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Tutkimusten eteneminen
• Lähtötietojen kerääminen

• Kiinteistön asiakirjat; piirustukset 

• Käyttäjäkyselyt

• Tutkimushistoria

• Korjaushistoria

• Alustava kohdekäynti / tilojen läpikäynti/ 
käyttäjien haastattelu

• Huollon ja siivouksen huomiot



Tutkimusten eteneminen
• Asiakirjoihin tutustuminen ja alustava kohdekäynti

• Analyysia rakenteista (riskirakenteet), ilmanvaihdosta
• Kohdekäynnillä tehtävät aistinvaraiset havainnot silmin, 

hajut, veto, olosuhteet jne.

-> olemassa olevasta tilanteesta alustavan käsityksen 
muodostaminen
-> tutkimuksen suunnittelu

Oleellista on osata tutkia riittävästi (sekä laadullisesti että 
määrällisesti), mutta toisaalta välttää ”varmuuden vuoksi” 
– tehtävää ”ylitutkimista”. Oleellista on myös osata 
lähtötietojen perusteella kohdistaa tutkimukset oikeisiin 
asioihin ja tarpeen mukaan osata tutkimusten aikana myös 
hakea uusia ”tutkimuslinjoja”



Tutkimusten eteneminen
• Kenttätyöt kohteella

• Rakenneavaukset (erityisesti riskirakenteet) ja 
rakennetekninen tarkastelu (rakennusfysiikka)

• Rakenteista tulevat mahdolliset ilmavuotoreitit ja 
niiden vakavuus / merkityksellisyys sisäilman 
kannalta

• Rakenteiden kosteusmittaukset (pinta- ja rakenne)

• Materiaalinäytteet

• Rakennuksen vaipan yli oleva paine-eromittaus 
(ehdottomasti loggaavana mittauksena)

• Sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, kosteus), 
myös loggaavina mittauksina



Tutkimusten eteneminen

• Kenttätyöt kohteella
• Ilmanvaihtojärjestelmän kunto, 

toiminta ja epäpuhtauslähteet
• Ilmamäärät
• Merkkiainekokeet 

(merkkiainekaasu, merkkisavut)
• Muut mittaus- ja 

näytteenottomenetelmät 
• Aina on tiedettävä miksi ko. näyte 

otetaan ja mitä näyte edustaa!
-> ilmanäyte ??? (ensi sijaisesti 
ongelman etsimistä muilla 
tutkimusmenetelmillä kuin 
ilmanäytteellä)



Tutkimusten tavoite
• Tutkimukset tehdään siten, että saadaan tilanteesta 

muodostettua kokonaiskuva eri alan 
asiantuntijoiden yhteistyöllä ja yhteisnäkemyksellä:
• Rakennetekninen (rakennusfysiikka)
• LVI-asiantuntija (erityisesti ilmanvaihto)
• Rakennusterveysasiantuntija RTA

• Tutkimusten johtopäätöksenä on kokonaistilanteen
muodostaminen sisäilma-asioista /- ongelmista ja 
sen esittäminen ymmärrettävässä muodossa 
raportoiden ja jossa esitetään korjaustarve ja 
laajuus ja jonka perusteella on mahdollista tehdä 
riittävän kattava korjaussuunnittelu.



Tutkimuksissa käytettävistä 
mittausmenetelmistä
• Millainen on hyvä mittausmenetelmä ?

1. Mittaa sitä, mitä on tarkoitus mitata 
• On validi ja riittävän spesifinen

2. Tarkka eli saatu mittaustulos on lähellä todellista pitoisuutta
• Huom! Mittausvirhettä on aina - sekä systemaattista, että satunnaista

3. Pystyy erottamaan oleelliset pitoisuudet toisistaan mitkä on tarpeellista 
erottaa toisistaan vertailtavissa kohteissa

4. Mittaus on toistettavissa (uusintamittauksessa ”sama” tulos)

5. Mittaus ei häiriinny helposti ulkoisista olosuhteista



Tutkimuksissa käytettävistä viitearvoista

• Terveysperusteisia raja- tai ohjearvoja ei ole olemassa

• Oireiden aiheuttajaa ei tunneta ja/tai ei pystytä mittamaan

• Asumisterveysasetuksessa (astui voimaan 15.5.2015) on esitetty 
lähinnä joiden yksittäisten yhdisteiden osalta (niiden esiintyessä 
sisäilmassa) toimenpidearvoja tai ilmamääriin ja olosuhteisiin liittyviä 
lukuarvoja.
• Huom! Toimenpiteet eivät tarkoita suoraan automaattisesti 

korjaustoimenpiteitä, vaan tässä toimenpidetarpeella esitetään ensisijaisesti 
asian lisätutkimustarvetta



Asumisterveysasetus



Asumisterveysasetus



Asumisterveysasetus



Case-esimerkkejä yksittäisistä kohteista, 
havainnoista, tutkimustuloksista yms



Case 1 Riskirakenteen tutkiminen, 
esimerkkinä ns. valesokkelirakenne. 

• Lähtökohta: Sisäilmakohde, käyttäjät kokeneet 
”tunkkaisuutta” sisäilmassa

• Tutkimiseen liittyvät mahdolliset ”sudenkuopat”:
• Rakenteessa on harvoin pintapuolisesti poikkeavaa ja 

pintarakenteen kosteustaso on lähes aina normaali
• Myös usein seinän sisältäkin mitattuna kosteudet normaalilla 

tasolla (porareikämittauksena)

-> VAATII AINA KÄYTÄNNÖSSÄ AINA RAKENNEAVAUKSEN JA 
USEIMMITEN MATERIAALINÄYTTEEN (JOS SELVIÄ VAURIOITA EI 
SILMÄMÄÄRÄISESTI OLE TODENNETTAVISSA)



Case 1: Riskirakenteen tutkiminen, 
esimerkkinä ns. valesokkelirakenne 

• Havainnot:
• Silmämääräisesti puuosat ja rakenne kunnossa, 

aistinvaraisesti kuitenkin mikrobiperäistä hajua

• Materiaalinäytteessä poikkeavaa mikrobikasvua

• Syynä rakenteen alaosan kosteusolosuhde 
(maakosteus, joka ei ole kuitenkaan niin merkittävä, 
että selviä silminhavaittavia vaurioita syntyisi, mutta 
olosuhteet pidemmällä aikajänteellä ovat kuitenkin 
riittävän otolliset poikkeavalle mikrobikasvulle).



Case 2: Sisäilman kuitunäytteet vs. todellisuus

• Lähtökohta: Sisäilmakohde (toimistotilat)

• Esimerkkinä: Kuitunäytteet, joissa ei 
mittauksin todettu poikkeavaa

• Pintapuolisesti katsottuna mahdollisia 
kuitulähteitä korkeintaan alaslaskettujen
kattojen akustolevyt

• Kuitumittaukset tehdään 
laskeumalevynäytteinä 2 vkon laskeumana

• TTL:n suositus: < 0,2 kuitua/ cm2



Case 2: Sisäilman kuitunäytteet vs. todellisuus

• Sisäilmassa olevien kuitujen liikkumiseen ja 
laskeutumiseen vaikuttaa ilman liikkeet 
(ilmanvaihdon ja ihmisen aiheuttamat)

• Kohteessa vierekkäin olevia 
toimistohuoneita, joissa suljetaan ja 
avataan väliovia. Huoneiden väliset seinät 
eivät olleet yläosasta tiiviitä 
(alaslaskettujen kattojen sisältä)  



Case 2: Sisäilman kuitunäytteet vs. todellisuus
• Todettiin alaslaskettujen kattojen sisällä 

merkittäviä kuitulähteitä ja ilmavirtauksia 
alaslaskettujen kattojen sisältä 
huonetiloihin, erityisesti silloin, kun väliovia 
suljettiin ja avattiin

Voidaan yleisesti todeta, että 
sisäilmanäytteiden tulokset ovat epävarmoja 
myös kuitujen osalta 



Case 3: Sisäilman VOC-näyte vs. muovimaton 
todellinen kunto

• Lähtökohta: Sisäilmakohde 
(toimistorakennus), suuremmaksi osaksi 
hengitystieoireita

• Tutkittu pitkään sisäilmaongelmia erilaisin 
mittauksin, eikä normaalista poikkeavaa 
mittauksin ollut löytynyt

• Myös mm. sisäilman VOC-näytteen tulos oli 
ollut normaali useassa mittauksessa



Case 3: Sisäilman VOC-näyte vs. muovimaton 
todellinen kunto

• Viimein lähdetty tutkimaan tarkemmin 
muovimaton kuntoa avaamalla 
muovimattoa:
• Merkittäviä kemiallisia vaurioita ja erittäin 

voimakas kemiallinen haju (VOC) muovimaton 
alla

• Pahimmissa kohdissa mattoliima märkää, 
vaikka rakentamisesta on kulunut jo noin 10 
vuotta

• Muovimatosta otetuissa näytetuloksissa 
poikkeavan suuria VOC-pitoisuuksia



Case 3: Sisäilman VOC-näyte vs. muovimaton 
todellinen kunto

• Syynä rakennusaikainen kosteus, muovimatto 
asennettu liian kostealle betonille

Nykyaikaiset muovimatot ovat erityisen tiiviitä ja 
voivat peittää ongelmat allensa. On hyvin 
tyypillistä, että sisäilmanäytteet ovat vastaavissa 
kohteissa täysin normaaleja. Tässä kohteessa 
muovimattoja on jo vaihdettu ja 
sisäilmaongelmat käytännössä niiden jälkeen 
poistuneet



Case 4: Väliseinien alaosien kosteusvaurio

• Lähtökohta: Sisäilmakohde (toimistorakennus, 4. krs)

• Käyttäjät kokeneet jonkin verran tunkkaista hajua 
oireilujen lisäksi

• Välipohjarakenteena rakenteiden kosteusteknisen 
toiminnan arvioinnin kannalta helposti tutkittava 
rakenne (betonilaatta) ja ns. normaalia kosteutta yleensä 
hyvin kestävät lattian pintarakenteet (muovilaatta) ja 
kyseessä kuivat tilat



Case 4: Väliseinien alaosien kosteusvaurio

• Väliseinät kipsilevyseiniä ja metalliset 
jalkalistat (alumiinia)

• Väliseinien pinnoissa ei näkyvissä 
poikkeavaa – ainoastaan yhdessä kohdassa 
maalipinta oli erittäin pieneltä alueelta 
lohkeillut

• Kaikki väliseinät kosteusmittauksin kuivia



Case 4: Väliseinien alaosien kosteusvaurio

• Irrotettu jalkalistaa siitä kohdasta, jossa 
todettu maalin lohkeilua

• Ko. kohdasta paljastui merkittäviä 
mikrobivaurioita

• Sen lisäksi koko kerroksen osalla jalkalistojen 
takana paikoin näkyvää mikrobikasvua niissä 
kohdissa, joissa kipsilevyn alareuna on ollut 
kosketuksissa lattiapintaan ja vesi on päässyt 
jalkalistan alta seinän alaosaan



Case 4: Väliseinien alaosien kosteusvaurio

• Todettu syyn aiheuttajaksi tilassa käytetyt 
siivousvedet

• Purkutöiden aikana todettu kipsilevyjen 
mikrobivaurioiden lisäksi mm. väliseinien 
metallirangoissa useassa kohdassa 
merkittävää hapettumaa, joka kertoo 
pitkäaikaisesti useamman kerran 
toistuneesta ongelmasta siivousvesien 
osalla



Case-esimerkkejä vaipan yli olevaan 
painesuhteeseen liittyen



Tulo- ja poistoilmavirrat 
tasapainossa, painesuhde vaipan yli 
tällöin neutraali, rakenteiden kautta 
tulevien ilmavuotojen riski on vain 
pieni.

Ilmanvaihdon rakennukseen muodostama 
painesuhde ja sen merkitys



Poistoilmavirta tuloilmavirtaa suurempi, 
rakennuksessa alipainetta. Korvausilma tulee 
hallitsemattomasti rakenteiden kautta. Mitä 
suurempi alipaineisuus on, sitä enemmän 
vuotoilmaa rakenteiden kautta

Ilmanvaihdon rakennukseen muodostama 
painesuhde ja sen merkitys



Tuloilmavirta poistoilmavirtaa suurempi, 
rakennuksessa on ylipainetta. Ulkoilmaa 
kosteampia ja lämpimämpi huoneilma siirtyy 
diffuusiolla rakenteisiin. Rakenteiden 
kosteudensietokyky ja vikasietoisuus 
avainasemassa rakenteiden mahdollisen 
vaurioitumisen kannalta.

Ilmanvaihdon rakennukseen muodostama 
painesuhde ja sen merkitys



Yleistä paine-erojen suuruudesta
• Alipaineisuuden määrälle ei ole olemassa yhtä oikeaa tai 

”riittävän” neutraalia lukemaa. Tilanne pitää arvioida 
aina kokonaisuutena ottaen ko. rakennuksen rakenteet 
ja kokonaistilanne huomioon

• Alipaineisuuden suuruuden vaikutus sisäilman kannalta 
on siis pitkälti kohdekohtainen asia. 

• Joissakin rakennuksissa rakenteista tulevien 
ilmavuotojen takia jopa -1…-2 Pa:n alipaineisuus voi olla 
liikaa

• Toisaalta joissakin rakennuksissa merkittävänkin 
voimakkaalla alipaineisuudella pärjätään ja tiloissa ei 
koeta ongelmia (tämä ei kuitenkaan ole tavoiteltu 
optimaalinen taso).



Case-esimerkki:
Alipaineisuuden lisääntymisen vaikutus

• Rakennus alun perin 1950-luvulta

• 1- kerroksinen, yläpohja puurakenteinen (vinot sisäkatot, ei yläpohjatilaa, jota 
pääsisi tutkimaan yläkautta), ulkoseinät puu- ja tiilirakenteisia.

• V. 2013 sisäilmatutkimuksissa rakennetutkimuksissa ei löydetty suoranaisia 
vaurioita – riskirakenteita todettiin olevan, mutta rakenneavauksissa/ 
materiaalinäytteissä ei vaurioita kuitenkaan ollut todennettavissa

• Rakenneliittymissä todettiin paljon epätiiveyttä ja ilmavuotoja

• Ilmanvaihdossa vajautta

• Sisäilmassa ei poikkeavaa hajua

• Tilanne kokonaisuudessaan aika rauhallinen

• Rakennus odottaa peruskorjausta tai muita laajempia toimenpiteitä



Case-esimerkki:

Painesuhde
• Vuoden 2013 

tutkimuksissa 
alipainetta

-1…-6 Pa



Case-esimerkki: 
Alipaineisuuden lisääntymisen vaikutus

• V. 2015 aikana sisäilmatilanne heikentynyt

• Mm. tiloissa todettu poikkeavaa hajua – osin mikrobiperäistä hajua

• Oireilu lisääntynyt

 tilanteen tarkastus



Painesuhde
v. 2015

• Rakennuksessa      
-4…-11 Pa
alipainetta



Case-esimerkki:
Syitä alipaineisuuden lisääntymiseen
• Tuloilmakone on päässyt likaantumaan suodattimen epätiiviyden

takia, jonka johdosta tuloilmakoneen lämmityspatteri on osin 
tukkeutunut. Tämän takia tuloilmavirta on n. 40 % vajaa



Case-esimerkki:
Tehdyt toimenpiteet
• Tuloilmakone puhdistettiin, suodatin tiivistettiin

• Ilmavirta saatiin nostettua lähelle suunniteltua arvoa

• Keittiön tulokone puhdistettiin, pääte-elimiä aukaistiin
• Ilmavirta saatiin nostettua lähelle suunniteltua arvoa



Case-esimerkki:

Painesuhde 
toimenpiteiden 
jälkeen

• Nyt painesuhde 
0…-3 Pa



Case-esimerkki: Tilanne nyt

• Alipaineisuuden vähentäminen on vähentänyt rakenteellisia 
ilmavuotoja ja myöskin hajujen kulkeutumista oleskelutiloihin

• Tiloissa esiintyy kuitenkin edelleen jonkin verran poikkeavaa 
rakenneperäistä hajua

• Alipaineisuuden vähentäminen edelleen mahdollisuuksien mukaan

• Ilmamäärien säätötoimenpiteitä vielä (ilmavirran tasaisempi jakaantuminen)

• Ilmanpuhdistimet ovat omalta osaltaan parantaneet sisäilman laatua

• Tilannetta seurataan sisäilmatyöryhmän toimesta ja suunnitelma 
toisiin tiloihin siirtymisestä on olemassa



Kiitos !


