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Opinnäytetyö koostuu teoria- ja tutkimusosioista. Teoriaosiossa esitellään sisäil-
mateknisen kuntotutkimukseen liittyvää lainsäädäntöä, tutkimusten kulkua, tutki-
musmenetelmiä, yleisimpiä sisäilman epäpuhtauksia sekä riskirakenteita. 

Tutkimusosiossa tehtiin kuntotutkimus 1960-luvulla rakennettuun omakotitaloon 
ja analysoitiin sitä. Tutkimukset alkoivat esiselvityskäynnillä ja lähtötietoaineiston 
keräämisellä, joiden pohjalta tehtiin tutkimussuunnitelma. Tutkimusten perus-
teella tehtiin kuntotutkimusraportti liitteineen. Tutkimusraportissa on esitetty tut-
kimustulokset sekä jatkotoimenpide-ehdotukset. Varsinainen tutkimusraportti ei 
ole julkinen asiakirja, eikä sitä siksi ole liitetty opinnäytetyöhön. 

Työn aikana sisäilmateknisen kuntotutkimuksen haasteeksi havaittiin puutteelli-
set lähtötiedot kohteesta. Rakennukseen on voitu tehdä aiemmin korjauksia ja 
rakenteet eivät välttämättä vastaa saatavilla olevia piirustuksia. Sisäilmaongel-
man lähde saatiin selvitettyä ja todettiin, että ongelmien aiheuttajana on alapoh-
jan ja ulkoseinän kosteusvaurioituneet lämmöneristeet. Sisäilmateknisen tutki-
muksen tulos vastaa hyvin 1960-luvun riskirakennetta, joka johtuu puukorote-
tusta alapohjasta sekä ulkoseinän huonosta tuulettuvuudesta ja heikosta höyryn-
sulusta.  
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Abstract 

Juuso Pellinen 
Making an indoors air examination to a house, 40 Pages, 4 Appendices 
LAB University of Applied Sciences 
Technology Lappeenranta 
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Repair construction 
Bachelor´s Thesis 2020 
Instructor(s): Ms Leena Jormanainen, lecturer, LAB University of Applied Sci-
ences 
Mr Petri Lönnblad, department head building and indoors climate services, Oy 
Insinööri Studio 
 

The thesis contains theory and examination sections. The theory section goes 
through law behind indoors air focused condition examination, the progress of 
the examination, examination methods, the most common pollutants and risk 
structures. 

In the examination section of the thesis an indoors air focused condition exami-
nation was made to a house built in the 1960s and the results were analyzed. 
The examination started with an investigation visit and gathering the initial data, 
which were used to make an examination plan. The examination report with its 
attachments was made based on the examinations. The examination results 
and follow-up suggestions are presented in the examination report. The exami-
nation report is not a public document and isn’t attached to the thesis. 

During the examinations, the biggest challenge proved to be the lack of initial 
data about the building. It is possible that there have been repairs before and 
the structures are not the same as in the available blueprints. The cause of the 
indoors air problem was solved and proved to be the moisture damaged insula-
tions of the base floor and outer walls. The result corresponds well to the 1960s 
risky structure of wood risen base floor and the bad ventilation and weak steam 
block of the outer walls.  

Key words: indoors air, condition examination, microbe damage, moisture dam-
age 
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Käsitteet 

Diffuusio Diffuusio on vesihöyryn kosteuden siirtymisen muoto, 

jossa suuremmasta kosteuspitoisuudesta vesimolekyylit 

pyrkivät tasaantumaan pienempään pitoisuuteen päin 

(Ympäristöopas 2016, 113). 

 

Kosteuskonvektio Kosteuskonvektio on vesihöyryn kosteuden siirtymisen 
muoto, jossa kosteus siirtyy ilmavirran mukana (Ympä-
ristöopas 2016, 115). 

 

Suhteellinen kosteus  Suhteellinen kosteus on ilmassa olevan vesihöyryn 
määrä suhteessa ilman vesihöyryn kyllästyspitoisuu-
teen (Ympäristöopas 2016, 102–103). 

 

Kosteusvaurio Kosteusvaurio on rakenteeseen syntynyt vaurio kor-
kean tai pitkäaikaisen kosteusrasituksen johdosta. Kos-
teusvaurioituneen materiaalin tekniset ja terveydelliset 
ominaisuudet ovat muuttuneet ja vaativat korjausta 
(Ympäristöopas 2016, 226.) 

Terveyshaitta Terveyshaitta tarkoittaa merkittävää haitallista vaiku-
tusta terveydelle. Terveydensuojelulaissa määritellään 
terveyshaitaksi todettu sairaus tai muu terveyden häi-
riö. Myös sairaudelle tai muulle terveyden häiriölle altis-
taville aineille, kuten mikrobeille altistuminen lasketaan 
terveyshaitaksi (Terveydensuojelulaki 1994.) 
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1 Johdanto 

Sisäilmatekninen kuntotutkimus perustuu riskirakenteiden kartoittamiseen ja nii-

den perusteella tehtäviin tutkimuksiin. Riskirakenteiden kartoittamisessa käyte-

tään apuna rakennepiirustuksia sekä kentällä tehtyjä aistinvaraisia havaintoja ja 

rakenneavauksia. Vanhoissa rakennuksissa on yleensä aikakaudelle tyypillisiä 

riskirakenteita, joten rakennusajankohdan perusteella voidaan tarkastella, löy-

tyykö rakennuksesta kyseisiä rakenteita. Sisäilmateknisessä tutkimuksessa tut-

kitaan kaikkia sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, kun taas esimerkiksi kos-

teusteknisessä kuntotutkimuksessa keskitytään pelkästään kosteusvaurioihin ja 

niiden vaikutuksiin. Kosteustekninen kuntotutkimus tehdään yleensä osana si-

säilmateknistä kuntotutkimusta, jos on syytä epäillä, että sisäilmaongelmat johtu-

vat kosteusvauriosta.  

Sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tutkimusmenetelmiä ovat kosteusmittaukset, 

rakenneavaukset, materiaalinäytteet, olosuhdetutkimukset, painesuhdetutkimuk-

set, ilmavirtausten tutkimukset sekä muiden altisteiden mittaaminen. Tutkimusten 

tarve arvioidaan rakennuksen esiselvityskäynnillä, jossa tehdään aistinvaraisia ja 

pintapuolisia havaintoja rakennuksesta ja etsitään merkkejä esimerkiksi kosteus-

vaurioista. Esiselvityksessä myös kysytään käyttäjien havaintoja rakennuksen si-

säilmaongelmista sekä mahdollisista kosteusvaurioista ja korjauksista tutkimus-

suunnitelman perustaksi. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä sisäilmatekninen kuntotutkimus 

1960-luvun omakotitaloon esimerkkitapauksena sekä pohtia mahdollisia ongel-

makohtia tutkimuksissa. Kuntotutkimuksen lisäksi kohteeseen määritettiin kor-

jausvaihtoehdot ja arvioitiin tutkimusten onnistumista.  
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2 Sisäilmatekninen kuntotutkimus 

2.1 Tutkimusten kulku 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimusten eri vaiheita. Kuvassa 1 on esitetty tutki-

musten kulku. Sisäilmaongelman selvittäminen alkaa yhteydenotosta, jonka jäl-

keen seuraa tutkimusvaihe. Tutkimusvaiheessa tutustutaan lähtötietoihin, teh-

dään esiselvityskäynti, arvioidaan riskejä ja ongelmien mahdollisia syitä. Tutki-

musvaiheen lopussa tehdään tutkimussuunnitelma. Tämän jälkeen siirrytään 

kuntotutkimusvaiheeseen, jossa tehdään varsinaiset mittaukset ja tutkimukset 

kohteessa. Tutkimusten ja mittausten tuloksia analysoidaan ja niiden perusteella 

tehdään tutkimusselostus ja korjausehdotukset ongelman poistamiseksi. Lopuksi 

tutkimustulokset esitellään tilaajalle. (Ympäristöopas 2016, 21.) 

 

KUVA 1. Kuntotutkimuksen vaiheet (Ympäristöopas 2016, 21) 
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Lähtötiedot ja riskien arviointi 

Sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perustana on aina tutkimustarve (KUVA 2). 

Tutkimustarpeeseen vaikuttavat epäily vauriosta, käyttäjien oireet, näkyvät vau-

riot sekä vesivahingot. Kuntotutkimus voidaan tehdä myös aiemman arvion pe-

rusteella tai peruskorjausta varten. (Ympäristöopas 2016, 25.) 

KUVA 2. Kuntotutkimuksen tarpeeseen vaikuttavat asiat (Ympäristöopas 2016, 

25) 

 

Tutkimukset alkavat lähtötietojen keräämisellä. Tähän kuuluvat kaikki kosteus- ja 

mikrobivaurioiden sekä muiden sisäilmaongelmien arvioinnin kannalta oleelliset 

tiedot. Lähtötietojen avulla pystytään säästämään kuluja kenttätutkimuksia tehtä-

essä. Erilaisia lähtötietoja ovat alkuperäiset suunnitelmat, aiemmin tehdyt tutki-

mukset sekä muut kohteen asiakirjat. Lisäksi lähtötietoja voidaan kartoittaa kyse-

lyillä mahdollisista oireista ja sisäilman laadusta. Lähtötietojen tueksi tehdään 

myös esiselvityskäynti kohteeseen, jossa tutkittavat tilat tarkastetaan pintapuoli-

sesti ja tehdään aistinvaraisia havaintoja kohteesta. (Ympäristöopas 2016, 22–

25.) 
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Lähtötietojen ja esiselvityskäynnin perusteella tehdään alustava riskiarvio raken-

teiden mahdollisista vaurioista ja niiden syistä. Arviossa tarkastellaan, löytyykö 

rakennuksesta riskirakenteita, ja arvion perusteella pystytään keskittymään tutki-

muksissa todennäköisimpiin ongelmakohtiin. Hyvän riskiarvion avulla pystytään 

säästämään kenttätutkimusten kuluissa, kun voidaan välttää turhia tutkimuksia ja 

mittauksia. (Ympäristöopas 2016, 24.) 

Tutkimukset ja analyysi 

Tutkimuksia varten tehdään tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmaan sisäl-

tyy tutkimuksen tavoitteet, luettelo käytetyistä lähtötiedoista, riskiarvio sekä sel-

vitys käytettävistä tutkimusmenetelmistä. (Ympäristöopas 2016, 28.) 

Tutkimukset tulee tehdä viranomaisten hyväksymien menetelmien mukaisesti. 

Menetelmät on esitetty Asumisterveysasetuksessa ja Asumisterveysasetuksen 

soveltamisohjeessa. Tutkimuksilla arvioidaan rakenteiden kuntoa. (Ympäristö-

opas 2016, 30.)   

Raportointi ja lisätutkimukset 

Sisäilmateknisestä kuntotutkimuksesta tehdään kuntotutkimusraportti, jossa esi-

tetään havainnot, mittaustavat ja mittaustulokset. Raportissa esitetään tutkimus-

ten perusteella tehdyt analyysit nykytilanteesta sekä korjaustapaehdotukset si-

säilman laadun parantamiseksi. (Ympäristöopas 2016, 91) 

Tarvittaessa tehdään lisätutkimuksia, mikäli jatkotoimenpiteet niitä vaativat. Esi-

merkiksi purku tai korjaustöiden yhteydessä tulee tehdä asbesti- ja haitta-aine-

kartoitus 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

2.2.1 Kosteusmittaukset 

Kosteusmittaukset, voidaan suorittaa mittauksen kohteesta riippuen viiltomittauk-

sena, porareikämittauksena tai näytepalamittauksena. Ennen kosteusmittauksia 

tehdään yleensä kosteuskartoitus kosteuspoikkeama alueiden paikantamiseksi.  
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Kosteuskartoitus tehdään mahdollisten kosteusvaurioiden löytämiseksi. Kosteus-

kartoituksessa käytetään pintakosteusilmaisinta, jonka perusteella valitaan mah-

dolliset kosteusmittauspaikat. Pintakosteudenilmaisimien toiminta perustuu ma-

teriaalin sähkönjohtavuuteen, minkä takia tulokset ovat vain suuntaa antavia ja 

tarkempia tutkimuksia tarvitaan aina vaurioiden todentamiseksi. (Ympäristöopas 

2016, 53.) 

Viiltomittausta käytetään kosteuden mittaamiseen lattiapäällysteen, kuten muovi- 

tai linoleumimaton alta. Viiltomittaus suoritetaan viiltämällä lattiapinnoite auki ja 

asettamalla kosteusanturi lattiapäällysteen alle. Viilto tiivistetään vesihöyryä lä-

päisemättömällä kitillä ja annetaan anturin tasaantua 15…20 minuutin ajan. Ta-

saantumisen jälkeen luetaan tulokset kosteusmittarin näytöltä. Viiltomittauksia tu-

lee tehdä riittävästi, että saadaan määriteltyä kosteuspitoisuudeltaan koholla ole-

vat alueet. Lisäksi oletetusti kuivalle alueelle tehdään vähintään yksi mittaus ver-

tailutuloksen saamiseksi. Viiltomittaukset ovat hyviä kuntotutkimuksessa niiden 

nopeuden sekä paikkaamisen helppouden vuoksi. (ympäristöopas 2016, 55–56.) 

Porareikämittauksella selvitetään rakenteen kosteusprofiilia. Porareikämittaus 

suoritetaan poraamalla betoniin reikä haluttuun mittaussyvyyteen ja puhdista-

malla reikä. Porareikään asetetaan mittausputki ja tiivistetään vesihöyryä läpäise-

mättömällä kitillä. Porareiän annetaan tasaantua vähintään 3 vuorokauden ajan. 

Porareikään asetetaan kosteusanturi ja mittausputki tiivistetään vesihöyryä lä-

päisemättömällä kitillä. Kosteusanturin annetaan tasaantua vähintään 1 tunnin 

ajan. Tasaantumisen jälkeen luetaan tulokset kosteusmittarin näytöltä. Mittauksia 

tulee tehdä riittävästi, että saadaan määriteltyä kosteuspitoisuudeltaan koholla 

olevat alueet. Lisäksi oletetusti kuivalle alueelle tehdään vähintään yksi mittaus 

vertailutuloksen saamiseksi. Luotettavien tulosten saamiseksi mitattavan raken-

teen lämpötilan tulee olla +15…+25 °C välillä. (Ympäristöopas 2016, 54–55.) 

Näytepalamittausta käytetään rakenteen suhteellisen kosteuden mittaamiseen ja 

lähinnä betonialustan kosteuden mittaamiseen pinnoitettavuutta arvioidessa. 

Näytepalamittaus suoritetaan piikkaamalla betonista mahdollisimman suuria pa-

loja halutusta mittaussyvyydestä ja laittamalla ne näyteputkeen. Putkeen asete-

taan kosteusanturi ja putken pää tiivistetään heti vesihöyryä läpäisemättömällä 



11 

kitillä. Kosteusantureiden annetaan tasaantua vähintään 5…12 tunnin ajan va-

kiolämpötilassa. Tasaantumisen jälkeen luetaan tulokset kosteusmittarin näy-

töltä. Luotettavampien mittaustulosten saamiseksi, otetaan vähintään kaksi rin-

nakkaisnäytettä. Näytepalamittausta voidaan käyttää, kun rakenteen lämpötila on 

-20…+80 °C välillä. (Ympäristöopas 2016, 54.) 

2.2.2 Rakenneavaukset 

Rakenteiden ja rakenteiden kunnon selvittämiseksi sekä tarvittavia mittauksia ja 

näytteenottoja varten tehdään rakenneavauksia (KUVA 3). Rakenneavauksia 

tehdään niissä kohdissa, joissa oletetaan olevan vaurio tai kohdissa joissa on 

mahdollinen riskirakenne. Rakenneavaukset tulee tehdä siten, että rakennuksen 

käyttäjät eivät altistu rakenteiden mahdollisille epäpuhtauksille. Sisätiloissa tulee 

käyttää vähintään hepa-suodattimella varustettua kohdepoistoa. Mikäli on riski, 

että materiaalit voivat sisältää asbestia tai muita haitta-aineita, suositellaan käy-

tettäväksi osastointia ja alipaineistusta. Myös kosteus- ja mikrobivaurioituneiden 

rakenneavauksia tehtäessä suositellaan käyttämään osastointia ja alipaineis-

tusta. Rakenneavaukset tulee paikata siten, että rakenteista ei pääse epäpuh-

tauksia sisäilmaan. (Ympäristöopas 2016, 45–46.) 

Materiaalinäytteitä otetaan mikrobianalyysiä varten rakenteista, kun epäillään 

mahdollista vauriota rakenteessa. Jos materiaalissa on silminnähtävää homekas-

vustoa tai lahoa, mikrobianalyysi ei ole tarpeen. Kun tutkitaan vanhoja tai ulkoil-

maan yhteydessä olevia rakenteita, tulisi ottaa myös vertailunäytteitä vaurioitu-

mattomista kohdista. Materiaalinäytteiden ottaminen tapahtuu rakenneavausten 

kautta. Näyte otetaan desinfioidulla näytteenottovälineellä, esimerkiksi pihdeillä, 

suljettavaan muovipussiin. (Ympäristöopas 2016, 48–49.) 
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2.2.3 Ilmavirtausten selvittäminen 

Merkkiainekokeilla tutkitaan rakenteiden ilmatiiveyttä ja mahdollisia ilmayhteyk-

siä sisäilman ja rakenteiden eristetilojen välillä. Merkkiainekokeet suoritetaan 

typpi-vetykaasuseoksella, jota lasketaan rakenteisiin pienellä tilavuusvirralla. 

Vuotokohtien löytämiseen käytetään vetyilmaisinta. Merkkiainekokeella vuoto-

kohdat saadaan määritettyä tarkasti. Mittauksen aikana tilan tulee olla vähintään 

-5 Pa alipaineinen. (Ympäristöopas 2016, 59–60.) 

Merkkisavulla voidaan tutkia rakenteiden tiiveyttä, mikäli merkkiainekoe ei ole 

mahdollinen. Kyseisiä tapauksia on esimerkiksi suuri ryömintätila, jonka ilmayh-

teyttä sisätiloihin halutaan tutkia. Merkkisavu sopii myös ilmavirtausten tutkimi-

seen, esimerkiksi miten tuloilma leviää tilaan. Merkkisavukokeet perustuvat tutki-

jan tekemiin aistinvaraisiin havaintoihin.  (Ympäristöopas 2016, 60–61.) 

KUVA 3. Alapohjan rakenneavaus  
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Ilmavirtauksia voidaan myös tutkia lämpökameran avulla (KUVA 4). Talviaikaan 

ulkolämpötilan ollessa paljon sisälämpötilaa alhaisempi ilmavuodot näyttäytyvät 

lämpökameran kuvissa kylmempinä kohtina. Lämpökuvauksen virheellisten tul-

kintojen välttämiseksi lämpökuvaajalta edellytetään koulutusta. (Ympäristöopas 

2016, 58–59.) 

KUVA 4. Lämpökuvaus ilmavuotojen selvittämisessä, ilmavuotokohdat ovat 

ympäröivää rakennetta kylmemmät ja näkyvät sinisellä  

 

2.2.4 Haitta-ainekartoitus 

Haitta-ainekartoitus täytyy tehdä aina ennen peruskorjausta tai rakenteiden pur-

kua, koska haitallisia aineita sisältävien materiaalien purkamiseen ja jätteen si-

joittamiseen liittyy oma lainsäädäntönsä. Haitta-ainekartoituksessa tutkittavia 

haitallisia aineita ovat mm. asbesti, PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet, öljyhiilivedyt 

sekä raskasmetallit. Sisäilman laadun tutkimuksissa polysyklisten aromaattisten 

hiilivetyjen eli PAH-yhdisteiden tutkiminen voi olla tarpeellista, mikäli epäillään 
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että PAH-yhdisteitä voi kulkeutua sisäilmaan. PAH-yhdisteiden määrää voidaan 

tutkia materiaalinäytteistä sekä ilmasta. Asbestikuituja ei saa esiintyä pinnoille 

laskeutuneessa pölyssä ollenkaan ja ilmassa vain 0,01 kuitua/cm3. Rakenteissa 

oleva asbesti ei kuitenkaan ole ihmiselle haitallista rakennuksen normaalissa 

käytössä. (Ympäristöopas 2016, 78.) 

2.2.5 Olosuhdemittaukset 

Olosuhdemittauksilla tutkitaan mm. lämpötilaa, ilman suhteellista kosteutta, ilman 

hiilidioksidipitoisuutta sekä paine-eroja ulkoilmaan. Olosuhdemittauksissa käyte-

tään tallentavia loggereita. Mittaukset voidaan tehdä lyhytaikaisina mittauksina 

tai seurantamittauksina. Pidempijaksoisista mittauksista on aina helpompi tehdä 

analyysia kuin lyhyistä mittauksista. Tuloksia tulkitessa täytyy ottaa huomioon, 

onko mittaus mahdollisesti häiriintynyt. Häiriintyminen voi tapahtua esimerkiksi 

siten, että joku vaihtaa loggerin paikkaa tai sähkökatko keskeyttää loggerin mit-

tauksen, mikäli loggerilla ei ole omaa virtalähdettä. (Ympäristöopas 2016, 61–

63.) 

 

2.3 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimustulosten esittämistä, analysointia sekä ris-

kien analysointia.  

Tulosten esittäminen 

Kuntotutkimusraportissa esitetään ainoastaan vaurion tai sisäilmaongelman syyn 

selvittämisen kannalta oleelliset tiedot ja tulokset. Tekstien pitää olla yksiselittei-

siä. Kuntotutkimusraporttiin tulee myös laittaa riittävästi kuvia havainnollistamaan 

tutkimustuloksia. Raportin perusteella pitäisi pystyä arvioimaan johtopäätöksiä 

vaurioista, vaurioiden syistä sekä korjausehdotuksista. Käytetyt tutkimus- ja mit-

tausmenetelmät, mittauspaikat sekä mittausajankohdat tulee mainita arvioinnin 

helpottamiseksi. Lisäksi raportissa tulee ottaa huomioon mittausvirheet sekä mit-

taustulosten luotettavuus. (Ympäristöopas 2016, 95.) 
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Analysointi ja riskianalyysi 

Tutkimustulosten analysointi tapahtuu aina tapauskohtaisesti ja lähtötilanteen 

mukaan valitaan analysoinnin tarvittava laajuus, sisältö ja menetelmät. Analy-

sointia varten tarvitaan kaikki tutkimus- ja mittaustulokset. Analyysissä huomioi-

daan ainoastaan vaurioitumisen tai jonkin muun puutteen kannalta oleellisiin asi-

oihin. Analyysissä otetaan kantaa kosteusvaurioihin ja niiden laajuuteen sekä syi-

hin, sisäilman laatuun sekä tehdään riskianalyysi. Riskianalyysissä otetaan kan-

taa siihen, vaikuttavatko vauriot sekä puutteet sisäilmaan ja onko mahdollista, 

että käyttäjät altistuvat epäpuhtauksille. (Ympäristöopas 2016, 95.) 

Sisäilman olosuhteet 

Sisäilman jatkuvan olosuhdeseurannan perusteella tehdään arvio rakennuksen 

sisäilman kosteuspitoisuudesta, lämpöolosuhteista ja hiilidioksidipitoisuudesta. 

Hetkellisen mittauksen tuloksia voidaan käyttää suuntaa antavina. Mikäli sisäil-

man kosteuspitoisuus on suunniteltua suurempi, täytyy analyysissä selvittää kor-

kean kosteuspitoisuuden syy. Mikäli sisäilman kosteuspitoisuus on huomattavan 

korkea, täytyy selvittää, onko kosteusvaurio rakenteissa mahdollinen sen joh-

dosta. Lämpötilaseurannan perusteella voidaan arvioida ovatko lämpöolosuhteet 

vaatimusten mukaiset. Hiilidioksidipitoisuusseurannan perusteella voidaan arvi-

oida rakennuksen ilmanvaihdon riittävyyttä. (Ympäristöopas 2016, 96–97.) 

Kosteusvaurioitumisriskin arviointi 

Kuntotutkimuksen riskiarviossa otetaan kantaa siihen, onko rakenteissa kosteus-

vaurioriski. Tutkimustulosten analysointivaiheessa riskiarvio tarkistetaan, mikäli 

havaintojen ja kosteusmittausten perusteella kosteusrasitus tai rakenteet eivät 

ole samat kuin tutkimusten alussa tehdyssä riskiarviossa. (Ympäristöopas 2016, 

97.) 

Altistumisen arviointi 

Mikrobivaurioille sekä kemiallisille vaurioille altistumista ja haittoja arvioidaan 

yleensä vaurioiden laajuuden perusteella. Erilaisten sisäilmahaittojen arvioinnille 

on omat arviointikriteerinsä. Arvioitavia asioita ovat mikrobivaurioiden laajuus, il-
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mavuotoreitit ja ilmayhteydet epäpuhtauslähteen ja sisäilman välillä, ilmanvaihto-

järjestelmä sekä epäpuhtauksille altistuminen. (Ympäristöopas 2016, 97.)  

Mittaustulosten tulkinta 

Mittaustulosten analysoinnissa tulee ottaa huomioon mittausvirheet sekä mittaus-

ten luotettavuus. Raportissa tulee esittää mittalaitteesta, mittausolosuhteista 

sekä mittaustavasta johtuvat epätarkkuudet ja epävarmuustekijät. Luotettavia 

johtopäätöksiä ei koskaan voida tehdä yhden mittauksen perusteella, jos vii-

tearvo on mittausepävarmuus huomioon ottaen mittaustuloksen alueella. (Ympä-

ristöopas 2016, 98.) 

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Raportin lopussa tulee olla yhteenvedot tutkimusten tuloksista ja johtopäätöksistä 

sekä toimenpide-ehdotukset. Yhteenvedossa tulisi esittää vaurioiden sekä mui-

den sisäilman laatua heikentävien tekijöiden laajuus, syyt ja arvio käyttäjien epä-

puhtauksille altistumisen mahdollisuus. Johtopäätösten perusteella esitetään toi-

menpide-ehdotukset vaurion korjaamiseksi ja sisäilman laadun parantamiseksi. 

(Ympäristöopas 2016, 98–99.)  

2.4 Asumisterveysasetuksen sisäilmateknisen tutkimuksen kannalta tär-

keitä asioita 

Sisäilmatekninen kuntotutkimus perustuu asumisterveysasetuksessa määrättyi-

hin raja-arvoihin ja määräyksiin. Asumisterveysasetus on tullut voimaan 

15.5.2015. Asumisterveysasetuksen perusteella voidaan arvioida altistumisolo-

suhteita, jonka perusteella viranomainen voi arvioida terveyshaittaa. Tässä lu-

vussa käydään läpi sisäilmateknisen kuntotutkimuksen kannalta tärkeimpiä koh-

tia asetuksesta. 

Terveyshaittaa arvioidessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyyden, 

toistuvuuden ja keston kokonaisuus mukaan lukien altistumisen välttämisen ja 

haitan poistamisen mahdollisuudet ja niistä aiheutuvat olosuhteet ja muut vas-

taavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa olosuhteissa on erityisesti otettava 

huomioon altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan muodostumisen riski. 
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Poikkeavia olosuhteita on esimerkiksi korjaus tai muutostyön aikana. (Asumister-

veysasetus 2015.) 

Mittaus ja näytteenotto tulisi suorittaa tavanomaisissa olosuhteissa mikäli mah-

dollista. Mittauksessa ja näytteenotossa tulee käyttää standardoituja menetelmiä 

tai muuta luotettavaa menetelmää käyttäen. Mittaus- ja näytteenottolaitteiden 

täytyy olla kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaan. Näytteenotto ja analysointi 

täytyy tehdä laboratorion ohjeistuksen sekä laadunvalvontajärjestelmän mukai-

sesti. Näytteenotto- ja analysointimenetelmä sekä määritysraja tulee esittää aina 

mittaus- ja analyysitulosten lausunnoissa. Kun arvioidaan toimenpiderajan ylitty-

mistä, tehdään epävarmuustarkastelu mittaus- ja näytteenottotapahtumasta sekä 

jatkoanalyysistä. Toimenpideraja ylittyy mikäli altisteiden numeeriset arvot ylitty-

vät mittaepävarmuus mukaan lukien. Vain sosiaali- ja terveysministeriön hyväk-

symä asiantunteva ja riippumaton toimija voi osoittaa uuden mittausmenetelmän 

luotettavuuden ja toistettavuuden. (Asumisterveysasetus 2015.) 

Huoneilman kosteus ei saa ylittää pitkäkestoisesti mikrobikasvun riskin rajaa 

(Asumisterveysasetus 2015) Suhteellisen kosteuden ollessa yli 70 % mikrobi-

kasvu on todennäköistä. Ilmankosteutta suurempi merkitys on kuitenkin raken-

nus- ja pintamateriaalien paikallisella kosteudella. Mikrobeilla on omat mikrobi-

kohtaiset vaatimukset kosteudelle. Homesienillä kasvulle vaadittu suhteellinen 

kosteus RHmin = 65 – 85 % ja bakteereilla sekä sinistäjä- ja lahottajasienillä 

RHmin = 95 %. Mikäli olosuhteet ovat hyviä mikrobikasvustolle, voi se kehittyä 

päivissä. Mikäli olosuhteet vaihtelevat mikrobikasvu hidastuu. (Sisäilmayhdistys 

Ry, Mikrobikasvun edellytykset.) 

Ilmanäyte tulee ottaa tilan tai huoneen keskeltä noin 1,1 metrin korkeudelta. 

Näyte tulee ottaa tilasta, joka edustaa tutkittavan kemiallisen yhdisteen esiinty-

mistä parhaiten. Ilmanvaihdon on oltava altistumisen kannalta normaalissa ti-

lassa. Ovet, ikkunat ja tuuletusluukut tulee pitää suljettuna näytteenoton ajan. 

(Asumisterveysasetus 2015.) 

Asumisterveysasetuksessa asetetut toimenpiderajat haihtuville orgaanisille yh-

disteille on esitetty taulukossa 1. 
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Yhdiste Toimepideraja 

TVOC 400 μg/m³ 

Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yh-

disteen tolueenivasteella laskettu pi-

toisuus huoneilmassa  

50 μg/m³. 

2.2.4-trimetyyli-1.3-pentaalidioli di-

isobutyraatti (TXIB) 

10 μg/m³ 

2-etyyli-1-heksanoli (2EH) 10 μg/m³ 

Naftaleeni 10 μg/m³ 

Styreeni 40 μg/m³ 

TAULUKKO 1. Toimenpiderajat haihtuville orgaanisille yhdisteille (Asumister-

veysasetus 2015) 

Asumusterveysasetuksessa asetetut toimenpiderajat hiukkasmaisille epäpuh-

tauksille on esitetty taulukossa 2. 

Epäpuhtaus Toimenpideraja 

Hengitettävät pienhiukkaset (PM10) 50 μg/m³ 24 tunnin mittauksen aikana

Pienhiukkaset (PM2,5) 25 μg/m³ 24 tunnin mittauksen aikana

Teolliset mineraalikuidut 0,2 kuitua/cm2 kahden viikon las-

keuma 

Asbestikuidut 0,01 kuitua/cm3 ilmassa 

TAULUKKO 2. Toimenpiderajat hiukkasmaisille epäpuhtauksille (Asumisterveys-

asetus 2015) 
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Mikrobien kohdalla toimenpideraja ylittyy korjaamattomassa kosteus- tai lahovau-

riossa, sekä aistinvaraisesti ja tarvittaessa analyyseillä varmistetussa mikrobikas-

vussa rakenteiden sisäpinnoilla. Sisäpuolisessa rakenteessa tai eristeessä toi-

menpideraja ylittyy silloin, kun lämmöneriste ei ole yhteydessä ulkoilman tai maa-

perän kanssa. Muussa rakenteessa toimenpideraja ylittyy, mikäli sisätiloissa voi 

altistua. (Asumisterveysasetus 2015.) 

Mikrobikasvu todetaan yleensä laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmää käyt-

täen ja mikroskopoimalla tehdyllä analyysillä. Menetelmä perustuu mikrobien 

kasvatukseen rakennusmateriaalista. Mikrobihaitta voidaan myös todeta ilma-

näytteestä joka on otettu 6-vaiheimpaktorilla, tai pintasivelynäytteestä. Toimenpi-

derajan ylittyminen vaatii ilmanäytteen kohdalla mikrobipitoisuuden lisäksi myös 

muuta näyttöä. (Asumisterveysasetus 2015.) 

2.5 Riskirakenteet ja kosteusvauriot 

Sisäilmateknisen tutkimuksen kannalta tärkeää on kosteusvaurioiden ja niille alt-

tiiden riskirakenteiden tunnistus. Kosteusvaurioiden seurauksena rakenteisiin voi 

syntyä home- ja lahovaurioita sekä kemiallisia vaurioita. Kosteus voi siirtyä ra-

kenteissa painonvoiman vaikutuksesta, kapillaarisesti, kosteuskonvektion kautta 

ja diffuusion kautta (Ympäristöopas 2016).  

2.5.1 Riskirakenne 

Riskirakenteet ovat rakenteita, joille tyypillistä on kosteusvaurioherkkyys. Riski-

rakenteet ovat olleet rakentamisaikanaan määräysten ja ohjeiden mukaisia, 

mutta myöhemmin todettu riskialttiiksi vaurioitumiselle. (Raksystems, riskira-

kenne.) Opinnäytetyössä tehtiin tutkimus 60-luvun omakotitaloon, jolle tyypillisiä 

riskirakenteita ovat esimerkiksi maanvaraisen alapohjan puukorotettu lattia, jonka 

lämmöneristeet on asennettu suoraan betonilaatan päälle (KUVA 5), ulkoseinä-

rakenteen riittämätön tuulettuvuus ja valesokkeli (KUVA 6). (Hometalkoot.fi/oma-

kotitalo). 
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KUVA 5. Maanvaraisen alapohjan puukorotetun lattian riskirakenne (Hometal-

koot.fi/omakotitalo) 

 

KUVA 6. Valesokkeli (Hometalkoot.fi/omakotitalo) 
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2.5.2 Kosteusvaurion syntymisen syitä riskirakenteissa 

Kosteusvaurio voi syntyä useilla eri tavoilla ja eri rakenneosille on omat tyypilliset 

vaurioitumismekanismit. Riskirakenteissa kosteusvaurion syntymisen riski on 

suurempi kuin kosteusteknisesti toimivassa rakenteessa. Puutteet vedeneristyk-

sissä altistavat usein rakenteet kosteusvauriolle. Kosteus voi myös tiivistyä ra-

kenteisiin sekä ulkopuoliset kosteuslähteet, kuten viistosade, ovat toimimatto-

missa rakenteissa kosteusvaurioiden syitä. Kosteusvaurio voi myös syntyä kos-

teusteknisesti toimivaan rakenteeseen, esimerkiksi putkivuodon yhteydessä. Ku-

vassa 7 on esitetty yleisimpiä kosteusvaurion syitä. (Ympäristöopas 2016, 152.) 

 

KUVA 7. Yleisimpiä kosteusvaurion syitä (Ympäristöopas 2016, 152) 
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2.5.3 Kosteusvaurion tunnistaminen 

Kosteusvaurion tunnistamisessa käytetään aistinvaraisia havaintoja sekä tarvit-

taessa tarkempia tutkimuksia. Kosteusvaurion selvittämisessä käytettäviä tutki-

musmenetelmiä ovat kosteuskartoitus, kosteusmittaukset ja materiaalinäytteiden 

analyysit. Yleisiä kosteusvaurion merkkejä ovat pinnoilla näkyvä home, valuma-

jäljet, maalin hilseily ja hajut sisäilmassa. Joissain tapauksissa vaurio voidaan 

todeta ilman tarkempia tutkimuksia, mutta usein apuna käytetään materiaalinäyt-

teiden analyysejä, kuten mikrobi- ja VOC-analyysit. (Ympäristöopas 2016.) 

2.6 Sisäilman epäpuhtaudet 

Sisäilman laatuun vaikuttavat monet epäpuhtaustekijät. Tässä luvussa käydään 

läpi yleisimpiä epäpuhtauksia ja niiden raja-arvoja sekä vaikutuksia. 

2.6.1 Hiilidioksidi, CO2 

Hiilidioksidi on ilmakehän kaasu, jota on ulkoilmassa noin 350 ppm. Ihmisen elin-

toiminnot tuottavat hiilidioksidia, mikä nostaa sisäilman hiilidioksidipitoisuutta. Mi-

käli hiilidioksidipitoisuus on korkea, on se merkki liian suuresta kuormituksesta tai 

ilmanvaihtuvuuden riittämättömyydestä. Hyvän sisäilman hiilidioksidipitoisuus on 

alle 900 ppm. Työsuojeluviranomaisten asettama hiilidioksidin haitalliseksi tun-

netun pitoisuuden arvo on 5000 ppm. (LVI 05-10417 Rakennusten sisäilmaston 

suunnitteluperusteet.) Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpide raja on 2100 

mg/m3 (1150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus, eli 1500 ppm 

(Asumisterveysasetus 2015). 

2.6.2 Radon 

Radon on radioaktiivinen hajuton kaasu, joka syntyy maaperässä uraanin hajoa-

misen tuloksena. Radon on ihmiselle haitallinen aine hengitysteihin joutuessaan. 

Sisäilmaan radonia pääsee maaperästä, mikäli maanvastaiset rakenteet ovat 

epätiiviitä. Suurin riski on soralle tai rikkonaiselle kallioperälle rakennetuissa ra-

kennuksissa. (LVI 05-10417 Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet, 6.) 

Sisäilman radonin toimenpiderajana on 400 Bq/m3. Uudisrakennuksissa pyritään 

siihen, että radonpitoisuus ei ylittäisi 200 Bq/m3. (Sosiaali- ja terveysministeriön 

päätös asuntojen huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvoista 944/1992.) 
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2.6.3 Hiukkaset 

Hiukkaset ovat sisäilman laadun kannalta merkittäviä tekijöitä. Hiukkasten vaiku-

tus riippuu niiden koosta, pienet hiukkaset ovat vaarallisempia kuin suuret. Pienet 

hiukkaset pysyvät ilmassa pitempään kuin suuret hiukkaset ja pääsevät syvem-

mälle hengitysteihin. Sisäilmaan hiukkasia tulee ulkoilmasta ja sisäisistä läh-

teistä. (LVI 05-10417 Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet, 7.) Hiuk-

kasten toimenpiderajat 24 mittauksen aikana ovat 50 μg/m3 (PM10) ja 25 μg/m3 

(PM2,5) (Asumisterveysasetus 2015). 

2.6.4 Asbesti ja mineraalikuidut 

Asbesti ja mineraalikuidut ovat yleensä rakennusperäisiä epäpuhtauksia sisäil-

massa. Asbestikuidut voivat aiheuttaa keuhkosyöpää ja asbestoosia. Asbestia on 

käytetty mm. rakennuslevyissä, lattiamateriaaleissa, tasoitteissa ja laasteissa. 

Asbestikuidut irtoavat materiaalista mekaanisesti, eli altistumisen riski on suurin 

purku- ja korjaustöiden yhteydessä. Asbestin käyttö on kielletty vuonna 1994. Mi-

neraalikuidut ärsyttävät ihoa, silmiä ja ylähengitysteitä, mutta eivät ole yhtä hai-

tallisia kuin asbestikuidut. Sisäilmaan mineraalikuituja pääsee ilmanvaihtolaittei-

den sisäpintojen eristeistä ja alakatoista. (LVI 05-10417 Rakennusten sisäilmas-

ton suunnitteluperusteet, 7.) Asbestikuitujen toimenpiderajana sisäilmassa on 

0,01 kuitua/cm3 ja pinnoille laskeutuneessa pölyssä asbestikuitujen esiintymistä 

pidetään toimenpiderajan ylittymisenä. Mineraalikuitujen toimenpideraja ylittyy, 

kun kahden viikon aikana laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm3. (Asumister-

veysasetus 2015.) 

2.6.5 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, VOC 

VOC-yhdisteet ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka esiintyvät kaasumaisina 

sisäilmassa. Sisäilman kemiallisena indikaattorina pidetään haihtuvien orgaanis-

ten yhdisteiden kokonaispitoisuutta TVOC. Sisäilman korkeat pitoisuudet aiheut-

tavat päänsärkyä, silmien- ja limakalvojen ärsytystä ja hajutuntemuksia. Sisäil-

man VOC-yhdisteet ovat yleensä rakennus- tai sisustusmateriaalien emissioita. 

Riittävällä ilmanvaihdolla sisäilman VOC-pitoisuutta pystytään laskea helposti. 

(LVI 05-10417 Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet, 6.)   



24 

2.7 Mikrobit 

Mikrobit, etenkin bakteerit, sienet ja sädesienet ovat sisäilman laatua huononta-

via tekijöitä. Ihmisille ne voivat aiheuttaa monia erilaisia oireita, kuten allergisia 

reaktioita tai ärsytystä. Osa mikrobeista on toksisia eli myrkyllisiä. Mikrobien li-

säksi ihmiset altistuvat niiden aineenvaihduntatuotteille, joita ovat erilaiset toksii-

nit ja mikrobi-VOCit. Mikrobien aineenvaihduntatuotteet voivat levitä kauas alku-

peräisestä lähteestä. (LVI 05-10417 Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperus-

teet, 9.)   

2.7.1 Kasvuolosuhteet 

Sienten ja homesienten kasvamista rajoittavat lämpötila, ravinto ja kosteus, joista 

tärkein tekijä on kosteus. Kasvulle ihanteellinen lämpötila on 15…30 °C. Mikäli 

lämpötila on alle 0 °C tai yli 60 °C, kasvua ei tapahdu. Alle 0 °C lämpötilat eivät 

kuitenkaan tuhoa kasvustoa. Ravinnoksi mikrobit tarvitsevat orgaanista ainetta. 

Kosteutta sienet tarvitsevat toistuvasti kasvaakseen. Sisäilman kosteus ei ole 

kasvua rajoittava tekijä vaan tärkeämpi tekijä on kasvualustan kosteus. Home-

kasvuston syntymiseen ei tarvita välttämättä kosteusvauriota. Kosteuden tiivisty-

minen kylmään seinään tai kylmäsiltaan voi aiheuttaa kasvun alkamisen. (LVI 05-

10417 Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet, 9.)   

Kasvuolosuhteiden ollessa otolliset homesieni kasvaa paikallisesti eikä tuota pal-

jon itiöitä. Tämän vuoksi ilmanäytteissä ei välttämättä ole suuria itiöpitoisuuksia 

selvästä homekasvustosta huolimatta. Mikäli kasvualusta alkaa kuivua, alkaa ho-

mesieni tuottamaan paljon enemmän itiöitä uuden kasvupaikan löytämiseksi. Itiöt 

selviytyvät epäedullisissa olosuhteissa pitkiä aikoja ja alkavat lisääntyä olosuh-

teiden parantuessa. (LVI 05-10417 Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperus-

teet, 9.)   

2.7.2 Viranomaisvaatimukset 

Mikrobien hankalan mittaamisen vuoksi sisäilman mikrobipitoisuudelle ei pystytä 

määrittämään numeerisia raja-arvoja kuten muille sisäilman epäpuhtauksille. 

Vastavalmistuneissa rakennuksissa ei kuitenkaan tulisi esiintyä mikrobikasvulle 
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otollisia olosuhteita. (LVI 05-10417 Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperus-

teet, 9–10.)   

Toimenpideraja ylittyy kun sisätiloissa voidaan altistua rakenteissa oleville mikro-

bikasvustoille tai rakennuksen sisäpinnoilla on aistinvaraisesti tai analyyseillä to-

dennettua mikrobikasvua. Mikrobikasvun toteaminen tapahtuu rakennusmateri-

aalista mikrobien kasvatukseen perustuvalla laimennossarja- tai suoraviljelyme-

netelmällä ja mikroskopoimalla. Myös 6-vaiheimpaktorilla otetun ilmanäytteen tai 

pintasivelynäytteen laimennossarjamenetelmällä tehdyllä analyysillä voidaan to-

deta mikrobihaitta. (Asumisterveysasetus 2015.) 

 

2.8 Sisäilmatekninen kuntotutkimus 1960-luvun omakotitaloon 

Osana opinnäytetyötä tehtiin sisäilmatekninen kuntotutkimus esimerkkitapauk-

sena. Kuntotutkimuksen tutkimussuunnitelma ja kuntotutkimuksen tulokset ovat 

esitetty kappaleissa 3 Tutkimusvaihe ja 4 Tutkimusvaihe 2: Kuntotutkimus.  

2.8.1 Tutkimusten kulku 

Tutkimukset alkoivat kohteen lähtötietojen kokoamisella. Alkuperäisiä rakenne-

piirustuksia vuodelta 1964 löytyi, mutta mahdollisista korjauksista ja muutoksista 

ei löytynyt piirroksia. Yksi rakennuksen huoneista on ollut alun perin autotalli, joka 

on myöhemmin muutettu asuinhuoneeksi. Myös kellaritilat poikkesivat alkuperäi-

sistä piirustuksista. Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan rakennuksen tasakattoisen 

osan vesikatto ja yläpohjan eristeet on uusittu vuonna 2012. 

Esiselvityskäynnillä tehtiin aistinvaraisia havaintoja kohteessa tutkimusten tar-

peen selvittämiseksi. Kohteessa havaittiin mikrobiperäistä hajua sekä ulkoseinien 

julkisivulaudoituksessa paikoitellen maalipinnan irtoilua. Ulkoseinien vierustoilla 

on paikoitellen kukkapenkkejä ja talvella katolta pudotetut lumet kasaantuvat sei-

nien vierustoille. Käyttäjien mukaan olohuoneen lattiassa on ollut putkivuoto jos-

kus aiemman omistajan aikana. 

Lähtötietojen ja esiselvityskäynnin perusteella tehtiin tutkimussuunnitelma tarvit-

tavista tutkimuksista.  
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Tutkimuksissa tehtiin rakenneavauksia alapohja- ja ulkoseinärakenteisiin, joista 

otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysejä varten. Lämpökuvauksella selvitet-

tiin mahdollisia ilmavuotoreittejä.  Lisäksi tehtiin paine-ero ja olosuhdeseurantaa, 

sekä Radonmittaukset viikon ajalta.  

Tutkimustulosten perusteella kirjoitettiin tutkimusraportti, jossa on esitetty tehdyt 

tutkimukset ja saadut tutkimustulokset. Tulosten perusteella on arvioitu altistu-

misolosuhteita ja annettu suositukset jatkotoimenpiteille.  

2.8.2 Tutkimusten tulokset 

Tutkimusten tulosten perusteella sisäilmaongelman lähteeksi todettiin ulkoseinän 

ja alapohjan vaurioituneet lämmöneristeet. Lämpökuvauksen avulla havaittiin 

useita ilmavuotokohtia ulkoseinän liitoskohdissa, joista mikrobikasvuston tuotta-

mat epäpuhtaudet pääsevät sisäilmaan. Viikon mittaisessa paine-eroseuran-

nassa todettiin rakennuksen olevan alipaineinen. 

Lisäksi viikon mittaisessa radonmittauksessa havaittiin että radonpitoisuudet ylit-

tävät 300 Bq/m3. Käytetty mittalaitteisto ei kuitenkaan ollut STUK:n hyväksymä, 

joten tulokset ovat vain suuntaa-antavia ja radonin osalta suositellaan tarkempia 

tutkimuksia. 

3 Tutkimusvaihe 

3.1 Kohteen yleiskuvaus 

Omakotitalo on rakennettu vuonna 1964 ja alun perin autovajana toiminut tila on 

muutettu asuin tilaksi vuonna 1980-luvulla. Keittiötä ja vessaa on remontoitu 

vuonna 2004. Ikkunat ja ovet on uusittu vuonna 2010. Tasakatto-osa on uusittu 

vuonna 2012 keväällä katon vesivuodon takia. Rakennus on puurunkoinen ja ala-

pohja tasakatto osalla on kaksoislaattarakenne ja harjakatto osalla korotettu puu-

lattia. Vesikatto on osittain harjakatto ja osittain tasakatto ja katteena konesau-

mattu peltikate. Rakennuksen kerrosala on 140 m² ja tilavuus 377 m3. Kuvissa 8 

ja 9 on esitetty rakennuksen alkuperäiset pohjapiirustukset.  
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KUVA 8. Rakennuksen 1. kerroksen alkuperäinen pohjapiirustus 1964 (Talon 
omistaja) 
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KUVA 9. Rakennuksen kellarikerroksen alkuperäinen pohjapiirustus (Talon omis-
taja) 

Tiedossa olevat sisäilmaongelmat 
 
Käyttäjien vaatteisiin on tarttunut voimakas homeen haju, josta on tullut huomau-

tuksia useammalta taholta.  

3.2 Tutkimuksen sisältö 

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää aistivaraisten menetelmien ja mittauksien 

sekä rakenneavausten ja materiaalinäytteiden analysoinnin avulla rakenteet, 

jotka sisäilman laadun parantamiseksi on korjattava. Tutkimusselostuksessa esi-

tetään johtopäätösten ja toimenpidesuositusten lisäksi vaihtoehtoja suositelta-

vista korjaustavoista ja käytettävistä materiaaleista. 

 

Rakennetekniset selvitykset 

Ennen kenttätöiden aloittamista tutustutaan vanhoihin suunnitelmiin (ARK, RAK 

ja LVIS). Suunnitelmista selvitetään kohteeseen suunnitellut rakenteet, niiden 

suunniteltu toiminta ja riskikohdat sekä muut lähtötiedot kenttätutkimuksia varten. 

Taulukossa 3 on esitetty tutkimuskohteeseen suunnitellut kenttätutkimukset. 
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RAK. OSA TOIMENPIDE  NÄYTTEET 

Alapohja/ 
lattiaraken-
teet 

 

Selvitetään rakennuksen alapohjarakenteet rakenneavauksin 
(Kellari, tasakatto-osa, harjakatto-osa). 

 

Tehdään kaikkien tilojen aistinvarainen tarkastus, jonka yhtey-
dessä kirjataan mm. näkyvät kosteusvauriot ja muut havaitut 
rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät. 

 

Otetaan tarvittavassa laajuudessa materiaalinäytteitä mikrobi-
analyysiä varten (arviolta 6–8 kpl, mahdollisista lisänäytteistä 
sovitaan erikseen).  

MAT 6-8kpl 

RAK. OSA TOIMENPIDE  NÄYTTEET 

Ulkoseinät Tehdään kaikkien tilojen aistinvarainen tarkastus ulkoseinien 
osalta.  

 

Selvitetään ulkoseinärakenteet rakenneavauksin (Kellari, tasa-
katto-osa, harjakatto-osa). Erityisesti alasidepuiden osalta kun-
non tarkistaminen. 

 

Selvitetään ulkovaipan ulkopinnan vesitiiviyspuutteet aistinva-
raisesti siinä laajuudessa kun ne on sääolosuhteet huomioiden 
mahdollista toteuttaa. Julkisivun kuntoa tarkastetaan aistinva-
raisesti niiltä osin kuin ilman henkilönostinta on mahdollista.  

 

Otetaan tarvittavassa laajuudessa materiaalinäytteitä mikrobi-
analyysiä varten (arviolta 10 kpl, mahdollisista lisänäytteistä 
sovitaan erikseen).  

MAT 10 kpl 

Selvitetään ulkoseinärakenteen läpivientien ja liittymien 
tiiveyttä ja mahdollisia ilmayhteyksiä sisäilmaan merkkiaineko-
keilla.  

 

RAK. OSA TOIMENPIDE  NÄYTTEET 

Yläpohja Selvitetään vesikaton vesitiiviyspuutteet aistinvaraisesti siinä 
laajuudessa kun ne on sääolosuhteet huomioiden mahdollista 
toteuttaa.  

 

Ullakkotilojen kosteusteknistä kuntoa selvitetään ullakkotiloista 
tehdyillä aistinvaraisilla havainnoilla. 

 

 

Otetaan tarvittavassa laajuudessa materiaalinäytteitä mikrobi-
analyysiä varten (arviolta 4  kpl, mahdollisista lisänäytteistä so-
vitaan erikseen). 

4 

TAULUKKO 3. Rakennetekniset selvitykset 
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4 Tutkimusvaihe 2: Kuntotutkimus 

Taulukossa 4 on esitetty tiivistetysti tehdyt tutkimukset ja käytetyt menetelmät. 

Tarkemmat menetelmäkuvaukset löytyvät liitteestä 1. 

Tutkimus Menetelmä/laitteet Ajankohta 
Paine-eroseuranta Tinytag 26.3.2019 
Mikrobit materiaali-
näyte 

Näytteenotto puhdistetuin väli-
nein minigrip-pussiin* 

22.5.-
23.5.2019 

Rakenteiden tiiveyden 
ja ilmavuotojen selvit-
täminen 

Lämpökuvaus 28.5.2019 

Olosuhdeseuranta Sisäilman lämpötila ja suhteel-
linen kosteus, Tinytag. 

29.5. – 
7.6.2019 

TAULUKKO 4. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista, * näytteen on analysoinut 

Työterveyslaitoksen laboratorio 

 

4.1 Rakennetekniset tutkimukset 

Alapohjarakenteet 

AP1: Olohuone (KUVAT 10 ja 11) 

‐ Lauta 22 mm 
‐ Alumiinipaperi 
‐ Koolaus + mineraalivilla 100 mm 
‐ Koolaus + purueriste 100 mm 
‐ Betoni 
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KUVA 10. Alapohjarakenneavaus olohuoneessa 

 

 
KUVA 11. Alapohjarakenneavaus olohuoneessa 
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AP2: Harrastehuone  

‐ Muovimatto 
‐ Lastulevy 20 mm 
‐ Koolaus + Mineraalivilla 100 mm 
‐ Bitumi 
‐ Betoni 70 mm 
‐ Hiekka 

 
Aistinvaraisesti lattiarakenteissa tai pinnoitteissa ei havaittu poikkeamia tai vau-

rioita. Rakenneavauksen kautta havaittiin, että betonilaattaa vasten ollut pu-

rueriste on kosteaa.   

Materiaalinäytteitä otettiin alapohjarakenteista yhteensä 4 kappaletta mikrobi-

analyysiin. Tulokset on esitetty kootusti alla olevassa taulukossa 5, näytteenotto-

paikat on esitetty liitteenä 2 olevassa pohjakuvassa. 

Ulkoseinät Näyt-

teitä 

Ei viitettä 

vauriosta 

heikko viite 

vauriosta 

viittaa vau-

rioon 

vahva viite 

vauriosta 

Materiaalinäyt-

teet 1, 4, 5 ja 6 

4 1 1 1 1 

TAULUKKO 5. Mikrobitulosten yhteenveto, alapohjarakenteet  

Vaurioon viittaavaa mikrobikasvua löytyi olohuoneen, harrastehuoneen sekä 

eteisen näytteistä. Makuuhuoneen näytteessä ei ollut viitettä vauriosta. 

Vaurioon viittaavaa mikrobikasvustoa esiintyy olohuoneen, harrastehuoneen 

sekä eteisen näytteissä. Voidaan siis todeta että alapohjarakenteet ovat vaurioi-

tuneet. Puukorotetun lattian ja sisäilman välillä on yhteys. Jatkotoimenpiteinä 

suositellaan alapohjan vaurioituneiden eristeiden poistamista, alapohjarakenteen 

korjaamista kosteusteknisesti toimivaksi ja alapohjarakenteiden tiivistämistä. 

 
Väliseinärakenteet 

Väliseinärakenteissa ei havaittu pintapuolisesti vaurioita. Havaintojen perusteella 

väliseinät eivät ole merkittävä riski sisäilman kannalta.  

 
 
 
 



33 

 
Ulkoseinärakenteet 

US1: Olohuone 

- Kipsilevy 13 mm 
- Kuitulevy 12 mm 
- Paperi 
- Mineraalivilla 90 mm 
- Tuulensuojalevy 
- Mineraalivilla 50 mm 
- Julkisivulaudoitus 
 

US2: Harrastehuone 

- Lastulevy 20 mm 
- Mineraalivilla 50 mm 
- Kipsilevy 13 mm 
- Mineraalivilla (kova) 20 mm 
- Sokkelibetoni 
 
US3: Harrastehuone (Vanhan autotallin oven kohdalta) 
- Lastulevy 20 mm 
- Mineraalivilla 100 mm 
- Sokkelibetoni 

 

Julkisivu laudoituksen maalipinta on huonossa kunnossa rakennuksen pysty-

laudoitetulla osalla. Sisätiloissa ei tehty kosteusvaurioon viittaavia näkyviä ha-

vaintoja. 

Materiaalinäytteitä otettiin ulkoseinärakenteista yhteensä 3 kappaletta mikrobi-

analyysiin. Tulokset on esitetty kootusti alla olevassa taulukossa 6, näytteenotto-

paikat on esitetty liitteenä 2 olevassa pohjakuvassa. 

Ulkoseinät Näyt-

teitä 

Ei viitettä 

vauriosta 

heikko viite 

vauriosta 

viittaa vau-

rioon 

vahva viite 

vauriosta 

Materiaalinäyt-

teet 

2, 3 ja 7 

3 1 1 0 1 

TAULUKKO 6. Mikrobitulosten yhteenveto, ulkoseinärakenteet  
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Vaurioon viittaavaa mikrobikasvua esiintyi olohuoneen ja harrastehuoneen ma-

teriaalinäytteissä. Makuuhuoneen materiaalinäytteessä ei ollut viitettä vauriosta. 

Ulkoseinärakenteen tiiveyttä arvioitiin Lämpökuvauksen avulla. Kuvaus tehtiin ul-

koilman lämpötilan ollessa -5 °C. Ilmavuotokohdat näkyvät kuvissa kylmempinä 

kuin ympäröivän rakenteen lämpötila.  

Mittauksen perusteella ilmavuotoa esiintyi mm. 

‐ lattian ja ulkoseinärakenteen liitoksessa (KUVA 13) 
‐ Ulkoseinärakenteen ja katon liitoksessa (KUVAT 14 ja 15) 
‐ Nurkissa (KUVAT 12, 13 ja 14) 
 

 
KUVA 12. Olohuoneen nurkka 
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KUVA 13. Olohuoneen nurkka, sekä ulkoseinärakenteen ja lattian liitos 

 

 

 

 
KUVA 14. Harrastehuoneen nurkka, sekä ulkoseinärakenteen ja katon liitos 
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KUVA 15. Makuuhuoneen ulkoseinärakenteen ja katon liitos 

 

Otettujen materiaalinäytteiden perusteella ulkoseinärakenteet ovat vaurioituneet 

olohuoneessa sekä harrastehuoneessa. Lämpökuvausten perusteella raken-

teista on ilmayhteys sisätiloihin. Jatkotoimenpiteinä suositellaan ulkoseinäraken-

teiden vaurioituneiden eristeiden poistamista, rakenteiden korjaamista kosteus-

teknisesti toimiviksi sekä tiivistämistä. 

 

Yläpohja- ja vesikattorakenteet 

Yläpohjassa tai vesikattorakenteissa ei tehty vesivuotoon viittaavia havaintoja. 

Rakennuksen tasakattoisen osan vesikatto ja yläpohjan eristeet ovat uusittu 

vuonna 2012 kattovuodon takia. Havaintojen perusteella yläpohjarakenne ei ole 

merkittävä riski sisäilman kannalta. Yläpohja on esitetty kuvassa 16.  
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KUVA 16. Yläpohja 

 

 
Sisäilman olosuhteet ja epäpuhtaudet 

Paine-eroa ulkovaipan yli seurattiin jatkuvana mittauksena 29.3.2019…6.4.2019 

välisenä aikana olohuoneessa. Paine-eroja. Paine-ero vaihteli välillä -9…+1 Pa. 

Paine-eron seurantakäyrät ovat liitteessä 5. Paine-eron vaihteluun vaikuttavat 

tuuliolosuhteet, ilmanvaihto, rakenteiden tiiveys ja rakennuksen käyttö.  

Tilojen painesuhde ulkoilmaan nähden oli seuranta mittauksissa sisäilman laa-

dun kannalta heikentävä tekijä. Alipaine vetää ilmaa rakenteista. Jatkotoimenpi-

teinä suositellaan ilmanvaihdon parantamista.  

 

Lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta seurattiin 29.3.2019…6.4.2019 väli-

senä aikana olohuoneessa. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 7, seuranta-

käyrät ovat liitteessä 4.  

Tila / Huone Lämpötila (oC) 
min..max  

Lämpötila 
(oC) 
keskiarvo 

Suht. kosteus 
(%) 

Olohuone 20,0…23,7 21,7 36 
TAULUKKO 7. Lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden seurannan keskeiset 

tulokset 
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Huoneilman lämpötila vaihteli mittausjaksolla välillä 20,0…23,7 oC. Lämmitys-

kaudella lämpötilan tulisi olla vähintään 20 oC, ja mittausten mukaan tämä toteu-

tui. Suhteellinen kosteus sisätiloissa oli vuodenaikaan nähden tavanomainen. 

Suhteellisen kosteuden tulisi sisätiloissa olla välillä 20…60 %. Suhteellisen kos-

teuden ollessa yli 60 % sisäilma on hyvin kosteaa ja kosteuden tiivistyminen pin-

noille on mahdollista.  Suhteellisen kosteuden ollessa alle 20 % sisäilma on kui-

vaa. Mittausjaksolla sisätilojen lämpötila ja suhteellinen kosteus oli vuodenaikaan 

nähden tavanomainen.   

Olohuoneessa ja harrastehuoneessa tehtiin radonmittaukset viikon ajalta. Mit-

tauksessa käytetty mittalaite ei ole STUK:n kalibroima, joten mittaustulokset ovat 

suuntaa antavia. Olohuoneessa radonia oli mittausjakson keskiarvona 460 Bq/m3 

ja harrastehuoneessa 663 Bq/m3. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ioni-

soivasta säteilystä (1044/2018) mukaan radonpitoisuuden viitearvo on 300 

Bq/m3. Radonpitoisuus olohuoneessa ja harrastehuoneessa ylittävät sosiaali- ja 

terveysministeriön asettaman viitearvon 300 Bq/m3. Mittausajan jakso oli lyhyt ja 

vain suuntaa-antava. Jatkotoimenpiteenä suositellaan jatkotutkimuksia Radon-

pitoisuuden selvittämiseksi. 

4.2 Altistumisolosuhteiden arviointi 

Altistumisolosuhteita arvioitiin Työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti. Apuna 

käytettiin tavanomaisesta poikkeavia olosuhteita kuvaavia pääkriteereitä. (Ohje 

työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle kun työpaikalla on sisäil-

masto‐ongelma, Työterveyslaitos 2017). Tavanomaisesta poikkeavan altistumis-

olosuhteen todennäköisyyden arvioimiseen käytettiin neliportaista asteikkoa:  

1) epätodennäköinen, 2) mahdollinen, 3) todennäköinen, ja 4) erittäin todennä-

köinen. 

Tutkimusten perusteella rakennuksen ulkoseinässä ja alapohjassa on kosteus-

vaurioita, joilla on todettu ilmareitti sisäilmaan. Paine-eroseurannan perusteella 

rakennuksen ilmanvaihto ei ole riittävä ja alipaineisuus vetää ilmaa vaurioitu-

neista rakenteista.  
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Tutkimuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on erit-

täin todennäköinen. 

5 Yhteenveto 

Sisäilmateknisen kuntotutkimuksen suurimmaksi haasteeksi havaittiin mahdolli-

set puutteelliset lähtötiedot. Vanhoissa rakennuksissa on voitu tehdä korjauksia 

ja rakenteet eivät vastaa alkuperäisiä piirustuksia. Tämän takia rakenteiden to-

dentaminen rakenneavauksilla on sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa tär-

keää.  

Sisäilmaongelman lähteen löytämisessä tärkeintä on osata tunnistaa vaurio ja 

vauriolle alttiit rakenteet. Kosteustekninen kuntotutkimus tehdään yleensä sisäil-

mateknisen kuntotutkimuksen yhteydessä, jos sisäilmaongelman epäillään johtu-

van kosteusvauriosta.  

Tutkimukset onnistuivat mielestäni hyvin ja sisäilmaongelman lähde saatiin sel-

vitettyä. Vauriot kuvastavat hyvin 1960-luvun omakotitalolle tyypillisiä riskiraken-

teita. Alapohjan puukorotetun lattian betonilaatan päällä lämmöneristeet olivat 

vaurioituneet ja ulkoseinän lämmöneristeiden vauriot johtuvat todennäköisesti ul-

koseinän huonosta tuulettuvuudesta sekä heikosta höyrynsulusta. Parannetta-

vaa työssä olisi ollut ulkoilman olosuhteiden mittaus mittausajanjaksolla. Myös 

tutkimussuunnitelmaan merkityt näytemäärät olivat yläkanttiin. Normaalisti näyt-

teitä otettaisiin enemmän, jotta pystyttäisiin arvioimaan vaurioiden laajuutta pa-

remmin. Otettu näytemäärä oli kuitenkin riittävä vaurioiden toteamiseen.  
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   LIITE 1 
      Sivu 1/1 

 
MENETELMÄT 
 
Rakennuksen tutkimusmenetelmät 
 

Aistinvarainen arviointi 
Tilojen, rakenteiden kuntoa ja sisäilman laatua arvioitiin aistivaraisesti kohteessa. Aistinvarai‐
sessa  arvioinnissa  tehtiin  havaintoja  esimerkiksi  poikkeavista  hajuista  ja  pintamateriaalien 
vaurioista. 
 
Rakenteiden avaus 
Rakenneavauksia tehtäessä käytettiin kohdepoistona HEPA‐suodattimella varustettua imu‐
ria, jottei pölyä pääse leviämään tiloihin. Rakenneavauksesta tehtiin havaintoja rakenteen si‐
säisestä kunnosta ja otettiin tarvittavat materiaalinäytteet. Rakenneavaukset paikattiin ilma‐
tiiviisti heti tutkimusten jälkeen. 
 
 
Sisäilman olosuhteet 
Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus mitattiin yhtäjaksoisena seurantamittauksena. 
 
Lämpökuvauskartoitus 
Ilmavuotoreittien kartoitukseen käytettiin  lämpökameraa. Lämpökuvauskartoituksen  toteu‐
tus ei ole kaikilta osin rakennuksen lämpökuvausohjeistuksen RT 14‐11239 mukainen. 
 

 
Painesuhteet 
Rakennuksen painesuhteita ulkovaipan yli mitattiin yhtäjaksoisena seurantamittauksena. 
 
 

Altisteita mittaavat menetelmät 
 
Mikrobit materiaalinäytteissä 
Rakenteiden mikrobiologista  kuntoa  tutkittiin materiaalinäytteiden  avulla. Materiaalinäyt‐
teet otettiin puhdistetuilla välineillä suljettavaan muovipussiin. Näytteet analysoitiin elintar‐
viketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymällä akkreditoidulla suoraviljelymenetelmällä. 
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29.3.2019‐6.4.2019 Pa5 Olohuone, paine‐ero vaipan yli 

 

29.3.2019‐6.4.2019 Pa23 Olohuone, paine‐ero vaipan yli 
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