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Se kuuluisa sädesieni?



Todellinen sädesieni on vaatimattomampi.



Kaikki lähtee tilaajasta

• Jotta sisäilmaongelmien selvittämisessä onnistutaan, tulee tilaajan 
ymmärtää, mitä tutkimuksia tilataan ja minkä vuoksi.

• Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvitykseen (Työterveyslaitos) on 
hyvä, joskin raskas, ohjenuora.

”Jos ei tiedä mitä tilaa, on vaikea saada sitä, mitä tarvitsee!”

”Anna hinta sisäilmatutkimuksesta kiinteistöön x”

” Pyydämme tarjousta kosteuskuntokartoituksesta taloon x”





Tilaajan ohjeen soveltaminen käytännössä..

”Täällä on ongelma, tule tänne. Heti.”



Onnistuneen tutkimuksen edellytykset

• Kohteeseen tulee tehdä ensin alkukartoituskäynti (riskiarviokäynti) 
ennen tarkempien tutkimusten tekemistä tai niiden tarjoamista.

• Riskikartoituskäynnin perusteella tehdään tutkimussuunnitelma 
tarkemmista tutkimuksista. Otettava huomioon oireilun määrä sekä 
oireiden laatu (Sisäilmastokysely hyvä työkalu).

• Tarkemmat tutkimukset kohteeseen tulee suorittaa huolella ja järjen 
kanssa, ei hutkien.

• Tutkijan pitää ottaa kantaa siihen, mikä on vikana ja mitä pitää 
korjata. Mittaukset ja näytteenotot ovat vain apuvälineitä.

• Kokonaisuuden hallinta kaiken perustana. Pitää ymmärtää, mikä 
vaikuttaa mihinkin sekä etenkin asioiden mittakaavat!



Tutkimusten suorittaminen

• Tutkimusten ohjenuorana 
Ympäristöministeriön 2016 julkaisema 
opas ”Rakennuksen kosteus- ja 
sisäilmatekninen kuntotutkimus”

• Oppaan keskiössä on kokonaisuuden 
hallinta

• Lisäksi Asumisterveysasetus 545/2015 ja 
sen soveltamisohje Valvira 2016



Kokonaisuuden hallintaa?

Erään tutkijan tulkinta ”sietämättömästä sisäilmahaitasta”. Kenen 
mielestä tulkinta on oikea?



Nykyohjeistuksen mukainen tutkimus

• Pitää sisällään riittävän laajat 
tutkimukset:

• Ilmanvaihto ja automaatio

• Rakenteet

• Sisäpuoliset päästölähteet

• Rakennuksen ulkopuoli

• Vesikatto ja yläpohja



Ilmanvaihdon tutkimukset

• Kokemustemme mukaan ilmanvaihto on osasyyllinen joka toisessa 
sisäilmaongelmassa

• Usein ilmanvaihdon selvitys on liian vähäistä rakennusteknisiin 
selvityksiin verrattuna

• Ilmanvaihdon merkittävimmät ongelmat ovat mm.
• Kuitulähteet (mineraalivillaiset vaimentimet)

• Epähygieenisyys

• Mitoituksen ongelmat

• Voimakas epätasapaino sisä- ja ulkoilman välillä







Painesuhteet avainasemassa



Sisäilmatutkimusten painopiste nykyään

• Tutkimuksissa ollaan siirrytty ilmasta mittaamisesta rakenteiden 
tutkimiseen.

• Sisäilmasta tehtävät mittaukset ovat katoavaa lajia etenkin mikrobien 
osalta.

• Nykyään terveyshaitan arviointi perustuu pääosin rakenteissa olevien 
vaurioiden – sisäilman väliseen ilmayhteyteen.

• Itse sisäilmasta voidaan mitata kohtuullisen luotettavasti lähinnä 
kemiallisia yhdisteitä (VOC) sekä tasopinnoille laskeutuneesta pölystä 
mineraalivillakuituja



Rakenteita pitää aukoa, mikäli niiden kunto 
halutaan selvittää





Välillä pitää ryömiä v**tumasiin paikkoihin



Sisäpuoliset päästölähteet osa ongelmaa



Epäpuhtauslähde rakennuksessa, muttei 
välttämättä rakennus itse

• Ihmiset ja ihmisten mukanaan tuomat vaatteet sekä tavarat

• Irtaimisto

• Toiminnan aiheuttamat epäpuhtaudet

• Teollisuudessa päästöt usein toiminnasta johtuen suuria –
rakennuksen merkitys sisäilmanlaatuun vähäinen





Toimenpide-rajan ylittyminen

• Asumisterveysasetuksen 545/2015 ja sen soveltamisohjeen (osa IV 
§20) mukaisesti toimenpiderajana pidetään tilannetta, jossa:
• On luotettavalla tavalla todettu mikrobivaurio rakenteessa

• Näytteenotto materiaalinäytteellä

• Voimakas homeen haju

• Näkyvä mikrobikasvu

• On luotettavalla tavalla osoitettu, että rakenteesta on ilmayhteys 
sisäilmaan

• Merkkiainekoe

• Merkkisavukoe (selvä tapaus)



Kokonaisuuden tulkinta yhteistyötä

• Kuntotutkija (rakennusterveysasiantuntija) tekee arvioinnin 
rakennuksen kunnosta kokonaisuutena ja arvioi sen perusteella 
altistumisolosuhteet sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet

• Työterveyden huollon ammattilaiset tekevät em. arvion perusteella 
oman arvionsa sisäilmaongelman terveydellisestä merkityksestä.

• Aluehallintovirasto ja ympäristötoimi (terveystarkastaja) ovat ne 
viranomaistahot, jotka voivat tarvittaessa rajoittaa tilojen käyttöä.

”Tutkija tutkii rakennusta ja lääkäri ihmistä”



Ennen rakennettiin paremmin.. Vai 
rakennettiinko?

1930 –luvulla rakentamisen ohjeita olivat mm.:

1. Rakenna mieluummin kuivalle kummulle kuin kosteaan laaksoon. Se tukee terveyttä ja 
rakennuksen kestävyyttä.

2. Rakenna niin korkea kivijalka, ettei maan kosteus turmele seiniä.

3. Huolehdi, ettei vesi pääse kellariin.

4. Vältä taitteita katossa. Ovat ikuinen harmi.

5. Varo rakennusaineita ja tekotapoja, joita ei ole kylliksi kokeiltu

Lähde: Oman tuvan rakentaja 1943 Asutushallituksen tyyppi ”Er.As. tyyppi no 4” vuodelta 1937



Samat ohjeet 1960-1980 –luvuilla?





Väitämme, että

• Rakentamisen laatu kokonaisuutena on nykypäivänä huomattavasti 
parempaa kuin se oli 1950 – 1990 –luvuilla

• Vanhojen rakennusten ongelmat on kaikkein merkityksellisimpiä. Ne 
johtuvat perustavanlaatuisista suunnitteluratkaisuista.

• Maaperäkosteus on suurin ongelmien aiheuttaja

• 2000 –luvulla rakennetuissa kohteissa suurimmat ongelmanaiheuttajat 
ovat puutteet työmaa-aikaisessa puhtauden – ja kosteudenhallinnassa

• Koneellinen ilmanvaihto oikein tehtynä ja säädettynä ei ole syyllinen 
ongelmiin. Puutteet ilmavaihdossa puolestaan aiheuttavat paljon 
ongelmia.

• Muovi ”ei tapa taloa”, jos se on kosteusteknisesti oikeassa paikassa.



Julkiset kiinteistöt Suomessa
• Julkiset kiinteistöt on rakennettu pääosin 1960 – 1980 luvuilla

• Rakennukset ovat siis keskimäärin 35-50 vuotta vanhoja.

• Rakennusten suunniteltu tekninen käyttöikä, eli kuinka kauan 
rakennus suunnitellaan toimivaksi, on 50 vuotta.

➔Rakennukset siis paljolti teknisen käyttöikänsä lopussa eli 
peruskorjauksen tarpeessa

➔1980-1990 luvulla yleisesti peruskorjattiin ”virheellisesti” vain 
ilmanvaihto ja pinnoitteet. Rakenteet jäivät tyypillisesti ennalleen

➔ Ilmanvaihto osaltaan tuo tehokkaammin ongelmia esille, mikäli 
järjestelmä ei ole tasapainossa



Ihmisten herkkyys vaihtelee suuresti

• Nykyiset sukupolvet elävät huomattavasti puhtaammissa ympäristöissä 
kuin edelliset (vrt. maatalon pihapiirit – kaupungistuminen).

• Ihmisten herkkyys eri altisteille vaihtelee suuresti.

• Kaikki altistuvat, mutta tutkimusten mukaan vain pieni osa (5-10 %) 
herkistyy ➔ tämän vuoksi oireilijat usein leimattiin.

• Vasta 2000 –luvulla alettu kiinnittämään huomiota sisäilmalähtöiseen 
oirehdintaan. Homealtisteiden ja astman sekä mm. 
ympäristöyliherkkyyden aiheuttamat riskit tunnistettu.

• Vieläkään lääketieteessä ei ole konsensusta siitä, mikä/mitkä tekijät 
oireilua yksiselitteisesti aiheuttavat ➔ tutkimustyö lapsenkengissä



Katto-

ikkunaYläpohjan 

tuuletusongelmat

Alapohja-

rakenne



Kosteuden- ja puhtaudenhallinnan puute 
uudempien rakennusten ensisijainen murhe
• Rakenteet kastuvat rakennusvaiheessa ➔ villat, puuosat ym. 

Vaurioherkät materiaalit vaurioituvat

• Rakenteet jäätyvät / rakenteiden pinnoille jäätyy sulamisvesiä, lunta 
ym➔ sulaessa vedet valuvat rakenteisiin ja aiheuttavat ongelmia.

• Rakennusaikainen pölynhallinta ja siivous on puutteellista ➔ IV –
kanaviin ja piiloon meneviin rakenteisiin jää epäpuhtauksia. Pöly 
aiheuttaa oireilua.

• RAKENTEET EIVÄT EHDI KUNNOLLA KUIVAA ENNEN PINNOITTAMISTA 
➔Ongelma etenkin nykyaikaisten tiiviiden muovimattojen kanssa.







Sisäilmaan liitettävä oireilu
”Kokemustiedon mukaan tyypillisiä sisäilmasta oireilevan ja sairastuneet fyysisiä reaktioita ovat 
hengitystie- ja astmaoireet sekä erilaiset infektiot.

Yleiseen oirekirjoon kuuluvat myös:

• erilaiset yliherkkyydet (haju, pöly, kemikaali-, ruoka-aine ja sähkö)

• erilaiset iho- ja silmäoireet

• yleinen uupumus, väsymys ja sydänoireet

• päänsärky, huimaus ja lämpöily

• vatsaoireet

• niveloireet ja puutumiset

• muistin ja kognitiivisen toiminnan heikkeneminen.”

Lähde: www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/sisailmasta-ja-homeesta-sairastuneet/oireet-ja-
diagnoosi



”Sisäilmasta sairastumiselle ei ole olemassa omaa sairausdiagnoosia, 
sillä oireilu ja sairastuminen ovat yksilöllisesti muodostuvia erilaisten 
oireiden kirjoja. Sairastumisen taustalla vaikuttavaa fysiologista 
mekanismia ei ole vielä löydetty.”

Lähde: www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/sisailmasta-ja-homeesta-sairastuneet/oireet-ja-
diagnoosi





Lähde: Rakennuslehti 30.11.2017. 

https://www.rakennuslehti.fi/2017/11/sisailma-asiat-osoittautuivat-liian-vaikeiksi-kansanedustajille/

https://www.rakennuslehti.fi/2017/11/sisailma-asiat-osoittautuivat-liian-vaikeiksi-kansanedustajille/


Lähde: Rakennuslehti 24.11.2017 https://www.rakennuslehti.fi/2017/11/pitaako-rakennus-korjata-
ymparistoyliherkkien-ehdoilla-vai-riittaako-etta-valtaosa-on-tyytyvaisia/

https://www.rakennuslehti.fi/2017/11/pitaako-rakennus-korjata-ymparistoyliherkkien-ehdoilla-vai-riittaako-etta-valtaosa-on-tyytyvaisia/


Tutkimus: 
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408920051331&page_name=OAJn+ja+Turun+yliopiston+s
isailmatutkimus+2017+Neljalla+kymmen

Lähde:
https://www.rakennuslehti.fi/2017/10/oajn-ja-turun-yliopiston-tutkimus-koulujen-homeongelmat-
sairastuttavat-opettajia-vakavasti/

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408920051331&page_name=OAJn+ja+Turun+yliopiston+sisailmatutkimus+2017+Neljalla+kymmen
https://www.rakennuslehti.fi/2017/10/oajn-ja-turun-yliopiston-tutkimus-koulujen-homeongelmat-sairastuttavat-opettajia-vakavasti/


• Lähde: Rakennuslehti 7.11.2017. https://www.rakennuslehti.fi/2017/11/tyoterveyslaitos-
ampui-alas-oajn-koulujen-sisailmakyselyn-johtopaatokset/

https://www.rakennuslehti.fi/2017/11/tyoterveyslaitos-ampui-alas-oajn-koulujen-sisailmakyselyn-johtopaatokset/


Oireilun viitearvoja (TTL sisäilmastokyselyn käyttö- ja tulkintaohjeet)



Viite-arvot



Oireilu vauriokohteet – kunnossa olevat kohteet (Ympäristöopas 2016, 
Pitkäranta ym. 2013)



Yhteenveto
• Oireeton kohde aina tavoitetilana ➔ kuitenkin mitä enemmän 

henkilöstöä/käyttäjiä, sitä epätodennäköisempää täysin oireeton kohde 
on. Myös uusissa kohteissa yleensä esiintyy yksittäisesti oireilua jollain 
tasolla.

• Oireilu tulee aina ottaa vakavasti ➔ yhtä tärkeää on lääketieteellinen 
tutkiminen, jotta mm. perussairaudet voidaan sulkea pois.

• Kiinteistön kunnon arviointi tulisi AINA perustua tutkittuun faktaan, EI 
HUUTOÄÄNESTYKSEEN.

• Oireilun vähättely pahentaa tilannetta – samoin oireilun liioittelu 

➔Suuri vastuu sisäilmaongelman kaikilla osapuolilla!



Näytetulosten tulkinta 
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Mitä näytteitä sisäilmasta/rakenteista otetaan
• Mikrobinäytteet (elinkykyiset homeet ja bakteerit)

• Ilmamikrobinäytteet
• Materiaalimikrobinäytteet
• Pintamikrobinäytteet (nykyisin ei juuri käytössä

• DNA –pohjaisen menetelmän (qPCR) mikrobinäytteet 

(elävät ja kuolleet mikrobit

• VOC –näytteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet
• Ilmasta
• Pinnalta (FLEC)
• Materiaalista (BULK)



• PAH –yhdistenäytteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt)

• Ilmasta

• Materiaalista

• Kuitunäytteet (teolliset mineraalivillakuidut

• Tasopinnoilta

• Ilmasta

• ilmanvaihtokanavista

• Pölynkoostumusnäytteet

• Tasopinnoilta

• ilmanvaihtokanavista



• Uusina menetelminä markkinoille on tullut voimakkaasti mm. erilaisia 
Toksisuusmittauksia. 

➔ Tutkijoiden konsensus on, että toksisuuden mittausmenetelmät eivät 
ole tällä hetkellä luotettavia, eikä niistä voi tehdä tulkintoja 
rakennuksen sisäilman laadusta.



Materiaalimikrobinäytteet
• Tällä hetkellä luotettavimpia tapoja arvioida rakennusmateriaalin 

mikrobiologista kuntoa.

• Otetaan näytettä suoraan rakenteesta minigrip –pussiin ja toimitetaan 
laboratorioon viljeltäväksi.

• Näytteiden kasvatusaika homeille 7 vrk ja bakteereille (sädesienet) 14 
vrk.

➔ Tulkinnan ideana on rakennusmateriaalin (yleensä eriste) vaurio ja 
siitä oleva ilmayhteys sisäilmaan.

➔ Näytetulos kuitenkin vain osa kokonaistulkintaa!



• Lähde: Valvira. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa IV, asumisterveysasetus §20





Ulkoilmaa tai maata vasten olevat rakenneosat
• Vanhoissa rakennuksissa on paljon osia, jossa rakenteet ovat suorassa 

ilmayhteydessä maaperään tai ulkoilmaan
• Tuulensuoja on puutteellinen
• Ilmayhteys maaperään on selvä rakojen ym. kautta

• Tällöin ilmavirtausten mukana kulkeutuu ulkoseinän eristekerrokseen sekä 
alapohjan eristekerrokseen mikrobeja, jotka vaikeuttavat tulosten tulkintaa

➔Pelkän näytteen perusteella rakenteessa voidaan virheellisesti todeta 
tulkinta vauriosta

➔ Vaurion osoittaminen siis vaatii yleensä myös muita teknisiä 
tutkimuksia etenkin vanhoissa rakenteissa! (Haju, kosteus, 
värimuutokset ym.)



Alapohja on maata vasten.. mikrobeja löytyy



Ulkoilman mukanaan tuomaa värjäytymää (ja mikrobeja)



Hyväksi koetut korjausratkaisut kosteus- ja 
homevaurioituneiden rakenteiden korjauksessa
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Erilaiset korjausvaihtoehdot
• Kokonaan korjaaminen rakenteita purkamalla ja uusimalla

✓ Raskain vaihtoehto
✓ Pienimmät riskit, kun kaikki vaurioitunut materiaali saadaan 

poistettua 
✓ Rakenteen käyttöikä kasvaa ja yleensä energiataloudellisuus 

paranee

• Kallein vaihtoehto
• Korjauksen onnistuminen vaatii yleensä ns. ”ylikorjaamista”. 

Joskus korjausalue vaikea rajata.
• Jotkut rakenteet eivät sovellu kunnolla = ei siis pystytä 

korjaamaan koko rakennusta purkamatta (esim. reunavahvistetut 
perustusratkaisut)





Erilaiset korjausvaihtoehdot
• Rakenteen tiiveyden parantaminen (estetään 

epäpuhtauksien leviäminen sisäilmaan)

✓ Kevyt vaihtoehto
✓ Oleellisesti edullisemmat korjauskustannukset
✓ Oikein tehtynä luotettava korjaus 

• Vaurioituneet rakenteet jäävät paikoilleen, voi aiheutua 
jatkossa ongelmia

• Pitkäaikaiskestävyydestä ei kokemuksia (tehty Suomessa 
n. 10 vuotta, josta viimeiset 5 vuotta kunnolla)

• Ei sovellu kaikkiin rakenteisiin (vaatii sisäpinnassa tiiviin 
kivirakenteen, betonin tai tiilen)







Erilaiset korjausvaihtoehdot
• Rakenteen alipaineistaminen koneellisesti (+tiivistys)

✓ Keskiraskas vaihtoehto
✓ Edullisemmat korjauskustannukset
✓ Oikein tehtynä luotettava tapa estää epäpuhtauksien 

leviäminen sisäilmaan.
✓ Mikrobien lisäksi estää myös radonin leviämisen 

sisäilmaan

• Vaurioituneet rakenteet jäävät paikoilleen, voi aiheutua 
jatkossa ongelmia

• Vaatii laitehuoltoa ja säännöllistä seurantaa
• Ei sovellu kaikkiin rakenteisiin (vaatii sisäpinnassa tiiviin 

kivirakenteen, betonin tai tiilen)





Valvonnan tärkeys



Yhteenveto
• Korjaukset yleensä useamman eri korjausmenetelmän sekoitus

• Korjausmenetelmä tulee aina valita kohdekohtaisesti.

• Tiivistysratkaisut eivät nykyisin ole ”peittelykorjauksia”: tarkoitukseen 
on kehitetty omat vedeneristysjärjestelmät ➔maine paranemassa

• Tiivistys- ja alipaineistusratkaisut mahdollisia, jos:
• Rakenteet eivät ole märkiä

• Pintarakenne on tiivis (kiviainesta)

• Kokonaan korjaaminen pieniriskisin, mutta kallein vaihtoehto

• Korjaamisen ketju kuntoon!



Sisäilmaketju kuntoon


