (kuvio 11.) 

 

Kuvio 11. Tiili-villa-tiili -rakenne. (Sweco Rakennetekniikka, n.d.) 
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Kyseisessä rakenteessa ei käytetty tuulensuojalevyä eikä höyrynsulkua. Rakenne 

täytti aikanaan suunnittelumääräykset ja se oli hyvin yleisesti käytetty seinärakenne. 

Ongelmana rakenteessa oli rakenteen tiiveys sekä tuuletusraon puuttuminen. Kor-

jauksella rakenteeseen lisätään tuulensuojalevy sekä höyrynsulku tai vaihtoehtoisesti 

kuvassa esitetty korjausmenetelmä. (Sweco Rakennetekniikka, n.d.) 

5.2 Välipohjarakenteet 

Raudoitettua betonia aloitettiin käyttämään asuinkerrostalojen välipohjarakenteissa 

1900-luvun alussa. Raudoitteena käytettiin sileää pyöröterästä, aiemmin välipohjien 

kantavuuden parantamiseksi oli käytetty I-teräksiä tai ratakiskoja. 

Massiivivälipohjiin siirryttiin 1950- luvulla ja eloperäisten eristeiden käyttö välipoh-

jissa vähentyi. Kuitenkin 1950 ja -60 -luvuilla välipohjien askelääni- ja lämmöneristyk-

seen käytettiin vielä erilaisia ohuita eristekerroksia massiivilaatan ja pintavalun vä-

lissä. 1970-luvulla eristettyjä välipohjia ei enää juurikaan rakennettu ja välipohjien 

osalta siirryttiin ontelolaattarakenteeseen. Poikkeuksena löytyy vielä 1970-luvulla ke-

hitetty Nilcon-laatta, joka on tehtaalla valmistettu ja villaeristetty moduulimitoitettu 

välipohjaelementti. Nilcon-laatan käyttö oli kuitenkin vähäistä, johtuen työmaatekni-

sistä seikoista. Laatan rakenne vaati varovaista käsittelyä nostojen yhteydessä työ-

maalla. Myös työmaa-aikaiseen kosteudenhallintaan jouduttiin kiinnittämään villa-

eristeen kanssa erityistä huomiota. (Mäkiö, 1994, 71, 73.) 

Alalaatta- sekä kaksoislaattapalkistojen etu massiivilaattaan nähden ovat materiaa-

lisäästö ja pienempi paino. Kyseisten rakenteiden käyttö yleistyi toisen maailmanso-

dan aiheuttaman materiaalipulan takia. Palkistorakenteita käyttämällä säästyi rautaa 

sekä betonia. Kaksoislaattarakenteen huono puoli on sisäilmaongelmaisessa raken-

nuksessa sen työläs ja kallis korjaaminen. (Mt.)  

5.2.1 Alalaattapalkisto 

Alalaattapalkistoa käytettiin yleisesti rakennusten välipohjarakenteena aina 1960-lu-

vulle asti. Alalaattapalkiston ongelmana oli rakenteen sisään jäävä orgaaninen aines, 

kuten sahanpuru sekä rakenteen korkeus (kuvio 12). 
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Kuvio 12. Alalaattapalkisto (Mäkiö 1990, 126) 

5.2.2 Kaksoislaattapalkkisto 

Kaksoislaattapalkistoa, eli niin sanottua laatikkoholvia, käytettiin kerrostalojen väli-

pohjarakenteena pääasiassa 1920 - 1930-luvulla. Rakenne oli aluksi käytössä sekä 

asuinkerrostalojen, että toimistojen ja julkisten rakennusten välipohjissa. Myöhem-

min sitä käytettiin asuinkerrostaloissa enää lähinnä kellarin vastaisessa välipohjassa 

liikehuoneistojen kohdalla ja pihakansissa. (Neuvonen ym. 2002, 100; Mäkiö, 1990, 

122.) 

Kyseisen rakenteen ongelmana on, että pintalaatan valun yhteydessä muottilaudoi-

tus jäi rakenteen sisään. Tämä rakenne on myöhemmiin osoittautunut suureksi sisäil-

maongelman aiheuttajaksi, koska siivotessa väljällä vedellä kosteutta on päässyt ko-

telorakenteeseen ja aiheuttanut muottilaudoituksen lahoamista (kuvio 13). 
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Kuvio 13. Kaksoislaattapalkisto ja muottilaudoituksen periaate. (Mäkiö 1990, 122)  

5.3 Yläpohja ja vesikate 

Yläpohjarakenne on kokonaisuus, joka muodostuu yleensä kantavasta rakenteesta, 

ilmansulusta, höyrynsulusta, lämmöneristyksestä, vedeneristyksestä sekä toimivasta 

tuuletuksesta. (Sisäilmayhdistys n.d.d.) 

Ilmansulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen 

ilman virtaus rakenteen läpi. Jos rakennuksessa on runsasta kosteudentuottoa, on il-

mansulun lisäksi rakenteessa oltava myös höyrynsulkuna toimiva ainekerros. Ilman-

sulun asennuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota yläpohjan läpivientien tiivey-

teen. Höyrynsulun ja tuuletuksen tarve riippuu koko rakenteen suunnitellusta toimin-

tatavasta. Rakennuksen sisällä oleva lämmin ilma sisältää lähes aina enemmän kos-

teutta kuin ulkoilma. Tämä kosteus pyrkii siirtymään vesihöyrynä rakenteen läpi kui-

vempaan ulkoilmaan. Ongelmia esiintyy silloin, kun rakenteessa on lämmöneristeen 

kylmällä puolella niin tiivis rakenne, kuten vedeneriste, että kosteus ei pääse sen läpi 
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vaan jää rakenteeseen. Mikäli tuuletusta ei tällöin ole riittävästi, voi puurakenteissa 

pahimmillaan esiintyä lahoamista. Muissa rakenteissa ongelmia ovat veden keräänty-

minen rakenteeseen, jäätyminen, veden tippuminen takaisin rakennuksen sisätiloihin 

sekä lämmöneristeiden eristyskyvyn heikkeneminen. (Mt.) 

Tuulettuva rakenne on aina turvallisempi kuin tuulettumaton. Viime vuosiin asti on 

toimivan höyrynsulun asemasta liian usein tyydytty käyttämään ohutta muovikalvoa 

höyrynsulkuna vesikatten alla. Vesikaton vaurioiden vaikutukset ulottuvat usein kat-

torakenteen lisäksi sisätiloihin ja muihin rakenteisiin. (Mt.) 

Yläpohja yleisin homevaurion syy on yleensä vesikatteen vuotaminen. Yleisimmät 

vuotokohdat ovat läpivientien juuret. Ne ovat joko vaurioituneet tai ne on asennettu 

virheellisesti vastoin toimittajan ohjeita. Hyvin tuulettuva yläpohja usein estää vuoto-

kohtien havaitsemisen ja rakenteiden vauriot pysyvät pitempään piilossa. (Mt.) 

Toinen yleinen syy on, että katon alapintaan syntyy veden kondensoitumista, etenkin 

pelti- ja tiilikatteisissa rakennuksissa. Kondensoitumisen edellytyksenä on riittävät 

lämpötilaerot. Kosteutta tiivistyy, jos yläpohja on huonosti eristetty,  ja sen läpi pää-

see nuosemaan lämmintä huoneilmaa. Tällöin on mahdollista, että viileälle pelti- tai 

tiilipinnalle tiivistyy kosteutta. Kosteuden tiivistyminen katteen alapinnalle johtuu 

joko aluskatteen puuttumisesta tai siitä, että aluskate on vaurioitunut asennuksen 

yhteydessä (kuvio 14). 

Kuvio 14. Yläpohjan ilmanvuotokohdista aiheutuvia kosteusvaurioita. (Päkkilä 2012, 

52) 
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Huono yläpohjan tuuletus on käytännössä yleisin syy kattorakenteen vaurioitumi-

seen. Yläpohjaan voi kertyä kosteutta monin ei tavoin, mutta hyvin toimiva tuuletus 

estää kosteusongelmien syntymisen. Mutta jos tuuletus toimii yläpohjassa huonosti, 

pienetkin vesimäärät voivat aiheuttaa ongelmia. (Sisäilmayhdistys n.d.d.) 

Kattorakenteiden korjaukset on suunniteltava huolellisesti. Vesikatto- ja yläpohjara-

kenteen korjauksissa on käytetty mm. seuraavia korjausratkaisuja 

• Yläpohjarakenteen läpi tapahtuvat ilmavuodot poistetaan tiivistämällä ylä-

pohjarakenteen epätiiviydet. Ilmavuotoja esiintyy useimmiten seinien ja ka-

ton tai katon läpäisevien rakenteiden ja asennusten ja katon höyrynsulun lii-

toskohdissa. 

• Ullakkotilaan tai katon ilmatilaan päättyvät ilmakanavat ja tuletusputket jat-

ketaan katon yläpuolelle. Ullakolla ja ulkona olevat kanavat ja putket läm-

möneristetään, jottei kosteus tiivisty eikä jäädy niiden sisälle. 

• Yläpohjarakenteen tuuletusta tehostetaan suurentamalla tai lisäämällä tuule-

tusaukkoja tai alipainetuulettimia niin, että kaikki yläpohjan ja katon väliset 

alueet saadaan tuuletetuiksi. Joissakin tapauksissa tuuletusta voidaan lisätä 

myös koneellisella poistolla. Rakenteissa, joissa lämmöneristys noudattaa ka-

ton muotoa, on harkittava erillisen harjatuuletuksen tai tuulettavan harjakol-

mion rakentamista. Harjan tuuletusjärjestelyn tulee olla sellainen, että vettä 

tai lunta ei tunkeudu tuuletus- tai ullakkotilaan. 

• Liian matala tuuletusväli korjataan alipainetuulettimilla ellei tuuletusväli ei ole 

kokonaan ummessa. Tuuletuksen lisäämistä harkittaessa on otettava huomi-

oon, että katon alipaineistus voi pahoissa ilmavuototapauksissa lisätä kattora-

kenteeseen sisätiloista vuotavan ilman määrää. 

• Tuuletusvälin ja räystäsrakenteen tukkiutunut liitoskohta korjataan sellaiseksi, 

että tuuletusilman kulku ei esty. Jos ullakkotilan reunavyöhykkeen korkeus on 

pieni, voi korjaus edellyttää katon osittaista purkamista. 

• Yläpohjan lämpövuotojen lunta sulattava vaikutus pyritään poistamaan läm-

möneristystä tai tuuletusta parantamalla. 

• Jos lämmöneristetyltä katolta ei ole mahdollista poistaa tuuletusilmaa harjan 

kautta, rakennetaan harjalle päädyistä tuulettuva harjakolmio tai katon harja 

muutetaan kauttaaltaan tuulettuvaksi. Kauttaaltaan tuulettuva harjarakenne 
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on tehtävä sellaiseksi, että tuulen kuljettaman sadeveden tai lumen tunkeutu-

minen harjarakenteeseen ei aiheuta vuotoja. Rikkoutunut kate korjataan tai 

uusitaan. Korjaukset suunnitellaan ja toteutetaan julkaisun Rakennusten ve-

den- ja kosteudenerityisohjeet, RIL 107-2000 ja rakennetta koskevien RT -oh-

jekorttien mukaan. Läpivientien tiivistämiseen on kiinnitettävä erityistä huo-

miota. Peltikatteella läpivientien juuripellitykset tulee aloittaa katon harjalta. 

• Katteen liitokset katon läpäiseviin jäykkiin rakenteisiin (savupiippu, jäykästi 

tuettu ilmahormi) muutetaan muodonmuutoserot salliviksi. Muutos koskee 

myös yläpohjarakenteen tai höyrynsulun ja pystyrakenteiden liitoksia. 

• Harjan puuttuvat tiivisteet asennetaan paikoilleen ja huonot tiivisteet uusi-

taan. Jos vuodot aiheutuvat veden tai lumen tunkeutumisesta harjan tuletuk-

sen kautta, uusitaan tuuletusjärjestely sellaiseksi, että veden ja lumen tunkeu-

tuminen yläpohjaan estyy mutta tuuletus on mahdollinen (esim. harjakolmio). 

• Kate muutetaan kaltevuuteen soveltuvaksi. 

• Rakennuksen ulkopuolella sijaitsevat loivan katon vedenpoistojärjestelmät 

muutetaan sisäpuolisiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, pyritään ulkopuoliset 

vedenpoistojärjestelmät pitämään sulina saattolämmityksen avulla. 

• Katon läpäisevien tuuletusputkien ja vastaavien rakenteiden vuotavat läpi-

viennit tiivistetään. Vuodot ovat tyypillisiä erityisesti silloin, kun kattotuolei-

hin on kiinnitetty kevyt aluskate. 

• Läpivientien ja kattoluukkujen aukkoihin liittyvät aluskatteet tuetaan niin, että 

niihin ei muodostu vettä ja jäätä keräävää pussia. 

• Peltikatteiden liittymät läpivientien ja luukkujen reunuksiin korjataan raken-

teellisesti oikeiksi. Pelkällä tiivistysmassalla ei saada riittävän kestävää loppu-

tulosta. 

• Katon lävistävien rakenteiden tai kattotason yläpuolelle nousevien seinien 

kohdalla katkeava tuuletusväli korjataan muuttamalla katon ja pystyraken-

teen liitoskohta tuulettuvaksi rakentamalla seinän viereen jatkuva tuuletus-

rako tai käytetään alipainetuulettimia / tuuletushormeja. 

• Kattokaivoliitosten ja sadevesiviemäreiden tulisi olla mahdollisuuksien mu-

kaan painevesitiiviitä. 

• Katon yläpuolelle nouseviin seinän osiin rakennetaan vedenohjaimet, joilla 

seinään tunkeutunut vesi ohjataan pois katon pinnan yläpuolelta. (Mt.) 
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Vedenohjaimien rakentamisen sijasta voidaan vuodot estää tekemällä sei-

nään uusi pintakerros, joka estää veden tunkeutumisen kattorakenteen 

kanssa yhteydessä oleviin osiin. Uuden pintakerroksen tekemistä tulee erityi-

sesti harkita, jos myös seinärakenteet voivat vaurioitua viistosateen vaikutuk-

sesta. Vuoto voi olla peräisin myös seinään liittyvältä ylemmältä katolta, jol-

loin korjaustoimenpiteet vuodon poistamiseksi kohdistetaan sinne. (Sisäil-

mayhdistys n.d.e.) 

5.4 Tiivistyskorjaukset 

Rakennusten ilmatiiviyden parantamisen tavoitteena  on vähentää energiankulu-

tusta, estää kosteuskonvektio ja estää epäpuhtauksien kulkeutuminen huoneilmaan 

vuotoilmavirtausten mukana. Hyvin ilmaapitävässä rakennuksessa korvausilma ote-

taan hallitusti tuloilmaventtiilien tai raitisilmaaukkojen kautta. (Laine 2015, 9.) 

Tiivistyskorjauksiin liittyviä tieteellisiä tutkimuksia on tehty suhteellisen vähän ja teh-

dyt tutkimukset ovat yleensä suppeita. Tiedetään, että rakenteiden läpi tapahtuvien 

ilmavirtausten mukana kulkeutuu epäpuhtauksia huoneilmaan. Näiden ilmavirtaus-

ten mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien pitoisuutta ei kuitenkaan pystytä määrittä-

mään tarkasti. Voidaan todeta, että ilmavirtausten mukana siirtyy merkittävämpiä 

epäpuhtausmääriä, kuin diffuusiolla rakenteiden läpi. Epäpuhtauksien siirtyminen 

diffuusiolla on hitaampaa ja siirtyvät määrät ovat pienempiä kuin konvektiolla. Poik-

keuksena voidaan pitää joitakin vaikeiden haitta-aineiden kyllästämiä rakenteita, ku-

ten raskasöljyjä sisältävää maaperää ja laajalta alueelta öljyn kyllästämää alapohja-

laattaa, jolloin haihduntapinta-ala on suuri suhteessa ilmavuotoreitteihin ja silloin 

diffuusion merkitys on suurempi. (Sulkakoski 2017, 8.) 

6 Tiivistyskorjausten onnistuminen  

Rakenteiden sisäpintojen ja liittymien ilmatiiviyden parantamisen eli tiivistyskorjauk-

sen ensisijaisena tavoitteena sisäilmaongelmakohteissa on estää hallitsemattomat 

ilmavirtaukset rakenteista ja niiden mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien pääsy huo-

netilaan. Tyypillisesti tiivistyskorjauksissa tehdään toimenpiteitä vaipparakenteiden 

(alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet) sisäpintojen riittävän ilmatiiviyden 
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varmistamiseksi. Tiivistyskorjauksissa käytetyt materiaalit läpäisevät yleensä jonkin 

verran vesihöyryä ja myös muita kaasuja. Ilmatiiviyden parantamiseksi tehtävät tiivis-

tyskorjaukset rakenteissa sekoitetaan usein muihin korjausmenetelmiin, kuten 

haitta-aineiden kapselointiin, kapillaarisen kosteuden katkaisemiseen tai muihin kos-

teuden tai paineellisen veden hallitsemiseksi tehtäviin korjaustoimenpiteisiin. (Laine 

2014, 9.) 

Tiivistyskorjausmenetelmää on käytetty sisäilmaongelmakohteissa jo pitkään osana 

muita korjaustoimenpiteitä vaihtelevalla menestyksellä. Kokemusperäisesti on to-

dettu, että pelkkä tiivistyskorjaus yksin käytettynä harvoin riittää, ja ongelmien pois-

tamiseksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Siten rakenteiden sisäpinnan ilmatii-

viyden parantaminen on aina osa muita korjaustoimenpiteitä. Korjaukset ovat voi-

neet epäonnistua puutteellisten suunnitelmien, huolimattoman toteutuksen tai laa-

dunvarmistuksen puuttumisen vuoksi sekä rakenteissa tapahtuvien ilmiöiden ja ko-

konaisuuden ymmärtämättömyyden vuoksi. Lisäksi on saatettu tiivistää rakenteita, 

joihin tiivistyskorjaus ei sovellu. Tutkimustietoa eri menetelmistä ja korjausten onnis-

tumisesta on saatavilla vähän. (Laine 2014, 9, 10.) 

Tiivistyskorjausten onnistumista voidaan arvioida usein eri tavoin, mm tarkastelemal-

lasilmämääräisesti tehtyjä tiivistyksiä, havainnoimalla ilmavirtauksia merkkisavuilla, 

suorittamalla rakenteiden tiiveysmittauksia, merkkiainetutkimuksella sekä lämpöku-

vauksella. Silmämääräisesti tarkastelemalla tai merkkisavuilla ei käytännössä ole 

mahdollista varmistua tiivistysten onnistumisesta luotettavasti. Pelkästään rakentei-

den tiiviyttä tiiviysmittauksella tarkastelemalla ei myöskään ole mahdollista havaita 

niin pieniä vuotoja, joista epäpuhtaudet voivat jo päästä sisäilmaan. Toistaiseksi ai-

noa käyttökelpoinen tiivistyskorjausten tarkistamiskeino on merkkiainekoe. Merkkiai-

netekniikka mahdollistaa ilmavuotokohtien sijainnin tarkan määrittämisen, koska 

menetelmällä voidaan tutkia jatkuvana mittauksena merkkiaineen liikkumista ilma-

virtausten mukana rakenteissa tai eri tilojen välillä. (Ympäristöopas 2016.) 

7 Sisäilmaongelmien yleisimmät aiheuttajat 

Hyvän sisäilmaston laatukriteeri on, ettei käyttäjä koe ympäristössä oireita. Sisäilma-

ongelma liitetään usein kosteus- ja homevaurioon, vaikka sisäilmaongelmalla voi olla 
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muitakin syitä. Jos rakennuksessa todetaan sisäilmaongelmia, mutta rakennuksesta 

ei löydy näkyvää hometta, kosteusvaurioiden aiheuttamaa tyypillistä homeen hajua 

eikä näkyviä kosteusvauriojälkiä, eikä rakennuksen historiassa tiedetä olleen kosteus-

vaurioita, on harkittava sisäilmaston kuntotutkimuksen tekemistä. 

”Sairas rakennus” –oireyhtymä, sick building syndrome, tarkoittaa joukkoa erilaisia 

rakennuksessa koettuja oireita, jotka kehittyvät vähitellen ja häviävät tai lievenevät 

muualla. Tämän oireyhtymän tyypillisiä oireita ovat: 

• silmien, nenän ja kurkun ärsytysoireet 

• ihon ja limakalvojen kuivuus 

• ihottuma 

• väsymys 

• päänsärky 

• ylähengitysteiden lisääntyneet infektiot 

• yskä 

• kuorsaus 

• hengityksen vinkuminen 

• pahoinvointi 

• huimaus 

Herkkyys sisäilman epäpuhtauksille on yksilöllistä. Oireyhtymän oireet ovat luonteel-

taan epäspesifisiä ja niihin voivat vaikuttaa myös psykososiaaliset syyt, kuten työpai-

kan huono ilmapiiri. (Terveyskirjasto, n.d.) 

Sellaista rakennusta on ruvettu kutsumaan sairaaksi, jonka asukkailla tai rakennuk-

sessa työskentelevillä on poikkeuksellisen runsaasti erilaisia allergia-, hengitystie-, 

neurologisia ym. oireita tai sairauspoissaoloja, mutta näille ei ole löydetty yhteistä 

loogista selitystekijää. (Terveyskirjasto, n.d.) 

Oireilun syytä on tutkittu laajasti, ja selvitysten kohteena ovat olleet rakennusmateri-

aaleista haihtuvat orgaaniset yhdisteet, rakennuksen mikrobit, huoneilman lämpö- ja 

kosteusolosuhteet, ilmavirtaustekijät, melu- ja valaistusolosuhteet, sähkömagneetti-

nen säteily ja ionitasapaino sekä erityisesti ilmanvaihtojärjestelmät. Myös psyykkisiin 

tekijöihin on kiinnitetty huomiota erityisesti työympäristöissä. (Terveyskirjasto, n.d.) 
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Sisäilmaongelmat, joihin liittyy erilaisia limakalvojen ärsytysoireita ja väsymyksen ta-

paisia yleisoireita, johtuvat usein sisäilman kautta tapahtuvasta kemikaalialtistumi-

sesta. Niitä kutsutaan usein ns. sairas rakennusoireyhtymäksi. Syynä voi olla esimer-

kiksi kosteusvaurion aiheuttama muovimaton kemiallinen hajoaminen tai kalusteista 

ja pinnoilta haihtuvat maalien, liimojen tai lakkojen ainesosat ja muut yhdisteet. (Ter-

veyskirjasto, n.d.) 

Ongelmien taustalla on kuitenkin usein suuri joukko pieninä pitoisuuksina esiintyviä 

yhdisteitä, joiden täsmällistä merkitystä oireiden tai huonoksi koetun sisäilman laa-

dun aiheuttajana ei vielä tiedetä. Koska rakennuksen kosteus voi johtaa sekä kemial-

lisiin että mikrobiologisiin haittoihin, voivat kemikaaleihin liittyvät ongelmat esiintyä 

samanaikaisesti homeongelmien kanssa. Kosteus voi esimerkiksi vapauttaa maton 

alla olevasta tasoitteesta ammoniakkia. Kemikaalien ja mikrobien yhteisvaikutuksien 

merkitystä esimerkiksi ärsytysoireiden synnyssä ei kuitenkaan tunneta. Sisäilmaan 

liittyvän oireilun taustalla voi olla epäpuhtauslähteiden lisäksi puutteellinen tai huo-

nosti toimiva ilmanvaihto tai epämiellyttävinä koetut lämpöolosuhteet. Eräässä suu-

ressa virastorakennuksessa Helsingissä ainoaksi johdonmukaiseksi oireiden selittä-

jäksi osoittautui liian korkea lämpötila (yli 23 °C). Monissa tapauksissa sisäilmaongel-

mien aiheuttajat jäävät selvittämättä. (Terveyskirjasto, n.d.) 

Laajassa saksalaisessa tutkimuksessa selvitettiin ns. monikemikaaliherkkyyttä. Sisäil-

man laatuun liittymättömät psykologiset tekijät ja stressitekijät osoittautuivat erit-

täin tärkeiksi. Siksi nämä on syytä muistaa, kun sisäilmaongelmia yritetään ratkaista. 

(Terveyskirjasto, n.d.) 

Huonoksi koettu ilmanlaatu heikentää yleensä työtehoa ja lisää sairauspoissaoloja. 

Lisäksi kyseessä on voimakkaasti elämän laatua huonontava tekijä, jonka vaikutukset 

voivat olla monitahoiset. Sisäilmaongelmien vuoksi joudutaan myös usein toteutta-

maan laajoja ja kalliita korjauksia. Tämän hetken tieto sisäilman laatua huonontavista 

tekijöistä ei läheskään aina riitä siihen, että korjaustoimet pystyttäisiin kohdistamaan 

oikein ja ongelmat ratkaisemaan. (Terveyskirjasto,n.d.) 
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7.1 Sisäilman laatu ja tekijät 

Sisäilma voidaan jakaa Sisäilmastoluokituksen 2018:n mukaisiin kolmeen laatuluok-

kaan: S1 on yksilöllinen, S2 on hyvä ja S3 on tyydyttävä sisäilmasto. Sisäilmayhdistys 

on yhdessä rakennusalan asiantuntijoiden kanssa laatinut Sisäilmastoluokitus 2018:n, 

jossa annetaan sisäilmaston tavoitearvot, jotka koskevat mm. lämpötilaa, hiilidioksi-

dia, radonia, ammoniakkia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. (Sisäilmayhdistys 2018.) 

7.2 Rakennuksen vaikutus sisäilmaan 

Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat ilmanvaihtoratkaisut, lämpötila, ilman-

kosteus, rakennuksen sijainti, rakennustapa, rakennusmateriaalit, käyttö ja sääolot. 

Ilmanvaihdon toimivuudella on ensisijaisen tärkeä vaikutus rakennuksen sisäilmaan.  

Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa rakennukseen ja poistaa siellä syn-

tyvät epäpuhtaudet. Ihmisen hapentarpeen tyydyttämiseksi tarvittava ilmanvaihdon 

määrä on murto-osa tarvittavasta kokonaisilmanvaihtomäärästä. Hapentarpeen ja 

keuhkoissa syntyvän hiilidioksidin poistamiseksi ihmisen keuhkojen kautta kulkee yli 

15000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Mitä puhtaampaa tämä ilma on, sitä paremmin 

elimistö voi. (Sisäilmayhdistys 2018.) 

Rakennuksessa syntyy useita epäpuhtauksia, joiden lähteitä ei voida kokonaan pois-

taa. Tällöin tarvitaan riittävää yleisilmanvaihtoa. Sen avulla esimerkiksi hiilidioksidin 

ja vesihöyryn pitoisuudet ilmassa saadaan pidettyä ihmiselle ja rakennukselle terveel-

lisellä tasolla. (Mt.) 

Ilmanvaihdon toiminta perustuu paine-eroihin. Ilma virtaa suuremmasta paineesta 

pienempään. Paine-ero voidaan saada aikaan joko puhaltimilla (koneellinen ilman-

vaihto) tai lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (painovoimainen ilmanvaihto). 

Mikäli tuloilma puhalletaan koneellisesti tilaan, on kyseessä tulo- ja poistoilman-

vaihto, muussa tapauksessa vain poistoilmanvaihto. Jos tuloilmaa kostutetaan tai 

jäähdytetään, puhutaan ilmastoinnista. Poistoilmanvaihdon toteutuksessa on tärkeää 

järjestää hallittu korvausilman sisäänotto, esim. ulkoilmaventtiilien avulla. Koneelli-

sen tulo- ja poistoilmanvaihdon etuna on mahdollisuus tuloilman suodatukseen ja 

lämmöntalteenottoon poistoilmasta. Huonosti hoidettuun tuloilmakanavistoon ker-

tyvä lika voi kuitenkin ajan kuluessa alkaa haista ja pilata sisäilmaa. Painovoimaisen 
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poistoilmanvaihdon suosio erityisesti asuinrakennuksissa perustuu alhaisiin inves-

tointikustannuksiin. Painovoimainen ilmanvaihto ei itse aiheuta melua, mutta melui-

salla paikalla ikkunatuuletus voi olla ongelmallista. (Mt.) 

7.3 Tilojen käyttö 

Ihmisen toiminta, käytetyt sisustusmateriaalit, tupakointi, harrastukset, jne. vaikutta-

vat oleellisesti sisäilman laatuun. Hengitys kuluttaa happea ja tuottaa hiilidioksidia, 

ruoan valmistuksessa syntyy kosteutta, vaatteista ja tekstiileistä irtoaa hiukkasmaisia 

ja kemiallisia epäpuhtauksia. Lemmikkieläimet lisäävät ärsyttävien ja allergisoivien 

epäpuhtauksien pitoisuutta sisäilmassa. Lemmikkieläinten rehuissa ja kuivikkeissa voi 

olla punkkeja ja mikrobeja. Huonekasvit voivat myös aiheuttaa allergiaa. (Mt.) 

Siivoustiheys, siivousmenetelmät ja siivouksen laatu vaikuttavat oleellisesti pölyn 

määrään ja siis sisäilman laatuun. Siivousaineet sisältävät liuottimia ja hajusteita, 

jotka voivat huonontaa sisäilman laatua. Liiallinen vedenkäyttö kuivien tilojen sii-

vouksessa voi johtaa rakenteiden kosteusvaurioihin. 

Sisäilman lämpötila on keskeinen viihtyvyystekijä. Korkea lämpötila laskee talvella si-

säilman suhteellista kosteutta, jolloin liiallinen kuivuus rasittaa ihoa ja hengityselimiä. 

Lisäksi korkea lämpötila lisää kemiallista emissioita rakenteista sekä kalusteista. Ra-

kennuksen suunnitelman mukaisella oikealla käytöllä voidaan estää rakenteiden vau-

rioituminen ja siitä aiheutuva sisäilman laadun huononeminen. 

7.4 Ilmanvaihdon suunnittelun lähtökohdat 

Ilmanvaihdon on tarkoitus poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia, hajuja ja liiallista kos-

teutta ja tuoda tilalle raikasta ilmaa. Ilmanvaihto vaikuttaa merkittävästi sisäilmasto-

olosuhteisiin yhdessä rakennuksen lämmitysjärjestelmän ja aurinkosuojauksen, ra-

kenteiden rakennusfysikaalisen toimivuuden ja materiaalipäästöjen kanssa. Lämmi-

tyskaudella tuloilmaa lämmitetään ja kesällä tuloilmaa voidaan viilentää rakennuk-

sissa, joissa on jäähdytys. Tuloilman lämmittäminen kuluttaa lämpöenergiaa, minkä 

minimoimiseksi koneellisissa ilmanvaihtojärjestelmissä poistoilmasta otetaan lämpöä 

talteen ja siirretään tuloilmaan. (Julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon käytön 

yleisohjeet 2019, 12.)  
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Hyvän sisäilmaston luomiseen tarvittavan ilmanvaihdon määrä ja käyttöaika on suun-

niteltava siten, että saavutetaan epäpuhtauksille altistumisen minimi samalla, kun 

energiankulutus vastaa rakennuksessa toimivien ihmisten tarpeita eikä energiaa ku-

luteta turhaan. (Mt.) 

Rakennuksissa käytössä olevia ilmanvaihtotapoja ovat painovoimainen tai koneelli-

nen poisto, koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Suunnittelussa tulee ottaa huomi-

oon vaikuttavat paineolosuhteet sekä rakenteiden tiiveys. Tällöin ilmanvaihtojärjes-

telmän tulee poistaa käytössä syntyvää kosteutta, vaihtaa epäpuhtauksia sisältävää 

sisäilmaa ulos sekä ylläpitää rakennuksessa sopivaa painetasoa. Ilmanvaihto suunni-

tellaan lievästi ylipaineiseksi. (Mts. 13-14.) 

Viime aikoina on peruskorjausten yhteydessä esitetty, että ilmanvaihto suunniteltais-

siin lievästi ylipaineiseksi (viisi pascalia). Näin estettäisiin tiloissa painemuutosten ai-

het-tama pumppausefekti ja epäpuhtauksien siirtyminen rakenteista huoneilmaan. 

Täl-löin myös huoneilman kosteus siirtyisi rakenteisiin ja aiheuttaisi rakennevaurioita. 

Tilojen ylipaineistaminen edellyttää paine-erojen jatkuvaa tarkkailua sekä ilmanvaih-

tokoneiden vaikutusalueiden tarkkaa rajausta. 

7.5 Ilmanvaihto 

Hyvä sisäilma -suosituksen tarkoitus on antaa ohjeita ja ohjata päätöksenteossa hy-

vän sisäilman saavuttamiseksi. Tämä suositus käsittelee rakennuksen käytön ulko-

puoliseen ilmanvaihtoon liittyviä huomioitavia asioita rakennuksissa, joiden käyttö on 

säännöllistä mutta ei jatkuvaa. Tämä suositus ei koske asuntoja, niissä ilmanvaihdon 

tulee olla aina käynnissä. Myös rakennuksen käytönaikainen ilmanvaihto ja sen 

huolto ja ylläpito vaativat kaikissa rakennuksissa erityistä huomiota ja rakennuskoh-

taista tarkastelua. (Sisäilmayhdistys 2019) 

Ilmanvaihdon tehtävä on ylläpitää rakennuksissa hyvää sisäilmaa poistamalla ihmisis-

tä, toiminnoista ja rakenteista lähtöisin olevia epäpuhtauksia sisältävää huoneilmaa 

ja korvaamalla se ulkoilmalla. Tämän vuoksi ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas 

rakennuksen käytön aikana. Ilmanvaihdon käytössä tulee aina varmistaa järjestelmän 

puhtaus, ja että se toimii oikein ja suunnitelmien mukaisesti. Joskus saattaa olla tar-

peen myös päivittää suunnitelmia esimerkiksi säätötyön yhteydessä. Rakennuksen 
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käytön ulkopuolisen ajan ilmanvaihdolla laimennetaan rakennusmateriaaleista ja ka-

lusteista sisäilmaan tulevia epäpuhtauksia siten, että sisäilman laatu on hyvää tilojen 

käyttäjien saapuessa. (Mt.) 

Ilmanvaihdon käytön suunnittelussa tulee varmistaa hallitut paineolosuhteet siten, 

että rakennuksen sisällä ei olisi pitkiä aikoja merkittävää alipainetta ja ylipainetta. Tä-

hän voidaan vaikuttaa ilmavirtojen tasapainottamisella. Alipaineisuutta lisäävät ra-

kennuksen käytön ulkopuolisena aikana käynnissä olevat hygieniatilojen erillispois-

tot, joille ei välttämättä ole varmistettu hallittuja korvausilmareittejä. Näin ollen oli-

sikin suositeltavaa ohjata alipainetta aiheuttavat hygieniatilojen erillispoistot muun 

ilmanvaihdon käyntiaikojen mukaan, tai varmistaa niille hallittu korvausilman saanti 

siten, etteivät ne aiheuta merkittävää alipainetta ja edesauta vuotoilman kulkeutu-

mista rakenteista sisäilmaan. (Mt.) 

Sisäilmayhdistys ja Suomen suurimmat kaupungit ovat julkaisseet maaliskuussa 2019 

"Hyvä sisäilma suosituksen". Suosituksessa otetaan kantaa ilmastoinnin käyttöaikoi-

hin ja siinä esitetään palvelurakennusten ilmastoinnin pysäyttämistä silloin, kun ra-

kennuksessa ei ole ihmisiä. Käytännössä siis viikonloppuisin ja öisin.  

Kun rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia niin ilmastointi tai sen toimimatto-

muus on selvitettävä ensimmäiseksi . Nykyään jos maallikolta kysyy asiaa niin vastaus 

on selvä. Ilmastointia ei saa pysäyttää, koska talo homehtuu. Siihen kuitenkin käy-

tännössä tarvitaan yli 75 % kosteus ja sopiva lämpötila. 

Uusi Hyvä sisilma -suositus ottaa kantaa ilmanvaihdon toteuttamisesta jaksoittaisilla 

ilmanvaihdolla tai jatkuvana osatehona. Jaksottaisella ilmanvaihdolla tarkoitetaan 

sitä, ettäilmanvaihtoa käytetään 1-2 tuntia tilojen käytön päättymisen jälkeen ja että 

se käynnistetään riittävän aikaisin ennen ensimmäisten käyttäjien saapumista. Ylei-

simmillä ilmavirroilla tähän riittää 2 tuntia. (Mt.) 

Ilmanvaihdon jaksottaisella käytöllä rakennuksessa tarkoitetaan sitä, että tilojen käy-

tön ulkopuolisina aikoina ilmanvaihtoa pyöritetään osateholla, jolloin ilmavirtoja pie-

nennetään mitoitusilmavirtoihin nähden. Ilmamäärien pienentäminen aiheuttaa ka-

navapaineiden alenemista, jolloin ilma ei välttämättä jakaudu tasaisesti, kuten se toi-

misi mitoitusilmavirroilla. (Mt.) 
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Sisäilmayhdistyksen laskelmien mukaan ilmanvaihdon käyntiaikoja muuttamalla ja 

siirtymällä käyttöaikojen mukaiseen ilmanvaihtoon säästettäisiin lämmityksessä noin 

42% ja sähköenergian kulutuksessa noin 31% verrattuna jatkuvaan ilmanvaihtoon. Li-

säksi tulevat CO2 –päästöt, jotka vähenisivät samassa suhteessa. (Mt.) 

7.6 Eristemateriaalit ilmanvaihtolaitteissa 

Epäorgaanisia kuituja ovat lasikuidut (tekniset lasikuidut) ja mineraalivillakuidut ku-

ten vuorivilla, lasivilla ja kuonavilla, jotka voivat esiintyä sisäilmassa leijuvina ja pin-

noille laskeutuvina. Teollisten mineraalikuitujen käyttö on lisääntynyt erityisesti as-

bestikuitujen käytön vähennyttyä. Mineraalivillakuituja käytetään: 

•rakennusten ulkoseinien ja ylä- ja alapohjarakenteiden lämmöneristemateriaaleissa, 

•ilmanvaihtokanavien lämpö- äänen- ja paloeristemateriaaleissa, 

•ilmanvaihtosuodattimissa 

•huonetilojen äänenvaimennusmateriaaleissa kuten akustiikkalevyissä ja -panee-

leissa. (Sisäilmayhdistys, n.d.e.) 

 

Lasikuidut ja lasivillat valmistetaan keräyslasista, vuorivillat pääasiassa emäksisistä ki-

viaineksista ja kuonavillamalmin jalostuksessa jäljelle jääneestä kuonasta. Ilmanvaih-

tokoneiden suodattimet valmistetaan lasivillasta tai synteettisistä muovikuiduista. 

Uutta suodatinta ensimmäistä kertaa käyttöönotettaessa siitä saattaa irrota vähäisiä 

määriä kuituja. Jos suodatin pääsee rikkoutumaan esimerkiksi hankauduttuaan terä-

vää särmää vasten, ovat runsaatkin kuituemissiot mahdollisia. Ilmanvaihtojärjestel-

mässä ulkoilmakammion seinä, raitisilmakanava ja ilmanvaihtokoneen runko läm-

möneristetään. Järjestelmän eristämisellä estetään pintojen kondensoituminen.  Jos 

ilmanvaihtojärjestelmässä on koneellinen jäähdytys, käytetään lämmöneristystä 

myös tuloilmakanavissa. Suorakaidekanavissa lämmöneriste voidaan asentaa myös 

kanavan sisäpinnalle, jolloin eriste pinnoitetaan lasikuitukankaalla, joka ehkäisee kui-

tujen irtoamista ja kestää myös kanaviston puhdistuksen harjaamalla. (Mt.) 

Asianmukaisesti asennetut, ulkopuoliset palo- ja lämmöneristeet eivät toimi kuituläh-

teenä. Kuituemissiot ovat silti mahdollisia mm. huolimattoman asennustyön ja ilma-

vuotojen seurauksena. (Mt.) 
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7.7 Äänenvaimentimet ilmanvaihtokanavissa 

Ilmanvaihtojärjestelmien äänenvaimentimet ovat sisäympäristön kannalta tärkein te-

ollisten mineraalikuitujen käyttökohde. Ilmanvaihtokoneissa käytetään kahta äänen-

vaimenninratkaisua: puhallinkammion ym. sisäpinnoille asennettua mineraalivillaa 

sekä ääntä absorboivista materiaaleista valmistettuja lamelleja, joiden välistä ilma 

virtaa. Usein käytetään molempia ratkaisuja samanaikaisesti. Sisäpintojen äänen-

vaimennusverhous on rakennettu noin 5 cm:n paksuisesta mineraalivillasta, joka on 

päällystetty rei’itetyllä peltilevyllä. Joissain tapauksissa mineraalivillan pinnoitus rei-

käpellillä on saatettu jättää tekemättä, jolloin seurauksena on pahimmillaan ollut ää-

nenvaimentimen hajoaminen ilmavirran kuluttavan vaikutuksen ansiosta. (Sisäil-

mayhdistys, n.d.e.) 

ILMI-tutkimusprojektin laboratoriokokeiden tulokset osoittavat, että äänenvaimen-

ninmateriaaleista irtoaa kuituja puolen tunnin mittaisessa alkuhuuhtelussa (ilmavirta 

80 dm³/s ja ilman nopeus 4 m/s) noin tuhatkertaisesti verrattuna myöhempiin pi-

dempiaikaisiin testeihin. Tästä syystä ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat tulisi puhdistaa 

uuden äänenvaimenninmateriaalin asentamisen ja alkuhuuhtelun jälkeen. (Mt.) 

Sisäilmaluokitus 2018:n mukaan äänenvaimentimen tulee olla puhdistettavissa ja sen 

tulee kestää vähintään 10 puhdistuskertaa niille tarkoitettua puhdistusmenetelmää 

käyttäen ilman, että niiden rakenteessa tapahtuu muutoksia. Äänenvaimentimista ei 

saa puhdistuksen jälkeenkään irrota kuituja enempää kuin 0,01 kpl/cm³. (Mt.) 

7.7.1 Toimenpiteet kuitupäästöepäilyissä 

Kuitujen irtoamisen ehkäisemiseksi ilmanvaihtokoneen sisäpinnoille asennettava mi-

neraalivilla olisi syytä peittää lasikuitukankaalla tai muulla ilmaa läpäisevällä materi-

aalilla ennen reikäpellin asennusta. Olemassa olevat vaimentimet voidaan korjata uu-

simalla koko äänenvaimenninrakenne, pinnoittamalla vaimennin ilmaa läpäisevällä, 

mutta kuitujen irtoamista ehkäisevällä ja ilmavirran rasitusta kestävällä materiaalilla 

tai käsittelemällä reikäpellillä päällystetty vaimennin sideaineella, joka liimaa kuidut 

toisiinsa ja estää niiden irtoamisen. (Mt.) 

Ilmanvaihtokanavissa käytetään yleensä tehdasvalmisteisia vaimentimia, joissa mine-

raalivilla on yleensä päällystetty reikäpellillä. Mikäli näistä epäillään irtoavan kuituja 
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tuloilmaan, voidaan vaimentimet käsitellä sideaineella tai uusia ne esimerkiksi lasi-

kuitukankaalla suojattuihin malleihin. (Mt.) 

Päätelaitteissa käytetään monia eri vaimenninratkaisuja. Joskus käytetään pinnoitta-

matonta mineraalivillaa. Nykyään valmistetaan ns. hygieniamalleja, joissa käytetään 

esimerkiksi muovipohjaista, vaihdettavissa olevaa äänenvaimenninmateriaalia. Jos 

päätelaitteiden äänenvaimentimista epäillään irtoavan kuituja tuloilmaan, korjaus-

vaihtoehtoja ovat äänenvaimenninmateriaalin tai koko päätelaitteen vaihtaminen. 

(Mt.) 

7.8 Terveydelliset vaikutukset 

Suurin osa sisäilman aiheuttamista ongelmista ei ole varsinaisia sairauksia vaan lä-

hinnä henkilön kokemia haittoja. Niillä on kuitenkin suuri merkitys ihmisen viihtymi-

seen ja työtehoon. Tyypillisiä koettuja haittoja ovat esim. epämiellyttävä haju, läm-

pötila, veto sekä tunkkainen ja kuiva ilma. Ilman lämpötila sekä ilman kosteus ovat 

näistä tekijöistä yleisimpiä. (Sisäilmaopas, 2015.) 

Altistuksen ja oireiden välinen mekanismi on kuitenkin usein epäselvä ja ihmisten vä-

liset erot ovat suuria. Huonon sisäilman vuoksi ihminen voi jopa sairastua. Esimer-

kiksi allerginen nuha ja homepölykeuhko (allerginen alveoliitti) ovat kliinisesti havait-

tavissa olevia sairauksia, jotka voivat johtua ilmassa olevista homeitiöistä. Yhteys al-

tistuksen ja sairauden välillä pystytään usein osoittamaan yksilötasolla. Eräät sisäil-

man epäpuhtaudet, kuten tupakansavu tai radon lisäävät riskiä sairastua keuhko-

syöpään. Yhteys perustuu epidemiologisiin tutkimuksiin, joista voidaan vetää yksi-

löäkin koskevia johtopäätöksiä. (Mt.) 

Silmien, hengitysteiden limakalvojen sekä iho-oireiden syynä voi olla liian korkea läm-

pötila, alhainen suhteellinen kosteus, orgaaniset kaasut, hiukkasmaiset epäpuhtau-

det tai orgaaniset kaasut, kuten formaldehydi, jota käytetään kankaissa mm. palon-

suoja-aineena. Huonot valaistusolosuhteet voivat aiheuttaa myös silmien ärsytystä. 

(Mt.) 

Lasten ja aikuisten allergia- ja astmaoireet ovat merkittävä kansanterveysongelma. 

Kahdella lapsella kolmesta on joskus ollut allergia- tai astmaoireita. Lasten ja aikuis-

ten oireista johtuvat sairaspoissaolot ovat suuri rasite kansantaloudelle. Oireiden 
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väheneminen johtaisi helposti miljardien säästöihin. Äänekoskella on todettu noin 10 

% enemmän astmatapauksia kuin vastaavissa verrokkikaupungeissa. 

Allergia- ja astmaoireiden yleistyminen yhdistetään yleisesti viime vuosikymmeninä 

tapahtuneeseen ympäristötekijöiden muutokseen. Sisäympäristöllä on ratkaiseva 

merkitys ihmisen altistumiseen. Sen osuus kaikesta altistuksesta on noin 75 %, mui-

den tekijöiden (ruoka, juoma ja ulkoilma) vastatessa 25 %:sta. (Mt.) 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi monet muut seikat saattavat lisätä allergioiden 

riskiä. Eri tekijät vaikuttavat myös yhdessä niin, että vaikutusten summa on suurempi 

kuin yksittäisten tekijöiden summa. Esimerkiksi passiivinen tupakointi yhdessä kor-

kean kosteuden kanssa moninkertaistaa allergiariskin. (Mt.) 

Kaikkiin tekijöihin, jotka rakennuksessa lisäävät allergiaoireiden riskiä, voidaan vai-

kuttaa. Useimmissa tapauksissa kyseessä on käyttö- ja ylläpitotapojen muuttaminen, 

joka ei edes vaadi suuria investointeja.  

7.9 Kuiva sisäilma 

Sisäilma ja sen kosteus lämmitys- ja talviaikana vaikuttavat suuresti työskentelyviihty-

vyyteen. Sisäilman suhteellisen kosteuden tulisi olla noin 20-60 %. Sen saavuttami-

nen ei ole aina mahdollista muun muassa Suomen ilmastollisista syistä. Edellisistä ar-

voista poikkeamista ei kutenkaan voida pitää tarveyshaittana, jos muut terveydelliset 

edellytykset täyttyvät. Suomen ilmastossa kesäaikana on kosteuden suhteen lähes 

ihanteellinen tilanne, vain muutamina loppukesän lämpiminä päivinä ilman kosteus 

saattaa tuntua epämielyttävän korkealta. (VTT, n.d.)  

Talvisin ulko- ja sisäilma on kuivaa. Kun kylmäilma lämpenee sisälle tullessaan, sen 

suhteellinen kosteus laskee. Sisäilma muodostuu ulkoilmasta, joten sen vesipitoisuus 

on talvella pieni myös sisätiloissa. Tämän lisäksi voimakas koneellinen ilmanvaihto 

poistaa sisällä vallitsevaa kosteutta ja kuivattaa ilmaa talvisaikaan entisestään. Julki-

sissa rakennuksissa on yleistä, että lämmityskauden aikana huoneilman kosteus on 

alle 20 %, pahimillaan alle kymmenen prosenttia. (Mt.) 

Huoneilman kostuttamista tulisi välttää. Jos kuitenkin huoneilmaa kostutetaan ilman-

kostuttimella, on sisäilman suhteellista kosteutta seurattava luotettavalla 
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ilmankosteusmittarilla. Ilman kostuttamiseen on käytettävä vain höyrystäviä kostutti-

mia, jois-sa mikrokasvuston kasvuolosuhteet ovat huonot. Kostuttimelle tulee lisäksi 

olla huolto-ohjelma, jota tulee noudattaa. Kostuttimien puutteellinen huolto sekä hy-

gienia saattavat aiheuttaa pahojakin terveysongelmia. (Mt.) 

Hengitystietulehdukset ovat tavallisempia kuivassa ilmassa kuin kosteassa, ja hengi-

tysallergiasta ja allergisesta ihottumasta kärsivien oireet usein korostuvat liian kui-

vassa ilmassa. Liian kuiva ilma aiheuttaa silmien sidekalvojen ja ihon kuivumista sekä 

hidastaa hengitysteiden värekarvojen liikettä ja heikentää liman poistumista hengi-

tysteistä. Tällöin limakalvojen kyky vastustaa tulehduksia alenee. (Mt.) 

8 Sisäilmastoa parantavat toimenpiteet 

8.1 Puhdistimet 

Ilmanpuhdistimien tarkoituksena on poistaa rakennusten sisäilmasta mahdollisesti 

terveyshaittaa aiheuttavia kemiallisia epäpuhtauksia. Nämä epäpuhtaudet voivat olla 

joko hiukkasmaisia tai kaasumaisia aineita, jotka voidaan edelleen jakaa orgaanisiin ja 

epäorgaanisiin yhdisteisiin. Sisäilman epäpuhtaudet voivat olla peräisin monesta eri 

päästölähteestä, kuten rakennus- ja sisustusmateriaaleista, kosteuden vaurioitta-

mista rakenteista, ihmisten toiminnoista tai rakennuksen ulkopuolelta esimerkiksi te-

ollisuuden ja liikenteen päästöistä sekä maaperästä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2003, 56.) 

Huonekohtaisten ilmanpuhdistimien synnyttämän puhdistusvaikutuksen tulisi olla 

merkittävästi suurempi kuin puhdistusvaikutuksen, joka syntyy ilmanvaihdon ja luon-

nollisen poistuman, kuten esimerkiksi hiukkasten laskeutumisen vaikutuksesta. Il-

manpuhdistimen aikaansaamasta riittävästä sisäilman epäpuhtauksien pitoisuusta-

son alenemasta ei ole olemassa selkeitä määräyksiä tai ohjeita, mutta erään amerik-

kalaisen suosituksen (Association of Home Appliance Manufacturers) mukaan ilman-

puhdistimen tulisi aikaansaada huonetilassa 80 %:n pitoisuuden aleneminen. Epä-

puhtauksien pitoisuuden tulisi siis laskea yhteen viidesosaan verrattuna tilanteeseen, 

jossa ilmanpuhdistin ei ole käytössä. (Mero & Tikkanen 2011, 30-31.) 
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8.2 Ilmanpuhdistimien suodatustekniikat 

Ilmanpuhdistimissa yleisimmin käytetyt suodatustekniikat voidaan jakaa mekaani-

seen, elektrostaattiseen, kemialliseen, UV-säteilytykseen sekä fotokatalyyttiseen ok-

sidaatioon ja ionisointiin. Kyseisiin laitteisiin on edellytetty mm. seuraavia vaatimuk-

sia 

o laitteessa tulee olla esi-, aktiivihiili- ja HEPA-suodatin. 
o laitteesta ei saa vapautua otsonia huoneilmaan 
o äänitaso max. 60 dB 
o portaattomasti säädettävä puhallin 
o laitteen teho oltava ajastettavissa vuorokauden eri ajoille 
o vapaasti liikuteltavissa pyörillä 
o puhtaan ilman tuottokyky vähintään 300 m3/h. (Luomalahti, 2013.) 

8.3 Claeris-käsittely 

Claeris -käsittelyssä sisäilmaa puhdistetaan titaanioksidilla, jolloin tilassa käsitellään 

mm. sisäkatot ja seinien yläosat vesipohjaisella titaanidioksidipinnoitteella, joka yh-

dessä valon kanssa hajottaa bakteerit, homeet, virukset sekä niiden ihmisiä sairastut-

tavat aineenvaihduntatuotteet vaarattomiksi yhdisteiksi eli vedeksi ja hiilidioksidiksi. 

Samalla eliminoituvat myös hajut ja erilaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), 

joita erkaantuu mm. rakennusmateriaaleista, tekstiileistä ja pesuaineista. Käsittelyn 

vaikutus kestää jopa kymmenen vuotta, koska titaanidioksidi on katalyytti, joka ei 

kulu reaktiossa. (Claeris, 2017.) 

Titaanidioksidin sisäilmaa puhdistavaa ja pintoja mikrobivapaina pitävää ominai-

suutta hyödynnetään sairaaloissa mm. leikkaussalien ja keskoskaappien ilman puh-

distamisessa, elintarviketeollisuuden eri alueilla sekä erilaisissa puhdastiloissa. Sitä 

käytetään itsepuhdistuviin ikkunoihin, rakennusten julkisivuihin, moottoriteiden me-

luaitoihin yms. jossa se pitää pinnat lähes huoltovapaina ja samalla puhdistaa ympä-

röivää ilmaa liikenteen ja muun toiminnan aiheuttamista kaupunkisaasteista. (Mt.) 

Titaanioksidin ominaisuuksia käytetään lisäksi esimerkiksi kylpyhuonelaatoissa, lat-

tialaminaateissa, keittiötasoissa, valaisimissa, kattotiilissä, ulkoseinien verhoilumate-

riaaleissa, tekstiileissä sekä hengityssuojaimissa, joihin ominaisuus asennetaan teh-

taalla tuotteen valmistuksen yhteydessä. (Mt.) 
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Titaanidioksidi on erittäin yleisesti käytössä oleva yhdiste, jota käytetään muun mu-

assa valkoisena pigmenttinä elintarvikkeissa ja kosmetiikassa sekä lääkkeiden täyteai-

neena. Titaanidioksidin käyttö on hyväksytty elintarvikkeissa lisäaineena E171. Lisäksi 

sitä käytetään myös teollisuudessa mm. maalien pigmenttinä. Titaanidioksidiseos 

ruiskutetaan pinnalle, johon titaanidioksidipartikkelit tarttuvat veden haihduttua. Liu-

oksen sidosaineet kiinnittävät titaanidioksidin tiukasti pintaan ja näin muodostuu lä-

pinäkyvä, ohut ja kestävä kerros. Kun kerrokseen kohdistuu valoa, joko luonnonvaloa 

tai valaisimista tulevaa,  käynnistyy pinnalla reaktioita, joissa titaanidioksidi tuottaa 

runsaasti hydroksyyliradikaaleja ilmassa olevasta vedestä. (Mt.) 

Hydroksyyliradikaalit ovat samoja aineita, joita auringonvalo synnyttää luonnossa it-

sestään ja jotka puhdistavat ulkoilmaa. Niitä kutsutaan ulkoilman pesuaineiksi, sillä 

ne hapettavat ilmassa olevat bakteerit, homeet, virukset sekä niiden ihmisiä sairas-

tuttavat aineenvaihduntatuotteet vaarattomiksi yhdisteiksi eli vedeksi ja hiilidioksi-

diksi. (Mt.) 

Samoin eliminoituvat hajut ja erilaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), joita er-

kaantuu mm. rakennusmateriaaleista, tekstiileistä ja pesuaineista. Näin koko käsi-

telty tila toimii yhtenä suurena ilmanpuhdistimena. (Mt.) 

8.4 Viherseinät 

Viherseinää, kauppanimenä Naava, markkinoidaan ilmaapuhdistavana älyvihersei-

nänä. Älyä Naavan seiniin tuovat paitsi patentoitu kasvualusta ja alipaineeseen pe-

rustuva ilmavirtaustekniikka, myös tekoäly, joka säätää automaattisesti valaistusta, 

ilman-kiertoa, lämpötilaa ja kosteutta. (Naava, n.d.) 

Kasvien on todettu puhdistavan ilmaa, mutta kostea multa mikrobeineen on todettu 

ongelmallseksi. Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen tutkimuksen mukaan Naava 

puhdistaa ilmasta enemmän kemikaaleja kuin mullassa kasvavat viherkasvit. Kasvien 

lehtien ja kasvin muiden maanpäällisten osien puhdistusteho on kuitenkin heikko. 

(Mt.) 

Englannissa BRE-tutkimuslaitoksessa on myös tutkittu seinän puhdistuskykyä. Tutki-

muksessa todettiin, että seinä puhdistaa hyvin metyylietyyliketoneita ilmasta. Nämä 

metyylietyyliketonit ovat kuitenkin hyvin harvinaisia sisäilmassa. Kyseistä yhdistettä 
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käytetään muun muassa Lasol-merkkisessä lasinpesunesteessä. (Keskisuomalainen 

n.d.) Naava-viherseinän sisäilmaa puhdistavista ominaisuuksista on hyvin ristiriitaista 

tietoa, koska tieteellisesti pätevät tutkimukset sen puhdistustehosta sisäilman epä-

puhatuksista puuttuvat. Viherseinä sisustuselementtinä, tilanjakajana sekä viihtyvyy-

den lisääjänä, on kiistaton. (Keskisuomalainen, n.d.) 

  

8.5 Tehostettu ilmanvaihto 

Yksi ihminen hengittää vuorokaudessa 10 000-20 000 litraa ilmaa, joten nelihenkinen 

perhe hengittää 50 000-80 000 litraa. Sisäilman laatu vaikuttaa sekä terveyteen että 

viihtyvyyteen. Jopa puolet vuorokaudesta kuluu omassa asunnossa, minkä vuoksi 

siellä on syytä olla kunnollinen ilmanvaihto. Sisäilman laatu heikkenee, jos ilma ei 

vaihdu riittävästi. Ohjeiden mukaisesti sisätilojen ilman pitäisi vaihtua täysin noin 

kerran kahdessa tunnissa. Tämä ei onnistu, ellei ilmastointia ja tuuletusta ole suunni-

teltu ohjeiden mukaisesti. (Sisäilmayhdistys, 2019.) 

Erityisen tärkeää on huolehtia kunnollisesta tuuletuksesta ennen uudisrakennuksen 

käyttöönottoa tai remontin yhteydessä. Rakennuksen sekä irtaimiston tuuletusaika 

tulee ennen käyttöönottoa on vähintään yksi, mieluummin kaksi kuukautta. Uudisra-

kennuksen käyttöönoton jälkeen pitää koneellista ilmanvaihtoa käyttää tehostetusti 

ainakin puoli vuotta sekä ylläpitää tehostettua siivousta, jotta rakennusmateriaalien 

erittämät epäpuhtaudet poistuvat kunnolla. 

8.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liitettävät puhdistuslaitteet 

Ilmanvaihtojärjestelmään integroitavat laitteet asennetaan esimerkiksi koneellisen 

ilmanvaihdon yhteyteen. Laitteiston asennuspaikka riippuu siitä, käsitelläänkö tulo-, 

sisä- tai poistoilmaa. Laitteisto asennetaan ilmanvaihtokanavaan tai ilmanvaihtoko-

neen yhteyteen. Laite sijoitetaan kokonaan kanavan sisälle, tai siten että virtayksikkö 

jää kanavan ulkopuolelle. Asennus ei aiheuta isoja muutostöitä ilmanvaihtojärjestel-

mään. (Baumedi, n.d.) 

Laitteen puhditusominaisuudet perustuvat bipolaariseen ionisaatioon. Bipolaarisessa 

ionisaatiossa ilmaan tuotetaan sekä positiivisia että negatiivisia ioneja, jotka 



56 
 

 

korjaavat ilman ionitasapainoa. Koneellisesti tuotetut ionit vaikuttavat ilman epäpuh-

tauksiin tuhoten mikrobeja ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sekä muita kemiallisia 

epäpuhtauksia. Järjestelmä on hyvä menetelmä hajujen neutraloimiseen. (Mt.) 

Toinen ilmanvaihtojärjestelmään liitettävä puhdistusmenetelmä on sähköinen kenno 

yhdistettynä UV-valon sekä hydrofiilisen jalometallipinnoitteen yhteisvaikutukseen. 

Tämä järjestelmä tuottaa puhdistavaa plasmaa, joka puhdistaa ilmassa olevia epäpu-

hatuksia sekä vähentää hajuja. (Mt.) 

8.7 Valoon perustuva ilmanpuhdistusmenetelmä 

Sininen valo on toimittajan mukaan tehokas tuhoamaan bakteereja, homeita sekä 

hiivoja. Sinisen valon antimikrobiset ominaisuudet on tunnettu jo pitkään, muuta 

LED-teknologian kehitys on mahdollistanut kustannustehokkaan puhdistusmenetel-

män sinisen valon avulla. Sinisen valon antomikrobinen vaikutus perustuu sen erit-

täin tehokkaaseen kykyyn aktivoida luonnollisesti valoherkkiä aineenvaihduntatuot-

teita mikrobien sisällä tuottaen happiradikaaleja. Sinistä valoa antavat LED-

valoputket voidaan asentaa suoraan vanhojen loisteputkien tilalle. (Led Tailor, n.d.) 

8.8 Tehostettu siivous 

Pölyttömäksi siivouksen ajatuksena on poistaa kaikilta pinnoilta niihin kiinnittynyt 

lika ja pöly, jossa voi olla mikrobeja tai niiden aineenvaihduntatuotteita, joita on siir-

tynyt sisätiloihin ennen kosteusvauriokorjauksia tai niiden aikana. Siivouksen aikana 

on tärkeää välttää homepölyaltistumista ja siivousta tekevien suojauksesta ja työtur-

vallisuudesta sekä tilojen käyttäjien turvallisuudesta on huolehdittava. Siivouksen yh-

teydessä homepöly siirtyy ilmaan ja poistuu normaalin ilmanvaihdon mukana tai las-

keutuu takaisin pinnoille. Läpikulkuliikennettä siivottujen ja siivoamattomien tilojen 

välillä on siivouksen aikana vältettävä, jotta pölyä ei siirry takaisin siivottuihin tiloihin. 

Siivottuihin tiloihin tuodaan vain huolellisesti puhdistettua irtaimistoa. Homeen ha-

jun ja muiden haittaavien hajujen poistaminen on usein pölyjen poistamista hanka-

lampaa. Tuulettaminen poistaa hajuja. Tuuletusta voidaan tehostaa erilaisilla ilman-

puhdistimilla ja tuuletuspuhaltimilla. (Työterveyslaitos, n.d.) 
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Homevaurioituneissa rakennuksissa sisäilmaan kulkeutuu usein homepölyä ja homei-

den aineenvaihduntatuotteita, joista osa tunnistetaan hajuina. Homepöly koostuu iti-

öistä ja rihmaston kappaleista ja homeen haju erilaisista kaasumaisista kemiallisista 

yhdisteistä. Homeen haju ja homepöly voivat kulkeutua kosteusvaurioituneista ra-

kenteista sisäilmaan ja tiloista toiseen ilmavirtausten, ihmisten, huonekalujen, tekstii-

lien, paperien ja muun irtaimiston sekä siivousvälineiden mukana. Homeen hajun ja 

homepölyn määrä sisäilmassa riippuu monista tekijöistä, kuten homevaurioiden laa-

juudesta ja sijainnista, vuotoilmareiteistä, ilmanvaihdosta ja rakennuksen painesuh-

teista. Ilmaan kulkeutunut homeen haju imeytyy huokoisiin materiaaleihin ja home-

pöly siirtyy rakenteiden ja irtaimiston pinnoille. (Työterveyslaitos, n. d.) 

Homeet eivät kasva rakennuksessa olevien kalusteiden tai muiden materiaalien pin-

noilla, jos kasvuun tarvittava kosteus puuttuu. Homeen haju voidaan kokea haittaa-

vana, mutta sillä ei ole tunnettua terveysvaikutusta. Yleisesti kuitenkin tiedetään, 

että pitkäaikainen merkittävä altistuminen kosteusvaurioympäristölle on astman ris-

kitekijä sekä aiheuttaa hengitystieoireita ja -infektioita. Homevaurioituneiden raken-

teiden purkamisen ja korjaamisen aikana homepölyn määrä sisäilmassa kasvaa mer-

kittävästi. Homepölyn leviäminen korjattavasta tilasta ympäröiviin tiloihin vähenee 

korjattavan tilan osastoinnilla ja alipaineistuksella. Kosteus- ja homeremontin viimei-

senä vaiheena rakennussiivouksen jälkeen tehdään siivous ja irtaimiston puhdistus. 

Hyvin ja oikein toteutettu siivous helpottaa ja nopeuttaa tilojen käyttöönottoa ja ti-

lanteen palaamista normaaliksi. (Mt.) 

8.9 Siivousmenetelmät 

Siivouksessa käytettävien imureiden tulee olla HEPA– suodattimella varustettuja. Ly-

henne HEPA tulee englanninkielisestä termistä High Efficiency Particulate Arrestance 

filter. Pölyttömäksi siivouksessa tulisi käyttää imuria, jonka suodattimen HEPA-luokka 

on vähintään H13. Siivouksen aikana on vältettävä kaikenlaista läpikulkuliikennettä 

siivottujen ja siivoamattomien tilojen välillä, ettei pölyä siirry takaisin siivottuihin ti-

loihin. Siivotut tilat merkitään ja suojataan siten, ettei pöly pääse leviämään siivoa-

mattomista tiloista siivottuihin tiloihin. (Työterveyslaitos n.d.) 



58 
 

 

8.9.1 Pintojen puhdistus 

Seinät, sisäkatto, lattia sekä valaisimet ja kaikki kovat ja pehmeät kiintokalusteet imu-

roidaan HEPA-suodattimella varustetulla imurilla (vähintään H13-luokan suodatin). 

Myös hyllyjen taustat, sähköjohdot ym. pölyä keräävät tavarat ja pinnat imuroidaan. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää lämpöpattereiden ja niiden ritilöiden välien puh-

distamiseen. Huoneen viilennyspatterien puhdistus tulee tehdä suojaritilöiden pois-

tamisen jälkeen imuroimalla kennojen välit ja muut sisäpinnat. Imuroinnin jälkeen 

tehdään ns. vedetön siivous, jossa käytetään sopivan kosteita/nihkeitä, esivalmistel-

tuja mikrokuitupyyhkeitä. Kaikki kovat vaaka- ja pystypinnat ja kiintokalusteet nih-

keäpyyhitään, jotta pinnoille jäänyt hienopöly saadaan poistettua. Pinnat ja kalusteet 

pyyhitään aikaisintaan vuorokauden kuluttua imuroinnista, jotta suuremmat pöly-

hiukkaset ehtivät riittävästi laskeutua. Kovien pintojen puhdistusaineeksi riittää 

yleensä yleispuhdistusaine. Desinfioivia aineita ei tarvitse käyttää kuin sellaisissa ta-

pauksissa, joissa viemärivesi on saastuttanut tiloja. Desinfioivia aineita käytettäessä 

on varmistettava puhdistusaineen soveltuvuus kyseiselle pinnalle ja noudatettava 

käyttöturvallisuustiedotteiden ja tuoteselosteiden ohjeita laimentamisesta, suojautu-

misesta ja varoajoista. (Työterveyslaitos n.d.) 

8.9.2 Irtaimiston puhdistus 

Irtaimisto ja kaikki irtotavara siirretään pois homevaurioituneista tiloista jo ennen 

kosteus- ja homevauriokorjausten aloittamista ja lajitellaan tarpeellisuuden ja puh-

distettavuuden mukaan. Kaikki selvästi homeelle haisevat tavarat ja sellaiset, joissa 

on homepilkkuja tai pintahometta esim. verhot, pehmustetut tuolit, sohvat jne. uusi-

taan. Mikäli kalusteissa tai tavaroissa ei ole hometta tai selvää hajua, riittää yleensä 

perusteellinen puhdistus. Mikäli puhdistuksen jälkeen huomataan ko. kalusteiden tai 

tavaroiden aiheuttavan oireita, kannattaa ne silloin uusia kokonaan. Huonekasvien 

puhdistaminen on vaikeaa ja työlästä, joten niiden uusimista on syytä harkita tai ai-

nakin kasvien pintamullat tulee vaihtaa. Arkistomateriaalien (asiakirjat, mapit ym.) 

sekä ATK-laitteiden puhdistamisessa ja/tai hävittämisessä tulee huomioida ko. koh-

teen tietosuojan ja turvallisuuden asettamat vaatimukset. Mikäli irtaimisto on erit-

täin likaista ja silmin nähden pölyistä, voidaan irtaimistoa puhdistaa alustavasti jo 

vaurioituneissa tiloissa (imurointi HEPA-suodattimin, mattojen ja tekstiilipintaisten 
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huonekalujen imurointi ja tamppaus). Tämän jälkeen irtaimisto siirretään puhdista-

miseen tarkoitettuun tilaan. Kovista pinnoista homepölyn puhdistaminen on helpom-

paa kuin pehmeistä pinnoista, joihin homeen hajukin tarttuu yleensä vahvemmin.  

(Mts. 9, 10.) 

8.10 Tilojen ilmanvaihto  

Ilmanvaihdon on toteutettava terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilman laatu 

oleskelutiloissa. Ilmanvaihtojärjestelmän on tuotava rakennukseen riittävä ulkoilma-

virta ja poistettava sisäilmasta terveydelle haitallisia aineita, liiallista kosteutta, viih-

tyisyyttä haittaavia hajuja sekä ihmisistä, rakennustuotteista ja toiminnasta sisäil-

maan aiheutuvia epäpuhtauksia. Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava Suomen 

Säädöskokoelman 1009/2017 ja 1.1.2018 voimaan astuneen uuden asetuksen, joka 

korvaa aiemman Suomen Rakennusmääräuskokoelman (SRakMk) D2 2012 antamat 

määräykset, sekä ohjeistuksen rakennuksen ja sen huonetilojen ilmanvaihtojärjestel-

mästä siten, että:  

1) valitun ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta keskeisiä toimin-

toja voidaan mitata, ohjata ja seurata;  

2) oikein käytettynä, huollettuna ja kunnossapidettynä järjestelmä kes-

tää toimintakuntoisena suunnitellun käyttöiän 

3) järjestelmän toiminta voidaan kokonaisuudessaan pysäyttää. Koneel-

lisessa järjestelmässä on oltava selvästi merkitty pysäytyskytkin, jonka 

on oltava helposti saavutettavassa paikassa. Painovoimaisessa järjestel-

mässä ilmanvaihtoventtiilien on oltava helposti suljettavissa. (Suomen 

Säädöskokoelma 1009/2017)  

8.11 Tilojen ylipaineistaminen 

Ylipaineistamisen avulla pyritään estämään epäpuhtauksien pääsy rakenteista sisäil-

maan ja turvaamaan henkilökunnan työskentelymahdollisuudet. Ylipaineistamisesta 

on teetetty suunnitelmat ja niiden riittävyyttä on varmistettu asiantuntijalausunnolla.  

Tilojen terveellisyyttä ja toimenpiteiden onnistumista seurataan säännöllisesti. 

During the monitoring period, the target 1, was tried to keep overpres-
surized, and air flow rates in accordance to the building codes. Some 
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problems occurred in the control of the ventilation system in the target 
2, pressure conditions varied and the reason for that was some sensor 
installation problems. The control of pressure conditions is important – 
it is difficult if the service areas of each units are not isolated from each 
other. (How to extend the service life of school buildings by improving 
their indoor climate conditions 2018.)  

Kuten edellä todetaan, tilojen ylipaineistaminen ja sen tasainen ylläpitäminen on tär-

keää. Rakennefysiikan mukaan rakenteet tuhoutuvat ylipainetapauksissa kosteuden 

siirtyessä rakenteisiin. Kohteessa tutkittiin rakenteet ennen ylipaineistusta ja reilun 

kolmen ylipaineistusvuoden jälkeen otettiin verrokkinäytteet vastaavista tutkimus-

kohteista. Tulos yllätti, sillä rakenteissa ei ollut tapahtunut odotettua lisävaurioitu-

mista. Mahdolliset syyt rakenteiden säilymiseen lähes ennallaan olivat kuiva sisäilma, 

jolloin rakenteiden kosteuskuormitus on pieni, sekä rakenteiden tiiveys. Varsinkin tal-

vella sisäilman kosteus saattaa olla jopa alle kymmenen prosenttia.  

Tilojen ylipaineistamista on kokeiltu myös Iisalmessa, Oulussa sekä Jyväskylässä. Jy-

väskylässä ylipaineistettiin Jyväskylän Lyseo, jossa ei kuitenkaan saavutettu riittäviä 

toiminnan edelyttämiä sisäilmaolosuhteita. Lyseon ongelmat ilmaantuivat määräys-

ten edellyttämistä ilmanvaihdon vaatimista muutos- ja tehostamiskorjauksista.  

Oulun Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan lehtori Hannu Kääriäinen kertoi pu-

helinkeskustelussamme, että Oulussa on myös käytetty sisäilmaongelmaisten tilojen 

ylipaineistamista sekä tiivistyskorjauksia työskentelyolosuhteiden parantamiseksi en-

nen peruskorjauksien aloittamista. Iisalmessa tekninen johtaja Kari Nissisen mukaan 

ylipaineistamista on käytetty hyväksi ennen peruskorjauksen aloittamista muun mu-

assa päiväkodissa sekä Yläsavotalossa. 

8.12 Mittaukset, raportointi 

Kohteen sisäilmasto-olosuhteiden seuraaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta olo-

suhteet tiloissa saadaan pysymään asetettujen tavoitteiden mukaisina. Olosuhteiden 

seuraaminen tulee olla hälytyksineen katkeamatonta. Pienetkin muutokset sisäolo-

suhteissa ja häiriöt talotekniikassa aiheuttavat käyttäjissä epävarmuutta. Esimerkki-

kohteessa kiinteistön sisäilmaolosuhteista raportoitiin kolmen kuukauden välein si-

säilmatyöryhmän tilaisuuksissa, joihin käyttäjillä oli osallistumisoikeus. Riittävä ja täy-

sin läpinäkyvä tiedottaminen on oleellinen osa koko väistötilan ja niissä toimimisen 
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sekä hankkeen onnistumisen edellytys.  Viestintä kannattaa suunnitella etukäteen ja 

miettiä, miten tieto saadaan kulkemaan ajoissa eri osapuolille. Hyvin hoidettu vies-

tintä ja informointi on tärkeä osa sisäilmasto-ongelman ratkaisua. sen avulla voidaan 

poistaa turhia huolia, lisätä luottamusta ja edesauttaa toimivien ratkaisujen löyty-

mistä. (VTT, n.d.) 

9 Case Hiski 

9.1 Koulurakennuksen tausta 

Hiskinmäen koulun 1-vaihe, kivikoulu, on otettu käyttöön vuonna 1959. Tämän yh-

teyteen on rakennettu laajennus, ns. kampakoulu, joka toteutettiin 1964 – 68, jolloin 

koulussa toimi yläaste sekä lukio. Rakennuksia on remontoitu 1990-luvun puolivä-

lissä, jolloin muun muassa ilmanvaihto uusittiin sekä kampakoulun vesikate uusittiin. 

Rakennus on tyypillinen aikansa tuote, joka ei täytä tämän päivän määräyksiä raken-

teiltaan eikä tiiveydeltään. Kattovuotojen aiheuttamia kosteusvaurioita on löytynyt 

yläpohjasta sekä muualtakin rakenteista, muun muassa maanvastaisista seinistä. 

Kohteessa suoritettiin tiivistyskorjauksia 2000-luvun loppupuolella. Tiivistyskorjauk-

sien yhteydessä kampakoulun käytäville asennettiin erillinen ilmanvaihto (ks. liite 2). 

ISS Proko Oy teki kohteen kuntotutkimuksen 2013, jolloin tutkittin rakennuksen olo-

suhteet sekä tehtiin rakenteiden ja tekniikan yksityiskohtainen selvitys mittaamalla 

sekä näytteitä ottamalla ja analysoimalla. Korjausselvityksessä välittöminä toimenpi-

teinä esitettiin liikuntasalin ikkunoiden korjaamista, näkyvien kosteusvaurioiden kor-

jaamista, käytöstä poistettujen asennuksien purkua, palokatkojen sulkemista, maan-

vastaisten rakennevaurioiden korjausta, alapohjien, sokkeleiden sekä perusmuurien 

korjausta, lattiakanaaleissa olevien putkien siirtoa sekä eloperäisen materiaalin pois-

toa. 

Kuntotutkimuksen mukaan korjauskustannukset olisivat noin 1,5 M€. Tämän lisäksi 

tulevat vielä väistötiloista aiheutuvat kustannukset. Peruskorjauksen korjausaste 

nousisi reilusti yli 60 %. Taloudellisesti tämä tarkoittaisi 8000 brm2 korjaamiskustan-

nuksina noin 8,5 M€, alv 0 %. Peruskorjauksella ei kuitenkaan päästäisi hyvään loppu-

tulokseen, koska olemassa olevat rakenteet rakennekorkeuksineen estävät tilojen 

suunnittelua ja toteuttamista nykyisen opetussunnitelman tarpeisiin. 
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Laukaan ympäristöterveydenhuolto suoritti 16.12.2013 koulun tiloissa terveydellis-

ten olojen tarkastuksen. Koulussa tällöin opiskeli noin 300 oppilasta ja henkilökuntaa 

oli reilut 20. Koulun tiloissa on vuosien ajan todettu sisäilmasta aiheutuvia oireita niin 

oppilailla kuin opettajilla. Kyseisenä vuonna oli kolme oppilasta vaihtanut koulua ja 

kuusi oppilasta opiskeli itsenäisesti kotona. Koulussa oli seitsemän opetustilaa pois-

tettu käytöstä. 

Tarkastuksessa todettiin, että tilat olivat siistissä kunnossa. Kosteusvauriojälkiä oli 

vain vähän havaittavissa kuten kattovuotojakin sekä maanvaraisten lattiapinnoittei-

den irtoamisia. 

Henkilökunnalle oli tehty Örebro -kysely vuosina 2008, 2010 sekä 2012. Opiskelijoille 

oirekyselyä ei ollut suoritettu. Syksyllä 2013 terveydenhoitajan antamien tietojen 

mukaisesti 10 oppilaalla oli vakavia oireita sekä isolla osalla oppilaista oli päänsärkyä 

ja väsymysoireita. Laukaan ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomuksen mukai-

sesti Äänekosken kaupungin on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin opetustoimin-

nan siirtämiseksi terveellisiin ja turvallisiin tiloihin (ks. Tarkastusraportti, liite 1). 

Tarkastusraportin mukaisesti Äänekosken kaupunki velvoitettiin hankkimaan koulu-

toimelle väistötilat lukion käyttöön. Kaupungin tiukka taloustilanne vaikutti siihen, 

että kalliille väistötiloille etsittiin vaihtoehtoisia tiloja opetustoiminnalle siihen asti, 

kunnes uusi lukio valmistuu. Kaupunginhallitus päättikin kokouksessaan 26.5.2014, 

Kh § 181, esittää kaupunginvaltuustolle, että lukio ei siiry väistötiloihin, vaan että ny-

kyiset lukion tilat saatetaan niin turvallisiksi ja terveellisiksi, että niissä voidaan jatkaa 

opiskelua siihen asti, kunnes uusi lukio valmistuu. 

Yhteistyössä VTT:n, Laukaan ympäristöterveydenhuollon, kouluterveyshuollon sekä 

AVI:n kanssa kohteeseen laadittiin korjaus- ja ylläpitosuunnitelmat, jotta kouluun 

saadaan toiminalle turvalliset sekä terveelliset työskentelyolosuhteet. VTT:n ohjauk-

sessa ja koordinoimassa projektissa kohteeseen palautettiin terveysviranomaisten 

edellyttämät opetus- ja työskentelyolosuhteet.  

9.2 Suoritetut korjaustoimenpiteet 

Kohde palautettiin käyttökuntoon tiivistyskorjauksin sekä noudattamalla Tervetalo-

ohjeistuksen mukaisia maanvaraisen lattian korjaussuunnitelmia. Ilmanvaihtoa te-
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hostettiin ja rakennus ylipaineistettiin, tilojen käyttöä tehostettiin sekä sisäilma-olo-

suhteita seurattiin reaaliajassa. Seurannassa olivat rakennuksen paineolosuhteet vai-

pan yli, ilmapaine, kosteus, lämpötila sekä huoneilman hiilidioksidipitoisuudet. 

Sisäilmaolosuhteiden lisäksi työterveys- ja oppilasterveydenhuolto seurasi tiiviisti 

henkilökunnan sekä oppilaiden hyvinvointia. Mahdollisista sisäilmaston aiheut-ta-

mista oireista oppilaat edellytettiin käymään aina kouluterveydenhoitajan puheilla. 

Kaikki käynnit kirjattiin ja raportoitiin kolmen kuukauden välein ja käsiteltiin sisäilma-

työryhmän kokouksessa. 

Kohteesta on paljon raportteja, lausuntoja sekä kuntotutkimus ennen projektin alkua 

sekä rakenteiden vertaileva kuntotutkimus koulutoiminnan loputtua uuden lukion 

valmistuttua. Koulutoiminnan päätyttyä tutkittiin, kuinka rakennuksen ylipaineistami-

nen oli vaikuttanut rakenteisiin. 

9.3 Suoritetut korjaukset sekä sisäolosuhteiden seuraaminen  

VTT:n suorittaman kartoituksen ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti kolussa suori-

tettiin seuraavat toimenpiteet: 

• keskimmäinen ja alin kampa poistettiin käytöstä ja liittymäkohdat tiivistettiin 
(ks. liite 4) 

• tuulikaappien rakentaminen kivikoulun ja kampakoulun välille 
• tekstiililuokka muutetaan fysiikan ja kemian luokka 
• kuvaamataidon luokka jaetaan kahdeksi tilaksi 
• tilojen tehostettu siivous 
• IV-muutokset tilojen ylipaineistamiseksi 
• tilojen varustaminen ilmanpuhdistimilla 
• maanvaraisten lattioiden pinnotteiden vaihtaminen kuivapuristelaatoiksi 
• läpivientien, lattialuukkujen sekä rakenneliittymien tiivistyskorjaukset 
• luokkien Claeris-käsittelyt 
• tilojen ilmanpitävyyden mittaukset ja seuranta, VTT:n laitteilla 
• ilmanvaihtojärjestelmän kokonaisilmavirtojen mittaus sekä painesuhteiden 

mittaus 
• sisäolosuhde- ja pitoisuusmittaukset, näytteenotot sekä niiden analysointi 
• käyttäjien ja kiinteistöhenkilökunnan haastattelut 
• johtopäätökset ja tulosten raportointi 
• sisäolosuhteiden jatkuva seuranta ja toimepide-ehdotukset, seurannassa kos-

teus, lämpötila, hiilidioksidi sekä painesuhteet 
• kohteen sisä- ja ulkopuolinen lämpökuvaus ja tiiviysmittaukset 
• pitoisuusmittaukset syys-, talvi- ja kevätolosuhteissa (VTT,n.d.) 
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Sisäilmaolosuhteita seurattiin koko väistötoiminnan ajan ja raportoittiin säännölli-

sesti kolmen kuukauden välein opettajille, oppilaille sekä oppilaiden vanhemmille. 

Hankkeen onnistumiselle oli erinomaisen tärkeää toiminnan läpinäkyvyys, säännölli-

nen tiedottaminen sekä nopea reagointi käyttäjien palautteisiin (ks. Seurantaraportti, 

liite 3.) 

9.4 Väistötilojen hankinta 

Edellä mainituilla toimenpiteilla opetustyötä voitiin jatkaa olemassa olevissa tiloissa 

kolmen vuoden ajan ja väistötiloja ei tarvinnut hankkia. Käyttäjiä informoitiin tilojen 

sisäilmaolosuhteista kolmen kuukauden välein kuten opiskelijoiden vanhempiakin. 

Olosuhdeseurannan tuloksien mukaisesti suoritettiin tarvittavat toimenpiteet VTT:n 

ohjeistuksen mukaisesti. 

10 Kustannukset 

Kiinteistöjen korjausvelka on tällä hetkellä arvioitu olevan noin 9,0 M€. Korjausvelan 

arviointi on mielestäni lähes veteen piirretty viiva. Kiinteistöjen arvo on sidottu omis-

tajan kirjanpidossa taseeseen ja se vaikuttaisi olevan ainakin kuntasektorilla hyvin 

vaihteleva ja jopa yliarvostettu. Tasearvoa nostaa kuitenkin kiinteistössä vuosien ai-

kana suoritetut korjaukset.  Suuri vaikutus korjausvelan määrään on myös kiinteistö-

jen yliarvostus päivän arvoon nähden; tasearvo voi olla kaksi miljoona, mutta myytyä 

sitä ei saa eurollakaan. 

 Kiinteistön sijainti, sen jatkojalostettavuus sekä käyttötarve määrittelevät hyvin pit-

källe sen todellisen arvon myyntitilanteessa. Jos kiinteistö päätetään purkaa, sen 

poisto taseesta aiheuttaa suuren vajauksen käyttötalouteen. Korjausvelka ja sen to-

dellinen määrä realisoituu vasta saneerausvaiheessa. Tämä määrittää mielestäni 

vasta todellisen korjausvelan koko maankin korjausvelkaa arvioitaessa.   

Sisäilmaongelmat ovat vahvasti sidoksissa rakennuksen ylläpitoon, puhtaudenhallin-

taan sekä kiinteistönhoitoon. Rakennuksen elinkaari on riippuvainen sen PTS:n hoi-

toon, oli sen rakenteellinen suunnitteluikä viisikymmentä tai sata vuotta. Rakennus-

osat kuitenkin vanhenevat kukin omassa aikajaksossa. 
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Kiinteistösijoittamisesta on nykyisin tullut suuri bisnes ja tämä suuntaus ei helpota 

sisäilmastoasioissa. Sijoittajat hakevat pääomalleen mahdollisimman nopeata takai-

sinmaksuaikaa ja kiinteistössä ilmenevät peruskorjaustarpeet ei kuulu heidän intres-

sipiiriinsä. Tämä suuntaus ei helpota kiinteistöomaisuutemme hallintaa, eikä se, että 

kiinteistöjen omistajat ovat kasvottomia monikansallisia sijoitusyhtiöitä. 

Sisäilmaongelmia esiintyy valtion, kaupunkien, kuntainliittojen sekä sairaanhoitopii-

rien omistamissa kiinteistöissä, kuten kouluissa, päiväkodeissa, toimistorakennuk-

sissa sekä sairaaloissa. Johtuuko oireet työtyytymättömyydestä, työilmapiiristä vaiko 

sisäilmastosta, vaikka rakennuksessa ei ole voitu todettu sisäilmaongelmaa nykyisin 

menetelmin, vai onko olemassa sisäilmaongelman aiheuttaja, jota ei vielä voida to-

deta käytössä olevilla nykyisillä menetelmillä. 

Suomessa oli 1960-luvulla käytössä 6404 kolurakennusta kansakoulukäytössä ja 593 

kappaletta kansalaiskouluna, jotka olivat rakenneratkaisuiltaan vastaavia kuin esi-

merkkitapauksessa (Syvänoja, 2004). Kaikissa tuon ajanjakson kouluissa esiintyy 

enemmän tai vähemmän sisäilmastollisia ongelmia. Monia kouluja on purettu, jopa 

turhaan. Edelle mainituin tutkimuksin, korjauksin sekä ylläpitävin taloteknisin toi-

menpitein niitä olisi ehkä voitu käyttää väistötiloina vuokrauksen sijaan. 

Rakennukset ovat kivirunkoisia, julkisivu rapattu, välipohjat ylä- tai alalaattarakentei-

sia sekä yläpohjat palopermanolla toteutettuja harjakattoisia rakennuksia. Rakentei-

den tiiveys ei täytä tämän päivän vaatimuksia ja rakenteet sinällään ovat riskiraken-

teita. Monesti kyseisen aikakauden rakennusten peruskorjaus ei ole taloudellisesti 

kannattavaa, koska peruskorjausaste nousee yli 80 prosentin uuden hinnasta ja van-

hat tilat korjattuinakaan eivät sovellu nykyisen opetussuunnitelman vaateisiin.  

Uusi koulurakennus hankehankesuunnittelusta kohteen valmistumiseen vie keski-

määrin kahdesta puolesta vuodesta kolmeen vuoteen ennekuin kohde on käytettä-

vissä. Case Hiski –tapauksessa kohteen toteutusvaiheen väistötilakustannukset ovat 

huomattavat. Tilat 400 oppilaan käyttöön edellyttävät reilut 1930 bruttoneliötä (ks. 

Pohjakuva, liite 4.)  

Kustannukset kolmelle vuodelle kyseisistä vuokratiloista perustustöineen, liittymi-

neen, pystytyksineen, varustamisineen, kalustamisineen sekä purkamisineen on lä-

hes 1,8 M€. Tämän päälle tulee vielä tilojen käyttökustannukset, jotka kolmelle 
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vuodelle ovat noin 0,3 M€. Kokonaiskustannukset kasvavat 2,1 M€, joka on lähes 

puolet uuden vastaavan koulun hankekustannuksista. Näin suuret vuokrakustannuk-

set rasittavat käyttötaloutta, puhumattakaan vanhan koulun aiheuttamista purkukus-

tannuksista kaupungin taseeseen. 

11 Pohdinta 

Esimerkkitapauksessa tarvittavien korjaus- ja ylläpitotoimenpiteiden kustannukset 

kolmen vuoden aikana olivat noin 0,8 M€, joten säästöt vuokrattaviin väistötiloihin 

olivat huomattavat. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa edellä mainituilla 

toimenpiteillä vaurioituneiden tilojen jatkokäyttöä eikä esitettyjä kustannussäästöjä. 

Ei pidä myöskään unohtaa rakennuksen purkustannuksia, eikä siitä aiheutuvia seu-

rauksia taseeseen.  

Riittävillä sekä kattavilla kuntotutkimuksilla voidaan kuitenkin rakenteiden vaurioas-

teet selvittää ja laatia riittävät korjaussuunnitelmat, jotta tiloja voitaisiin turvallisesti 

käyttää opetustyöhön. Ennen väistötilojen hankintaa tulisi kuitenkin olemassa olevat 

tilat tutkia ja käyttää alalla pitkään toimineita sertifikoituja tutkijoita ja yrityksiä. 

Altistumiset sekä sisäilmasto-ongelmat tuntuvat lisääntyvät päivä päivältä. Mistä sit-

ten ne johtuvatkin, yhteistä nimittäjää ei ole voitu esittää. Puhutaan blasebo kontra 

nosebo-vaikutuksista. Kerran vaurioitunut rakennus on aina sisäilmaongelmainen ra-

kennus, korjauksista huolimatta. 

Kuntotutkimuksen,  sekä tämän pohjalta laaditun korjaussuunnitelman avulla, voi-

daan yleensä ratkaista ja korjata rakenteelliset sekä talotekniset ongelmat. Valitetta-

vasti hyvään ja kaikkia tyydyttävään lopputulokseen ei aina kuitenkaan päästä. Suurin 

ongelma esiintyy tapauksissa, joissa tutkimuksissa ei sisäilmassa todeta normaalista 

poikkeaavaa, mutta henkilöt kuitenkin reagoivat sisäilmaolosuhteisiin. Voisiko syynä 

olla työviihtyvyys, huono työilmapiiri, henkilön alentunut vastuskyky, fyysinen heik-

kous vai kaikki nämä yhdessä tai jokin muu vielä tuntematon tekijä. 

Kari Reijula, ilmatohtoriksikin tituleerattu, on esittänyt, että nykyinen sukupolvi on 

hauraampi kuin edellinen. Hänen mukaansa syy haurauteen ei ole yksilöissä, vaan yh-

teiskunnassa ja elämässä yleensä. Ne eivät tarjoa riittävästi fyysistä haastetta ja ka-

raistusta keholle. Liikettä liian vähän, henkisiä paineita sitäkin enemmän. 
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Hämmennys todennäköisesti jatkuu niin kauan, kunnes sisäilmaongelmien, oireilun ja 

sairastumisen syy-yhteys saadaan selvitettyä.  

Reijulan mielestä ihmisten puolustuskyvyn vahvistaminen on tärkeimpiä hankkeita. 

Mikrobit sisäilmassa, kuten ulkonakin, pitää saada edistämään terveyttä, ei aiheutta-

maan sairauksia. 

Kun sisäilmasta, eikä rakenteista löydy syytä henkilöstön kokemiin oireisiin, niin onko 

oireiden syy tilojen käyttäjissä. Esimerkiksi suuret yhtenäiskoulut, henkilömäärältään 

800:sta jopa tuhanteen päivittäiseen käyttäjään, tilojen käyttäjät tulevat hyvin erilai-

sista olosuhteista. Voisiko oireilu ja altistumiset johtua käyttäjien mukanaan tuomista 

mikrobeista, esimerkiksi kotieläimistä, hajusteista tai kotona vallitsevista olosuh-

teista. Tällaiseen ongelmaan ei kiinteistönomistaja pysty toistaiseksi vaikuttamaan.  

Teknologian kehittyessä, tullaanko tilojen käyttäjät mahdollisesti tarkistamaan, kuten 

menetellään esimerkiksi lentomatkustajien tai ydinvoimalan säteilytarkastuksissa. 

Tällaiset `puhtaustarkastukset` saattavat olla tulevaisuudessa hyvinkin mahdollisia, 

vai tuleeko mahdollisesti yhtenäiset kouluasut takaisin käyttöön. Asusteetkaan eivät 

poista ongelmaa, jos ongelman aiheuttaja on käyttäjän kotona ja tunnistettu tosiasia 

on, että ihminen on suurin sisäilman bakteerien lähde. 

Erittäin vaikea tilanne on silloin, kun kiinteistönomistaja tai työnantaja on tehnyt 

kaikki toimenpiteet selvittääkseen sisäilmaongelman syytä. On käytetty parasta saa-

tavilla olevaa ammattitaitoa, eikä sisäilmaolosuhteista löydy mitään tavallisuudesta 

poikkeavaa, mutta henkilöstö kärsii valitsevista olosuhteista, eikä usko tutkimustu-

loksia. Näissä tapauksissa mielestäni tulisi toimia kuten vahinkoilmoituksissa vakuu-

tusyhtiölle; todistustaakka siirtyy oirehtijoille.  

Sisäilmatutkimukset tuloksineen ovat erittäin haasteellisia tulkita. Tämän johdosta on 

erittäin tärkeää, että tutkimuksen suorittaneet avaavat tulokset käyttäjille selkokie-

lellä. Henkilökunnalle julkaistut ilmanäytetaulukot eivät kerro mikrobi- ja bakteeripi-

toisuuksineen yhtään mitään ja sädesieni nimenä kasvattaa ainoastaan epäluuloja ja 

pelkotiloja. Suurin ongelma mielestäni on se, että tulokset eivät kerro ovatko löydök-

set normaaleja tai voisivatko ne aikaa myöden vaikuttaa terveyteen, vai ovatko ne 

verrattavissa hengittämäämme ulkoilmaan. 
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Selvittämättömissä sisäilmaongelmatapauksissa Jyväskylässä ympäristöterveyden-

huolto tarjosi jopa mahdollisuutta tutkia ongelmatapauksissa työtekijän kotona vallit-

sevat sisäilmaolosuhteet veloituksetta. 

Sisäilmaolosuhteille on myös annettu raja-arvoja muun muassa formaldehydistä, 

jonka raja-arvo Asumisterveysasetuksen mukaisesti ei saa ylittää kouluissa ja päivä-

kodeissa 50 µg ilmakuutiossa. Herkimmät ihmiset reagoivat kuitenkin, jos ilmakuuti-

ossa esiintyy ainoastaan neljä yksikköä formaldehydiä. Sisäilman formaldehydi on 

yleensä peräisin kalusteiden liima-aineesta, maaleista, pinnoitteista tai tekstiileistä. 

Sädesienet ovat maaperän bakteereja, jotka muodostavat rihmastoa ja itiöitä, ja ne 

antavat maa-ainekselle sen maakellarilta tuoksuvan ominaishajun. Kyseinen bakteeri 

esiintyy yleisesti luonnossa sekä myös terveissä rakennuksissa. Sädesientä kulkeutuu 

huonetiloihin ilmanvaihdon, ulkovaatteiden, kenkien tai vaikka multaisten juuresten 

mukana. Sisätiloissa sädesienien raja-arvoksi ilmassa on asetettu < 5 pmy/m3.  

Edellä mainittu raja-arvo ylittyy huomattavasti ulkoilmassa, puhumattakaan syksyi-

sessä metsässä poimiessamme marjoja ja sieniä lahoavan kannon kupeesta. Miksi täl-

löin emme kärsi olosuhteista mikrobeineen ja sädesienialtisteineen.  

Kuten tutkimuksissa on todettu, sisäilmasto-ongelmista oireillaan enemmän työyh-

teisöissä, joissa vallitsee huono työilmapiiri. Huono työilmapiiri vallitsee usein nais-

valtaisissa työyhteisöissä. Kuten ilamatohtori totesi, että nykyihminen on liian hauras 

mikrobialtistuksille, voisimmeko ajatella, että naiset olisivat mikrobien altistukselle 

alttiimpia. Johtuneeko tämä altistumisherkkyys esimerkiksi käytetyistä hajusteita, 

tukkalakoista, meikeistä tai hiusten värjäysaineista joille altistuminen alkaa jo nuo-

rena. 

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi on myös esitetty siedättämistä. Työterveyslaitok-

sen neurologian erikoislääkäri, dosentti Markku Sainio, on esittänyt siedätystä yh-

deksi toimintamalliksi. Sainio painottaa, ettei hänen tarkoituksensa ole vähätellä ih-

misten oireita ja tuntemuksia, vaan hän on sitä mieltä että Suomessa asioita katso-

taan liian yksipuolisesti. Sainion puheet on tulkittu niin, että syyt mitä erilaisimpiin 

oireisiin löytyisivät ihmisten korvien välistä, johon hän toteaa sen olevan puoleksi 

tottakin. Sainion mielestä nykyisen sisäilmatutkimuksenongelmien ydin on siinä, että 
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oireilevan ihmisen kaikkien terveysongelmien syyksi esitetään melko usein home- ja 

kosteusvaurioita, vaikka kyseisiä vaurioita ei pystytä tutkimuksissa osoittamaan. 

Kokemusperäisesti on havaittu, että esimerkiksi 1900-luvun alun kerrostalojen puu-

välipohjissa havaitaan peruskorjaustilanteissa usein mikrobivaurioita välipohjan or-

gaanisessa täyttöaineksessa ja jopa lahoa massiivitiiliseinien sisään tukeutuvien kan-

tavien puuvasojen päissä. Näissä tapauksissa sisäilmaongelmia saattaa toisinaan al-

kaa ilmetä korjauksen jälkeen aiemmin ongelmattomissa tiloissa, jos korjausten yh-

teydessä välipohjiin on tehty läpivientejä tai vanhoja tiiviitä lattianpäällystekerroksia 

on poistettu.  

Myös painovoimaisen ilmanvaihdon muuttamiseen koneelliseksi liittyy toisinaan si-

säilmaongelmien alkaminen. Näissä tapauksissa rakennuksen muuttuneet painesuh-

teet ja tiiveys ilmeisesti voimistavat vanhoissa rakenteissa olleiden epäpuhtauksien 

kulkeutumista sisäilmaan niin paljon, että sisäilman laatu heikkenee merkittävästi. 

Tulisiko edellisen johdosta ilmanvaihtoon liittyviä suunnitteluohjeita ja määräyksiä 

muuttaa vanhoissa rakennuksissa, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Ruotsissa ja 

monissa muissa EU-maissa hyväksytään uusiin rakennuksiin painovoimainen ilman-

vaihto, meillä se on vaikeaa ja hyvin harvinaista. 

Juuri käyttöönotetuissa, uusissa rakenuksissa, joissa on noudatettu vähintään kuu-

kauden tuuletusaikaa, yli kymmenen prosenttia tilojen käyttäjistä oirehtii jollain ta-

valla sisäilmastotekijöihin. Tutkimuksen mukaan 40 prosentilla toimistotyöntekijöistä 

on jotain oireita sisäilmastoon liittyen. Samalla tiedetään, että toimistoissa on usein 

puhtaampi ilma kuin ulkona tai ihmisten kotona. Kun nämä oireet liitetään usein suo-

raan siihen, että juuri toimistoissa on kosteus- ja homeongelmista johtuva terveys-

vaaratekijä, ollaan menty harhaan ja unohdetaan muut lukuista tekijät ja ryhdytään 

pikaisiin väistötilahankintoihin.  

Usein ihmettelen sitä, mikä saa ihmiset reagoimaan sisäilmaolosuhteisiin. Hengittä-

mämme sisäilma on lämmitetty, suodattimien kautta sisään hallitusti puhallettu ilma, 

ilmastointikanavat on huolettu, suodattimet vaihdettu, home- ja kosteusvaurioita ei 

ole ollut, niin mikä on se syy, joka herkistää tiloissa työskentelevät henkilöt. Jos esi-

merkiksi vertaa sisäilmasto-olosuhteita Englantiin, jossa märkätiloissa osittain käyte-

tään kokolattiamattoja, tai Keski-Euroopassa jokien tulvimisen tuomia 
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kosteusongelmia vanhoihin rakennuksiin, puhumattakaan olosuhteista Venetsiassa, 

niin olemme aivan toisen kokoluokan sisäilmasto-olosuhteiden sekä rakennevaurioi-

den kanssa tekemisissä.  

Vaikuttaako sisäilmasto-ongelmiin kaikki edellämainitut osatekijät yksin tai yhdessä, 

vai joku muu vielä löytymätön aiheuttaja. Siinä on haastetta kerrakseen, talousvaiku-

tuksineen. Mielestäni Suomessa on aiheettomasti purettu monta kiinteistöä sekä 

hankittu kalliit väistötilat sisäilmaongelmien vuoksi. Jospa yksi syy koettuihin sisäil-

masto-ongelmiin on se, että nykyihminen on liian hauras.  

Sisäilmasto-olosuhteisiin vaikuttavat myös paikallisesti ulkoilman erilaiset epäpuh-

taudet. Äänekoskella toimii kaksi suurta tehdasta, sellutehdas kaupungin keskustan 

tuntumassa sekä vaneritehdas Suolahdessa. Tehtaiden päästöjä leijaillee aika ajoin 

hengitysilmassa. Lisätutkimusten aiheena voisi olla tehtaan tuottaman ilmastokuor-

mituksen vaikutukset lähialueen puille ja kasveille. Tehtaan viereisten mäntyjen lat-

vakasvu on pahasti häiriintynyt.  
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Läsnä:

Koulun terveysdellisten olojen tarkastus
Taustaa: Koululla toimii lukio, jossa opiskelee n. 300 oppilasta ja henkilökuntaa on n.20. Koulussa on ns
kivikoulu, joka on rakennettu vuonna1959. Kivikouluun on tehty lisärakennus ns. kampakouluna vuosina 1964
-1968. Lisäksi koulutoimintaa on ns. urheilutalon tiloissa, jossa on kaksi liikuntatilaa sekä ruokala ja keittiö.
Koulua on remontoitu 90-luvun puolivälin jälkeen. 90-luvulla kampakoulun puolella oli useita kattovuotoja.
2000-luvun loppupuolella tehtiin tiivistyskorjauksia ja lattiapinnoitteiden uusimista. Osassa luokissa on
lattiapinnoite vaihdettu keraamiseksi laataksi.Tiivistysremontin yhteydessä kampakoulun käytäville laitettiin
erillinen ilmanvaihto. Iss Proko Oy:n tekemässä tutkimuksessa ilmanvaihto on todettu ylipaineiseksi
kampakoulun osalla.
Kiinteistö on rakennettu siten, että maaperän kallistukset ovat rakennukseen päin.
Käyttäjien kertoman mukaan kampakoulun alasiiven päädystä tulee kovalla sateella vesi sisälle.
Koulun tiloissa on vuosien ajan koettu sisäilmasta johtuvia oireita. Oireita on sekä oppilailla että opettajilla.
Tänä vuonna oireilujen vuoksi 3 oppilasta on vaihtanut koulua ja 5-6 oppilasta opiskelee itsenäisesti pääosin
kotona.
Koulu on omatoimisesti etsinyt luokkatiloja , missä kukin opettaja pystyy työskentelemään.
Luokkatilat ovat hajallaan koko koulun alueella. Seitsemän luokkaa on poistettu kokonaan käytöstä, 13 tilaa
toimii tuntumalla: ehkä pystytään olemaan. 15 tilaa on henkilökunnan mielestä käyttökuntoista.
Tarkastuksessa tehdyt havainnot:
Kampakoulu:
Koulun tilat ovat siistissä kunnossa, Kosteusvauriojälkiä on vain vähän näkyvissä.Kattovuotoja oli näkyvissä
pääkäytävällä Lopolan kohdalla sekä äidinkieli 1 ja opettajien työskentelytilan väliseinässä. Viimeisin kattovuoto
oli ollut vuonna 2012 alasiiven tuulikaapissa.
Käyttäjien mukaan koululla esiintyy  sulan maan aikana  muurahaisongelmaa uskonto 1 luokassa sekä
pääkäytävällä keskisiiven lähtökohdassa.
Kaikissa siipirakennuksessa olevissa luokissa ikkanalaudat olivat halkeilleet.
Keskisiiven kahdessa viimeisessä luokassa ikkunalautojen rappaus irtoaa kokonaan. Käyttäjien mukaan
biologia 1:n ikkunalaudat ovat aamuisin kosteat, mikä voisi viitata eristeiden huonoon eristävyyteen, jolloin
kastepiste syntyy ikkunalaudan pinnalle.Kampakoulun keskisiiven lattia oli halki. Lattiamaton alla oli kohoumia.
Kampakoulun kivijalassa on havaittavissa kosteuden nousu seinärakenteisiin.
Kivikoulu:
Kivikoululla oli käytössä kaksi luokkatilaa yläkerrassa ja liikuntasali sekä lisäksi opon ja terveydenhoitajan tilat.
Kivikoulun puolella oli aistittavissa voimakas homeenhaju käytävillä, liikuntasalissa sekä opon ja
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terveydenhoitajan toimitiloissa.
Kivikoulun luokkatiloihin tulee myös pakokaasun haju.
Juhlasali oli huonokuntoinen. Tarkastuspäivänä salin ikkunoita oltiin korjaamassa.

Urheilutalo:
Urheilutalon yhteydessä olevissa pukutiloissa oli kosteusvauriojälkiä. Vuoto on ollut yläpuolella olevissa
keittiötiloissa.
Maapohjahallissa voimakas epämiellyttävä haju. Maapohjahallin viereisissä varastotiloissa on jälkiä kosteuden
imeytymisestä seiniin.

Koululla on henkilökunnalle tehty Örebro kysely vuosina 2008, 2010 ja 2012.
Opiskelijollle ei oirekyselyä ole tehty. Terveydenhoitajan tämän syksyisten tietojen mukaan
n. 10 oppilasta oireilee vakavasti lisäksi päänsärky ja väsymysoireita on isolla osalla oppilaista.
Örebro kyselyn 2010 ja 2012 tulokset ovat vertailukelpoiset, koska molemmissa kyselyissä on ollut mukana
Telakkakadun koululta tulleet opettajat. Kyselyyn vastanneiden oireet ovat lisääntyneet huomattavasti.
Iss Proko Oy:n  tutkimusten mukaan kivikoulun liikuntasalin lattia on kauttaaltaan märkä.
Kivikoulun maanvastaisen seinän mineraalivillaeristeet sekä välipohjan lastuvillaeriste ovat mikrobivaurioituneet.
Kampakoulun lattioissa on runsaasti märkiä paikkoja. Lisäksi kantavien väliseinien alaosat ovat märkiä
kampojen alaosissa.
Kampakoulun rakenteista löytyi vaurioitunutta puuainesta.
Otetuista näytteistä lähes 50 %:ssa oli eriasteisia vaurioita.

Ehdotetut toimenpiteet:
Opiskelijoille tehdään oirekysely terveydenhoitajan toimesta heti kevätlukukauden alettua.
Koska rakennuksessa on todettu merkittävä ylipaineisuus, joka on jatkunut ilmeisen pitkään, ei painesuhdetta
saa muuttaa alipaineiseksi. Ylipainetilanteessa rakennuksen sisäinen kosteus on painettu rakennuksen
epätiiviyskohtien kautta rakenteisiin, jossa on näin syntynyt otolliset olosuhteet erilaisille mikrobikasvustoille.
Tämän lisäksi maanvaraisten rakenteiden mineraali- ja orgaanisten rakenteiden märkyys aiheuttaa selkeän
mikrobihaitan.  Mikäli rakennus muutettaisiin alipaineiseksi, olisi seurauksena mikrobikasvustojen
aineenvaihduntatuotteiden ja itiöiden huuhtoutuminen vuotoilmojen mukana sisäilmaan. Samasta syystä
rakennuksen ilmanvaihto on pidettävä päällä kokoajan ja ylipaineisuus varmistettava pumppausilmiön
estämiseksi.

Johtopäätökset:
Rakennuksissa tehdyt tutkimukset, käyttäjille tehdyt oirekyselyt (Örebro) ja 16.12.2013 tehty tarkastus yhdessä
ovat peruste sille, että rakennuksen tilat nykyisessä kunnossaan eivät täytä terveydensuojelulain koulu- ja
kokoontumistiloille asetettuja vaatimuksia.
Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä mahdollisimman pian toimenpiteisiin toiminnan siirtämiseksi terveellisiin ja
turvallisiin tiloihin.

Äänekoskella 20.12.2013

Jukka Lappalainen ympäristötoimen johtaja 014 2675820

Sinikka Rissanen terveystarkastaja 014 2675817
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1. Johdanto

Tutkimuksen kohteena on Äänekosken Hiskinmäen koulu, jossa on vuosien ajan koettu 
sisäilmasta johtuvia oireita. Oireita on ollut oppilailla ja opettajilla. Osa oppilaista ei voi 
opiskella rakennuksessa. Alkuperäinen ns. kivikoulu on vuodelta 1959. Tämän yhteyteen on 
tehty lisärakennus ns. kampakouluna 1964–1968. Koulutoimintaa on lisäksi kivikoulussa 
kiinni olevassa urheilutalossa. 

Koulua on remontoitu 90-luvun puolivälin jälkeen. 90-luvulla kampakoulun puolella on todettu 
useampia kattovuotoja. Kosteusvaurioita on löydetty muualtakin. 2000-luvun loppupuolella 
on tehty tiivistyskorjauksia ja lattiapinnoitteiden uusimista. Tiivistysremontin yhteydessä 
kampakoulun käytäville on asennettu erillinen ilmanvaihto. ISS Proko Oy:n tekemässä 
tutkimuksessa (2013) ilmanvaihto on todettu ylipaineiseksi kampakoulun osalta. 
Käyttöhenkilökunnan kokemusten mukaan tämä voidaan kuitenkin asettaa kyseenalaiseksi 
ainakin jatkuvassa käytössä, mutta hetkellisesti rakennus voi olla ollut myös ylipaineinen. 

Kesän 2014 aikana koulua on remontoitu: muun muassa kampakoulun kaksi alasiipeä on 
poistettu käytöstä kiinteällä ja tiivistetyllä väliseinällä, kaikki luokissa olevat materiaalit ja 
kalusteet on puhdistettu (hepa-imurointi, pyyhintä ja savutus) ja rakenteiden saumakohtia on 
tiivistetty. Ilmanvaihtojärjestelmään on lisäksi tehty muutoksia. 

2. Tavoite

Tämä tutkimus on jatkoa jo tehdylle selvitykselle (ns. vaihe 1), jonka tavoitteena oli selvittää 
kokonaisvaltaisesti Hiskinmäki 4:n rakennustekninen toimivuus sisäilman kannalta. Tämä 
vaihe 1 käsitti nykytilanteen kartoituksen ja ehdotuksen pikaisesti suoritettavista korjauksista. 
Vaiheen 1 tutkimuksella pyrittiin saada selvitettyä koulun korjaustarve ja vaihtoehtoiset 
toimenpide-ehdotukset, joilla koulu on mahdollista pitää käyttökunnossa lukukausien 2014–
2015 ja 2015–2016 ajan. 

Vaihe 2: Olennainen osa koulun pitämiseksi käyttökunnossa lukukausien 2014–2015 ja 
2015–2016 ajan on sisäolosuhteiden jatkuva seuraaminen sekä pitoisuusmittausten 
suorittaminen ja tulosten analysointi. Sisäolosuhteita seurataan seuraavalla aikataululla: 
11/2014, 2/2015, 5/2015, 8/2015, 11/2015, 2/2016, 5/2016. Seurannassa olevat asiat: 

- Sisäolosuhteiden seuranta

o Paineolosuhteet

o Ilmanvaihdon mittaukset

o Sisäilman suhteellinen kosteus (RH)

o Lämpötila (T)

o Hiilidioksidi (CO2)

- Mikrobiologiset tutkimukset pinnoilta otettavilla kontaktimaljanäytteillä

Edellä mainittujen lisäksi rakennus lämpökuvataan marras-joulukuussa 2014. 
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3. Seuranta-ajan mittaustulokset

3.1 Paineolosuhteet 
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3.2 Sisäilman suhteellinen kosteus (RH) ja lämpötila (T) 

 

 



 
9 (24) 

 

 

 

 

 



 
10 (24) 

 

 

 

 

 



 
11 (24) 

 

 

 

 



12 (24) 

3.3 Hiilidioksidi (CO2) 
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3.4 Mikrobiologiset tutkimukset 27.4.2016 

Työn tehtävänä oli homeiden ja aktinobakteerien määrittäminen Hiskinmäen koulusta 
27.4.2016 otetuista kontaktimaljoista, joita oli 32 kpl (16 kpl homemaljoja ja 16 kpl 
aktinobakteerimaljoja). 

3.4.1 Menetelmät ja toteutus 

Homeita ja hiivoja kasvatettiin Potato Dextrose Agar -alustalla (P, Difco) 25 °C:ssa n. 1 viikko 
ja aktinobakteereja Actinomycete Isolation Agar -alustalla (A, Difco) 30 °C:ssa n. 2 viikkoa. 
Homemaljoille lisättiin kloramfenikolia (Sigma) ja klooritetrasykliiniä (Sigma) bakteerien 
kasvun estämiseksi ja Tritonia (Fluka) pesäkkeiden leviämisen estämiseksi. 
Aktinobakteerimaljoille lisättiin sykloheksimidiä (Sigma) bakteerien kasvun estämiseksi. 
Homesuvut tunnistettiin morfologian perusteella. 

3.4.2 Kontaktimaljatulokset 

Tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1). 

Aktinobakteerien ja homeiden normaalia runsaampi esiintyminen rakenteissa viittaa 
kohonneeseen kosteuspitoisuuteen1. Kaikissa tutkittavan kohteen näytteistä 
aktinobakteeripitoisuudet olivat alhaisia. Homeiden ja hiivojen pitoisuus oli osassa näytteitä 
jonkin verran kohonnut. 

Rakennusten sisäilma-, pinta- ja rakennusmateriaalinäytteissä esiintyy tavallisimmin 
Penicillium-, Aspergillus- ja Cladosporium -homesukuja1, joita esiintyi myös tutkittavan 
kohteen näytteissä. Yleisesti kohonneeseen kosteuspitoisuuteen1,2,3 yhdistettyjä Ulocladium- 
ja Trichoderma-suvun homeita löytyi kolmesta näytteestä (7, 46 ja 49). Lisäksi kahdesta 
näytteestä (7 ja 11) löytyi Rhizopus- ja Phoma-suvun homeita, jotka yhdessä viitteessä 
mainitaan kuuluvan kosteusvauriokohteissa esiintyviin mikrobisukuihin2.      

Taulukko 1 Aktinobakteerit, homeet ja hiivat Hiskinmäen koulusta. Näytteenottokerrat: 1) 
11.9.2014, 2) 27.11.2014, 3) 30.1.2015, 4) 7.5.2015, 5) 6.8.2015, 6) 16.10.2015, 7) 4.3.2016, 
8) 27.4.2016. Teksti ”ei otettu” tarkoitta, että ko. paikasta ei ole otettu näytettä. pmy tarkoittaa 
pesäkettä muodostavaa yksikköä. 

Näy

te 

Tila Rakenneosa, 

huomautukset 

Rakenne-

kerrokset 

Aktinobakteerit 

pmy / 25 cm
2
 

Homeet ja 

hiivat 

pmy / 25 cm
2
 

Homesuvut 

(Viimeisimpänä 

näytteenotto-

kerralla havaitut) 

4 Pääkäytävä Alakanaalin 

luukun ulkopuoli 

käytävästä  

(3. vertailu) 

Tiili (linoleum) 1) 0 

2) 6 

3) 7 

4) 0 

5) 0 

6) 0 

7) 4 

8) 1 

1) 5 ho, 1 hi 

2) 3 

3) 7 

4) 0 

5) 1 

6) 1 

7) 10 

8) 1 

 Cladosporium 

(jonkin verran 

muita bakteereja) 

                                                
1
 Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, s. 75–82. 

2
 Husman T., Roto P., Seuri M. Sisäilma ja terveys – tietoa rakentajille. Kansanterveyslaitos (KTL) 

B14/2002. 42 s. 
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Näy

te 

Tila Rakenneosa, 

huomautukset 

Rakenne-

kerrokset 

Aktinobakteerit 

pmy / 25 cm
2
 

Homeet ja 

hiivat 

pmy / 25 cm
2
 

Homesuvut 

(Viimeisimpänä 

näytteenotto-

kerralla havaitut) 

5 Pääkäytävä Tuloilmalaitteen 

sisäpuoli 

Maalattu pelti 1) 0

2) 0

3) 0

4) 0

5) 0

6) 0

7) 0

8) 0

1) 28

2) 10

3) 3

4) 4+1hiivaa

5) 15

6) 1

7) 11

8) 0

7 1040 

Musiikki 

Takaseinän 

katonraja 

keskellä huonetta 

Alaslasketun 

kattovalon päältä, 

Maalattu betoni 

Maalattu pelti, 

pölyä päällä 

1) 0

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) 47 muuta

bakteeria

7) 0

8) 0

1) 0

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) 8

7) 15

8) 31

Vaaleanpunaista ja 

vaaleaa limaa, 

vaaleaa rihmastoa, 

Penicillium, 

Phoma, 

Ulocladium 

(paljon muita 

bakteereja) 

9 Kirjasto Katossa olevan 

poistoilma-

laitteen sisäpuoli 

Maalattu pelti 1) 0

2) 0

3) 0

4) 6 + muita

bakteereita

5) 0

6) >100 muuta

bakteeria

7) 0

8) 0

1)12 ho, 1hi

2)1hi, 2hi

3) 2

4) 100

5) 27

6)10

7) 19

8) 10

Cladosporium, 

Aspergillus, 

Penicillium, 

vihreää rihmastoa 

(paljon muita 

bakteereja)  

10 Opettajien 

työskentely-

tila 

Katonrajassa 

seinässä olevan 

poistoilma-

laitteen sisäpuoli 

Maalattu pelti 1) 0

2) 0

3) 0

4) 0

5) 0

6) >100 muuta

bakteeria

7) 0

8) 0

1) 5

2) 5

3) 2

4) 12

5) 5

6) 3

7) 3

8) 2

Alternaria, vaaleaa 

rihmastoa  

(paljon muita 

bakteereja) 

11 1050 Saksa Takaseinän 

poistoilma-

venttiili 

Maalattu pelti 1) 0

2) 0

3) 0

4) täynnä muita

bakteereita

5) 0

6) >100 muuta

bakteeria

7) 0

8) 0

1) 20

2) 15

3) 3

4) 3+3hiivaa

5) 3

6) 5

7) 1

8) 5

Rhizopus, 

Cladosporium 

(paljon muita 

bakteereja) 

17 1050 Saksa Lattianraja 

patterin 

läpiviennin 

kohdalta seinästä 

lattialistan yläp. 

Maalattu 

betoniseinä, 

jonka päällä 

lasikuitutapetti 

1) 0

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) ei otettu

7) ei otettu

8) 1

1) 0

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) ei otettu

7) ei otettu

8) 4

Penicillium, 

vaaleaa rihmastoa 

(jonkin verran 

muita bakteereja) 
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Näy

te 

Tila Rakenneosa, 

huomautukset 

Rakenne-

kerrokset 

Aktinobakteerit 

pmy / 25 cm
2
 

Homeet ja 

hiivat 

pmy / 25 cm
2
 

Homesuvut 

(Viimeisimpänä 

näytteenotto-

kerralla havaitut) 

28 Kivikoulu 

Kielistudio 

(2. Krs) 

Poistoilmaventtiil

i (kanavan pohja) 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) 0

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) ei otettu

7) ei otettu

8) 0

1) ei otettu

2) 7

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) ei otettu

7) ei otettu

8) 0

(jonkin verran 

muita bakteereja) 

36 204 

Fysiikka 

Poistoilma-

venttiili 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) 0

4) 0

5) 1

6) 5

7) 0

8) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 31

4) 0

5) 0

6) 2

7) 2

8) 0

(jonkin verran 

muita bakteereja) 

37 Kivikoulun 

1. krs

Tuloilmalaitteen 

sisäpuoli 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) 0

4) 0

5) 0

6) 0

7) 0

8) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 22

4) 7

5) 11

6) 13

7) 5

8) 5

Penicillium, 

Cladosporium 

44 1051 

Uskonto 

Vasemman 

takareunan 

lattianraja 

Maalattu betoni 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 0

5) 0

6) ei otettu

7) ei otettu

8) 2

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4)1+2 hiivaa

5) 1

6) ei otettu

7) ei otettu

8) 1

Valkoinen 

mattapintainen 

pesäke 

(jonkin verran 

muita bakteereja) 

46 Kirjasto Oikean 

takareuna, 

lattianraja 

Maalattu betoni 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) 11

6) 18 muuta

bakteeria

7) 20 (paljon

muuta bakteeria) 

8) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) eiotettu

5) 8

6) 13

7) 14

8) 46

Cladosporium, 

Penicillium, 

Aspergillus, 

Stachybotrys, 

vaaleanpunaista 

rihmastoa, vaaleaa 

rihmastoa 

(vähän muita 

bakteereja) 

49 Uskonto Poistoilma-

venttiili luokan 

takana 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) >200 muuta

bakteeria

7) 0

8) 1

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) 14

7) 31

8) 26

Cladosporium, 

Penicillium, 

Trichoderma, 

valkoisia 

mattapintaisia 

pesäkkeitä, 

vaalenpunainaisia 

ja vaaleita limaisia 

pesäkkeitä, vaaleaa 

rihmastoa 

(paljon muita 

bakteereja) 
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Näy

te 

Tila Rakenneosa, 

huomautukset 

Rakenne-

kerrokset 

Aktinobakteerit 

pmy / 25 cm
2
 

Homeet ja 

hiivat 

pmy / 25 cm
2
 

Homesuvut 

(Viimeisimpänä 

näytteenotto-

kerralla havaitut) 

50 Väistötila, 

2. luokka

koululta

päin 

Poistoilma-

venttiili, toinen 

vasemmalla 

ylhäällä 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) 30 muuta

bakteeria

7) 0

8) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) 3

7) 1

8) 0

(vähän muita 

bakteereja) 

51 Väistötila, 

2. luokka

koululta

päin 

Tuloilmaventtiili,

alaslaskun takana 

ikkunan puolella, 

keskim. iso 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) 3 muuta

bakteeria

7) 0

8) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) 1

7) 21

8) 11

Cladosporium, 

Aspergillus, 

vaaleanpunaista ja 

vaaleaa limaa 

Aiemmin otettuja näytteitä 
6 Pääkäytävä Kattolevyn 

sauma 

(5. vertailu) 

Maalattu 

rakennuslevy 

(lastulevy) 

1) 0 1) 0

8 1040 

Musiikki 

Takaseinän 

keskellä huonetta 

(7. vertailu) 

Maalattu betoni 1) 0 1) 0

12 1050 Saksa Käytäväseinän 

tuloilmalaitteen 

sisäpuoli 

Maalattu pelti 1) 0

2) 0

1) 2

2) 1

Punainen 

13 1050 Saksa Käytäväseinän, 

katon ja kantavan 

palkin raja oven 

yläp. 

Maalattu betoni 1) 0 1) 0

14 1050 Saksa Käytäväseinän, 

katon ja kantavan 

palkin raja oven 

yläp. 

(13. vertailu) 

Maalattu betoni 1) 0 1) 0

15 1050 Saksa Takaseinän 

ylänurkka 

Tiili 1) 0 1) 0

16 1050 Saksa Takaseinä Tiili 1) 0 1) 0

18 1047 

Englanti 

Poistoilma-

venttiili 

Maalattu pelti 1) 0

2) 0

1) 2

2) 5

Penicillium, 

harmaa 

19 1047 

Englanti 

Lattianraja 

patterin 

läpiviennin 

kohdalta seinästä 

lattialistan yläp. 

Maalattu 

betoniseinä, 

jonka päällä 

lasikuitutapetti 

1) 0 1) 0

20 Kivikoulu 

105 

Kuvataide 

Poistoilma-

venttiili 

Maalattu pelti 1) 0

2) 0

1) 5

2) 2

Punainen 

21 Kivikoulu 

105 

Kuvataide 

Tuloilma-venttiili Maalattu pelti 1) 0

2) 0

1) 2

2) 0
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Näy

te 

Tila Rakenneosa, 

huomautukset 

Rakenne-

kerrokset 

Aktinobakteerit 

pmy / 25 cm
2
 

Homeet ja 

hiivat 

pmy / 25 cm
2
 

Homesuvut 

(Viimeisimpänä 

näytteenotto-

kerralla havaitut) 

22 Kivikoulu 

Fysiikka 

Takaseinän 

katonraja 

keskellä huonetta 

läpiviennin 

kohdalta 

Tiili/ 

kevyttasoite 

1) 0 1) 2

23 Kivikoulu 

Fysiikka 

Takaseinä 

keskellä huonetta 

(22. vertailu) 

Tiili 1) 0 1) 0

24 1050 Saksa Ilmanpuhdistajan 

sisältä 

Ilmanpuhdistajan 

suodatin 

Pelti 

Muovi 

1) ei otettu

2) 0

3) 0

1) ei otettu

2) 2 + 2

3) 10

Penicillium, 

Aspergillus 

25 1050 Saksa Vasemman 

takareunan 

lattianraja, 

muovisen 

lattialistan takaa 

Maalattu betoni 1) ei otettu

2) 0

1) ei otettu

2) 17

Penicillium, 

Aspergillus 

26 1050 Saksa Luokan oikealta 

keskeltä, 

muovisen 

lattialistan takaa 

Maalattu betoni 1) ei otettu

2) 2

1) ei otettu

2) 1

Aspergillus 

27 Kivikoulu 

Fysiikka (2. 

Krs) 

Ilmanpuhdistajan 

sisältä 

Pelti 1) ei otettu

2) 0

1) ei otettu

2) 33

Cladosporium, 

Penicillium, 

tunnistamatonta 

rihmastoa 

28 Kivikoulu 

Kielistudio 

(2. Krs) 

Poistoilmaventtiil

i (kanavan pohja) 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) 0

1) ei otettu

2) 7

Cladosporium, 

Aspergillus, 

Penicillium, 

vaaleaa 

tunnistamatonta 

rihmastoa 

29 Pääkäytävä 

Keskimmäis

en siiven 

kohdalla 

Suljetun 

keskikäytävän 

kohdalle tulleen 

raon alaosa 

Maalattu 

betoni/gyproc 

1) ei otettu

2) 0

1) ei otettu

2) 1 hiiva

30 Kivikoulun 

kellari 

Pannuhuoneen 

maanvarainen 

läntinen seinä 

Maalattu betoni 1) ei otettu

2) 2

1) ei otettu

2) 24

Aspergillus, 

Penicillium 

31 Yläkampa Lattialuukun alta Maalattu betoni 1) ei otettu

2) ei otettu

3) 77

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 26

Penicillium, 

Aspergillus,  

Tritirachium, 

harmaata 

tunnistamatonta 

rihmastoa, hiivoja 

32 Yläkampa Lattialuukun 

ulkopuoli 

käytävästä 

(31. vertailu) 

Tiili (linoleum) 1) ei otettu

2) ei otettu

3) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 2

Cladosporium, 

valkoista 

tunnistamatonta 

rihmastoa 

33 1040 

Musiikki 

Ilmanpuhdistajan 

sisältä 

Muovi 1) ei otettu

2) ei otettu

3) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 2

Penicillium 

34 1040 

Musiikki 

Poistoilma-

venttiili 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) 0

4) 0

5) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 7

4) 2

5) 1

Penicillium 
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Näy

te 

Tila Rakenneosa, 

huomautukset 

Rakenne-

kerrokset 

Aktinobakteerit 

pmy / 25 cm
2
 

Homeet ja 

hiivat 

pmy / 25 cm
2
 

Homesuvut 

(Viimeisimpänä 

näytteenotto-

kerralla havaitut) 

35 204 

Fysiikka 

Tuloilmaventtiili Maalattu pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 0

38 Kampa-

koulun 

yläkäytävä 

Yläpohjan luukun 

sisäpuoli 

seinämä 

Pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) muita

bakteereja

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 8

Penicillium, 

Cladosporium, 

Aspergillus 

39 Pääkäytävä Kattolevyn 

sauma 

(38. vertailu) 

Maalattu 

rakennuslevy 

(lastulevy) 

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 6

valkoista ja 

keltaista 

tunnistamatonta 

rihmastoa, 

mahdollisesti 

Trichoderma 

40 Kampa-

koulun 

kellari 

Seinä, 

alakanaalin alla 

Maalattu betoni 1) ei otettu

2) ei otettu

3) 11

1) ei otettu

2) ei otettu

3) 100

Aspergillus, 

Penicillium, 

Ulocladium, 

sinertävää 

tunnistamatonta 

rihmastoa 

41 Kampa-

koulu 

TK12 (ylä) 

IV-koneen

pohjalta

Pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 8

Chaetomium, 

Ulocladium, 

Cladosporium, 

Alternaria, 

Penicillium, 

valkoista 

tunnistamatonta 

rihmastoa 

42 Kampa-

koulu 

TK13 (ala) 

IV-koneen

pohjalta

Pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 4

Penicillium, 

oranssia ja 

valkoista 

tunnistamatonta 

rihmastoa 

43 Kivikoulu 

TK 02 

IV-koneen

pohjalta

Pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 2

Penicillium, 

Trichoderma 

45 1049 

Äidinkieli 

Vasemman 

takareunan 

lattianraja 

Maalattu betoni 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 1

Penicillium 

47 Kivikoulun 

kellarin 

portaikko 

Avoin 

kattoluukku, 

seinä 

Maalattu betoni 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) 13

Penicillium, 

Aspergillus, 

Chaetomium 

48 Kivikoulu 

2.kerros,

biologia

Poistoilma-

venttiili 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) 0
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Näy

te 

Tila Rakenneosa, 

huomautukset 

Rakenne-

kerrokset 

Aktinobakteerit 

pmy / 25 cm
2
 

Homeet ja 

hiivat 

pmy / 25 cm
2
 

Homesuvut 

(Viimeisimpänä 

näytteenotto-

kerralla havaitut) 

52 Väistötila, 

elementtien 

liitoskohta, 

lähin 

koululta 

päin 

Seinän ja lattian 

rajakohta, seinä. 

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) >200 muuta

bakteeria

7) 0

8) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) 19

7) 0

8) 11

Cladosporium, 

Aspergillus, 

vaaleanpunaista ja 

vaaleaa limaa 

53 Kampa- ja 

kivikoulun 

liitos 

Liukuoven 

ovenraosta, josta 

tulee 

hallitsematonta 

vuotoilmaa 

Lattiaklinkkeri 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) 1, täynnä

muita bakteeria 

7) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) n. 100

7) 37

Vaaleaa 

tunnistamatonta 

rihmastoa, 

Cladosporium, 

Penicillium, 

Phoma, 

Trichoderma, 

oranssia 

tunnistamatonta 

rihmastoa 

54 Liikuntasali Eteläseinä, 

lattialistan takaa 

Pohjoinen seinä, 

lattialistan yläp. 

Maalattu betoni 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) täynnä

7) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) täynnä

7) 1

Alternaria 

55 Liikuntasali, 

tuloilmavent

tiili 

Maalattu pelti 1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) ei otettu

7) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) ei otettu

7) 6

Vaaleaa ja 

harmaata 

tunnistamatonta 

rihmastoa, 

Aspergillus, 

Cladosporium, 

Penicillium 

56 Fysiikka, 

kattohalkea

ma 

Maalattu ja 

rapattu betoni 

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) ei otettu

7) 0

1) ei otettu

2) ei otettu

3) ei otettu

4) ei otettu

5) ei otettu

6) ei otettu

7) 0

3.4.3 Yhteenveto mikrobiologisista tutkimuksista 

Tässä tutkimuksessa mikrobiologisia näytteitä otettiin (28.4.2016) kontaktimaljamenetelmällä 
käyttämällä aktinobakteereille ja homeille soveltuvia kasvatusalustoja. Menetelmän 
määritysraja on yhdestä noin sataan pesäkettä muodostava yksikköä (pmy) / 25 cm², johtuen 
siitä että yli sadan homepesäkkeen erottaminen 25 cm² alueelta ei ole yleensä mahdollista. 
Lähtökohtaisesti sisäilmaan yhteydessä olevissa rakenteissa ei tulisi esiintyä mikrobikasvua. 

Tässä tutkimuksessa otettiin näytteitä enimmäkseen huoneissa näkyvillä olevilta pinnoilta, 
joille on hyvin todennäköisesti laskeutunut mikrobeja myös ympäristöstä, eivätkä kaikki 
mikrobilöydökset välttämättä ole rakenteista lähtöisin. Rakenteen sisällä oleva mikrobikasvu 
saadaan varmemmin havaittua rakenneavauksilla, joita tässä seurantavaiheen 
tutkimuksessa ei tehty. Kosteusvaurio voi kehittyä rakenteiden sisällä vuosien mittaan ilman, 
että rakennuksen sisäpinnoilla on merkkejä kosteusvauriosta tai mikrobikasvustosta. Lisäksi 
useat eri tekijät vaikuttavat mikrobikasvustosta irtoavien epäpuhtauksien laatuun ja määrään, 
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epäpuhtauksien pääsyyn sisäilmaan ja edelleen altistumisen todennäköisyyteen ja kasvuston 
mahdolliseen haitallisuuteen. Näitä erilaisia tekijöitä ovat muun muassa kasvuston runsaus, 
vaurion laajuus, vaurion sijainti, ilmayhteys vaurioituneesta rakenneosasta sisäilmaan, 
rakennuksen painesuhteet ja kasvualustana toimiva materiaali sekä esimerkiksi alapohjissa 
orgaanisen aineksen ja vauriolla kasvava mikrobilajisto. 

Sisäilmayhteydessä oleva laaja ja runsas mikrobikasvusto aiheuttaa hyvin todennäköisesti 
sisäilmahaittaa, koska edes tehokas ilmanvaihto ei kykene laimentamaan suurta 
epäpuhtausmäärää riittävästi. Kokonaisen rakenneosan puutteellisesta rakennus-
fysikaalisesta toiminnasta johtuvilla vaurioilla on usein merkittäviä sisäilmavaikutuksia, koska 
mikrobikasvustoa voi kehittyä hyvin laajalle alueelle. Mikrobinäytteenottojen yhteydessä on 
paikoitellen ollut havaittavissa laajaa ja runsasta mikrobikasvustoa (Taulukko 1). 

Mikrobikasvuston sijainti vaikuttaa merkittävästi sen sisäilmavaikutuksiin. Mitä lähempänä 
sisäpintoja vaurio sijaitsee, sitä todennäköisemmin sillä on ilmayhteys oleskelutiloihin. Näin 
ollen haitallinen altistuminen mikrobeille on todennäköistä. Mikäli rakenteet eivät ole tiiviit, 
vuotoilmavirtauksien mukana epäpuhtaudet voivat päätyä rakenteista sisäilmaan heikentäen 
sisäilman laatua ja ulkovaipan ulko-osienkin vauriot saattavat aiheuttaa sisäilmahaittaa. 
Riittävän yleispätevää ja kattavaa tietoa eri mikrobilajien ja -lajiyhdistelmien 
terveysvaikutuksista tai materiaalien vaikutuksista ei kuitenkaan ole saatavilla, jotta 
vauriomateriaalin ja siltä löydetyn lajiston perusteella olisi mahdollista tehdä luotettavia 
päätelmiä löydöksen haitallisuudesta tai haitattomuudesta. Periaatteessa sisätiloissa 
homeenkasvua ei kuitenkaan sallita. 

Tässä seurantavaiheessa tehdyillä mikrobimäärityksillä on etsitty mikrobiesiintymiä 
pistokoemaisesti. Seurantavaiheen lisäksi olisi hyvä tutkia, kuinka laajalle alueelle 
rakenteessa runsas mikrobilöydös ulottuu. Paikallisille mikrobiesiintymille voi olla myös muita 
mikrobilähteitä kuin kosteusvaurioituneet rakenteet. Esimerkiksi kohdassa 54 (liikuntasali) 
näyte on otettu (4.3.2016) jalkalistan takaa, jonne on voinut kertyä likaa ja siivousvesiä. 
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4. Johtopäätökset tarkasteluajalta 19.2.2016 – 24.4.2016

4.1 Paine-ero 

Ylipaineisuuden pitäminen on pääosin onnistunut tarkasteluaikana (19.2.–24.4.) muutamaa 
lyhyttä ajanhetkeä lukuun ottamatta pl. yksi seurannassa oleva kampakoulun yläkäytävän 
luokka ”1049 Äidinkieli”, joka on ollut alipaineisena koko mittausjakson ajan. Myös luokka 
”1052 Uskonto” on aika-ajoin alipaineinen. Mikäli rakenteissa on epäpuhtauksia, 
painesuhteiden vaihtelu voi ajaa pitoisuuksia rakenteista sisäilmaan. 

4.2 Sisäilman aistinvarainen laatu ja muut havainnot 

Aistinvaraisesti arvioituna esimerkiksi Musiikkiluokan (1040) tilanne on edelleen hieman 
heikompi suhteessa muihin luokkatiloihin, kuten terveystiedon luokka 1035, joka on samalla 
käytävällä. Välissä on kaksi luokkahuonetta. Lääkärilausunnon mukaan (5/2015) 
musiikkiluokan opettajan ei tulisi opettaa ko. tilassa. 

4.3 Lämpötila ja suhteellinen kosteus 

Lämpötila kaikissa mittauspisteissä näyttää pysyvän sisäilmaluokka S2-S3:n lämpötilaolojen 
tavoitearvojen rajoissa. 

Suhteellinen kosteus on viimeisen mittausvälin aikana kaikissa tiloissa noin 10–40 %. 

4.4 Hiilidioksidi 

Seurannassa olevissa luokissa hiilidioksidiarvo pysyy pääsääntöisesti sisäilmaluokka S2:n 
raja-arvon (900ppm) tuntumassa pl. ”1052 Uskonto”, jossa hiilidioksidiarvot vaihtelevat 1000-
1200ppm:n välillä. Muissa luokkatiloissa, joissa on paljon opetusta ja suuria oppilasryhmiä, 
hiilidioksidiarvot ovat noin 900 ppm:n paikkeilla. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena 
sisäilmassa voidaan pitää arvoa 1200 ppm. 

Luokkakoko ja ilmavirtojen taso ovat ratkaisevia tekijöitä kuinka korkealle arvot nousevat. 
Asumisterveysohje toteaa kuitenkin, että huoneilma saattaa tuntua tunkkaiselta jo 
alemmissakin hiilidioksidipitoisuuksissa (1200ppm). Korkeat pitoisuudet sisäilmassa 
aiheuttavat päänsärkyä, väsymystä ja tunkkaisuuden tunnetta. Lisäilman tuominen 
luokkatiloihin parantaisi tilannetta entisestään. 

4.5 Mikrobit 

Aktinobakteerien ja homeiden normaalia runsaampi esiintyminen rakenteissa viittaa 
kohonneeseen kosteuspitoisuuteen. Kaikissa tutkittavan kohteen näytteistä 
aktinobakteeripitoisuudet olivat alhaisia. Homeiden ja hiivojen pitoisuus oli osassa näytteitä 
jonkin verran kohonnut. 

Rakennusten sisäilma-, pinta- ja rakennusmateriaalinäytteissä esiintyy tavallisimmin 
Penicillium-, Aspergillus- ja Cladosporium -homesukuja, joita esiintyi myös tutkittavan 
kohteen näytteissä. Yleisesti kohonneeseen kosteuspitoisuuteen yhdistettyjä Ulocladium- ja 
Trichoderma-suvun homeita löytyi kolmesta näytteestä (Taulukko 1: 7, 46 ja 49). Lisäksi 
kahdesta näytteestä (7 ja 11) löytyi Rhizopus- ja Phoma-suvun homeita, jotka yhdessä 
viitteessä mainitaan kuuluvan kosteusvauriokohteissa esiintyviin mikrobisukuihin. 
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