
Sisäilma-asioiden vastuukysymykset



Asumisterveysasetus

Asumisterveysasetus 2 § (Määritelmät)

• Tässä asetuksessa tarkoitetaan altisteen toimenpiderajalla pitoisuutta, mittaustulosta tai 
ominaisuutta, jolloin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n 
tai 51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen 
poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Soveltamisohje

• Tilanteissa, joissa haitan aiheuttajasta ei ole selvyyttä ilman lisätutkimuksia, kohdistaa 
terveydensuojeluviranomainen velvoitteensa kiinteistön omistajalle, joka voi lopulta periä 
tutkimuskustannukset haitasta vastuussa olevalta. Tutkimuskustannusten jaosta voidaan myös 
sopia eri osapuolien kesken ennen tutkimusten aloittamista.

HUOM! Asumisterveysasetuksessa ei oteta kantaa sopimusosapuolten välisiin vastuusuhteisiin.



Asumisterveysasetus koskee kaikkia asuntoja ja muita 
oleskelutiloja

• Kaikki asetuksessa annetut arvot ovat altisteen toimenpiderajoja
‐ Terveyshaitan selvittäminen, tarvittaessa poistaminen tai rajoittaminen

• Mittaukset tehdään oleskeluvyöhykkeellä
‐ Lattiasta 1,8 metrin korkeuteen, 0,6 metrin etäisyydellä seinästä (sisäilmanäyte 1,1 metrin 

korkeudelta)

• Terveyshaitta on arvioitava kokonaisuutena
‐ altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto

‐ mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta

‐ poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät

• Rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana otettava huomioon 
erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski

• Mittaus ja näytteenotto tulee tehdä ensisijaisesti asunnon tai muun oleskelutilan 
tavanomaista käyttöä vastaavissa oloissa



TTY tutkimus muovipäällysteisten lattioiden 
vaurioitumisesta

• Mikä on kosteuden vaikutus liiman ja muovimaton pehmentimien kemiallisen reaktion 
käynnistymisessä?

• Hanke käynnistyi v. 2017 alussa
‐ Ensimmäiset koepalat olleet tutkittavina lähes 2 vuotta päällystämisestä (6 kpl)

‐ Lisää koepaloja kahdessa eri vaiheessa 
‐ 12 kpl v. 2018 alussa

‐ 12 kpl loppukesästä 2018

• Useita eri tekijöitä vaihdettu
‐ Kosteuspitoisuus (80-93 %)

‐ Tasoite (ilman tasoitetta, matala-alkalinen, kipsi, sementti)

‐ Liima (normaali, alkalinkestävä)

‐ Muovimatto (DINP, DINCH)



Matala-alkalisella tasoitteella selkeä vaikutus

Molemmat näytteet päällystetty RH 93% (märkä), 0.1 liimattu suoraan betonille, 0.2 välissä matala-alkalinen tasoite



Matala-alkalisella tasoitteella vaikutusta myös 
normaalikosteuksissa

Molemmat näytteet päällystetty RH 85%, 1.3 liimattu suoraan betonille, 1.4 välissä matala-alkalinen tasoite



Betonin pinnoituskosteudella selkeä vaikutus



Tasoitteen pH:llakin on merkitystä

Näytteiden RH 85%, normaali liima ja matto, ainoa ero tasoitteessa



Alustavat johtopäätökset ja suositukset hankkeen 
tuloksista

• Muovipäällysteisen liimatun lattiapäällysteen alla käytettävä riittävän paksua 
(5 mm), matala-alkalista (max pH 11…11,5) tasoitekerrosta

• Muovipäällysteisen liimatun lattiarakenteen vaurioitumisen keskeisin tekijä on 
alkalinen kosteus

• Nykyisiä päällystyskriteereitä ei ole tarve kiristää, jos käytetään matala-alkalista 
tasoitetta 

‐ Mutta ei myöskään voida löysentää: mikrobikasvun riski, päällysteen mekaanisen 
irtoamisen riski

• Tasoitekerroksesta otetusta porapölynäytteestä tai tasoitejauheesta voidaan 
määrittää tasoitekerroksen pH luotettavasti ja edullisesti

• Olemassa olevien koepalojen jatkoseurantaan haetaan parhaillaan rahoitusta



Rakennuttajan vastuu

MRL 117c § Terveellisyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja 
ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan 
siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja 
valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen.

Käytännön tehtäviä mm.:

• Toteutusmuodon valinta (ääripäinä jaetut urakat ja elinkaarimalli)

• Hankkeen johtaminen ja organisointi

• Suunnittelijan ja rakentajan valinta

• Aikataulun laatiminen laadukkaan rakentamisen mahdollistaen
‐ HUOM! Urakoitsijalla saattaa olla huomautusvelvollisuus lojaliteettiperiaatteen puitteissa, jos 

havaitsee liian kireän aikataulun.

• Oikeiden ja riittävien lähtötietojen antaminen



Suunnittelijan vastuu

• Tutkimusten mukaan merkittävä osa sisäilmaongelmista johtuu suunnitteluvirheistä.
‐ Ammattitaidon puuttuminen ja liiallinen kiire?
‐ Osasyynä suunnittelulle varatut liian vähäiset resurssit ja aika. 
‐ Osasyynä halu suunnitteluttaa aina uudenlaisia ja ainutlaatuisia rakennuksia (prototyyppejä). 

MRL 120.1 § (Pääsuunnittelija)

• Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava 
pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että 
rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että 
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset 
täyttyvät.

Hyvä tavoite ei ole onnistunut käytännössä – ennemminkin     

hämärtää suunnittelijoiden vastuuta.



Urakoitsijan virhevastuun lähtökohdat

‐ Urakoitsija vastaa tekemistään töistä ja hankkimistaan rakennustavaroista sekä 
rakennusosista.

‐ Urakoitsija vastaa alaistensa ja asiantuntijoidensa yms. töistä ja toimenpiteistä.

‐ Urakoitsija vastaa laatimistaan suunnitelmista.

‐ Urakoitsijalla on selonotto- ja huomautuksentekovelvollisuus. 

‐ Urakoitsijan tulee noudattaa voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä (lait, 
asetukset sekä niihin rinnastuvat julkisoikeudelliset määräykset, kuten pakottavat 
rakennusmääräykset). 

‐ Urakoitsijan tulee noudattaa hyvää rakennustapaa (YSE 1998 15 §)
‐ Erityisasemassa hyvää rakennustapaa arvioitaessa rakentamisesta yleisesti annetut ohjeet / 

ohjekortit.

‐ Huom! Etenkin huolellisuuden osalta arvioitavana asiana ”noudatettava menettely”, ei 
lopputulos.



Vastuu rakennuksen ylläpidosta

•Pidetään yleisenä syynä nimenomaan julkisten rakennusten 
terveyshaitoille.
‐ Erityisesti säästäminen kosteutta poistavissa ja ehkäisevissä 

ylläpitotoimenpiteissä.

‐ Huolimattomuus esimerkiksi siivouksessa.

‐ Välttämättömien korjaustoimenpiteiden lykkääminen.

•Ylläpitovastuu voidaan ulkoistaa myös urakoitsijalle.
‐ Elinkaarimalli.

‐ Erillinen ylläpitosopimus esim. KVR-sopimuksen yhteydessä.



RakMK D2 muuttui YM asetukseksi v. 2018 alussa

• D2 3.2.3.3: Muun kuin asuinrakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan ja 
rakennetaan siten, että käyttöajan ulkopuolella rakennuksen ulkoilmavirta on 
vähintään 0,15 (dm³/s)/m², joka vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,2 1/h huoneessa, 
jonka vapaa korkeus on 2,5 m.
‐ Käyttöajan ulkopuolella voidaan ilmanvaihto toteuttaa pitämällä hygieniatilojen 

ilmanvaihtoa jatkuvasti käynnissä tai ilmanvaihdon jaksottaisella käytöllä

• YmA 10§: Muun kuin asuinrakennuksen ulkoilmavirran on oltava vähintään 0,15 
(dm³/s)/m2 lattian pinta-alaa kohden suunnitellun käyttöajan ulkopuolella ja 
ilman on vaihduttava kaikissa huonetiloissa

• Miten voidaan varmistaa, että näin toimitaan myös käytännössä?



Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto



Vastuu uuden asunnon kaupassa

• Vastuullisena tahona on perustajaosakas.

• AsKL 4:14.3: Uudessa asunnossa on virhe, jos sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan 
perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle.

• HE 14/1994 vp, s. 92: Terveydelle aiheutuvan vaaran arvioinnissa lähtökohtana olisi 
pidettävä objektiivista haitallisuutta. Näin asunnossa olisi virhe esimerkiksi, jos 
maalista haihtuvien höyryjen todettaisiin tai perustellusti epäiltäisiin aiheuttavan 
vaaraa ihmisten terveydelle yleensä. Jos sen sijaan haittaa aiheutuisi vain pienelle 
kyseiseen aineeseen erityisen herkästi reagoivalle ihmisryhmälle, asuntoa ei voitaisi 
pitää virheellisenä pelkästään tämän poikkeuksellisen seikan vuoksi.



Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas 
Käypä hoito suositus 22.9.2016

• Kosteusvauriot tulee pyrkiä korjaamaan ja niiden synty ehkäisemään, koska siten 
voidaan vähentää hengitystieoireilua ja ylläpitää rakennuksen kuntoa.

• Rakennuksen kosteusvaurio on yksi hengitystieoireiden ja astman riskitekijä. Ei ole 
olemassa määriteltyä "hometalosairautta". Syysuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen 
ja kosteus- ja homevauriorakennusten välillä ei ole voitu todeta, koska ei tiedetä, mistä 
tekijöistä ja millä mekanismilla terveysvaikutukset aiheutuvat.
‐ Vaikka mikrobikasvun on arvioitu olevan merkittävä hengitystieoireiden taustatekijä, näyttö 

mikrobikasvun yhteydestä terveysvaikutuksiin on ristiriitaista.

‐ Kosteusvaurioiden yhteydessä esiintyy usein monia muita sisäilmaan liittyviä tekijöitä (esim. 
puutteellinen ilmanvaihto ja ilmanvaihdon epäpuhtaudet, liian korkea sisälämpötila, kuiva 
sisäilma, hajut, tupakansavu, mineraalikuidut ja erilaiset allergeenit), jotka voivat vaikuttaa 
oireiluun. 

‐ Myös yksilölliset tekijät vaikuttavat oireiluun.



Helsingin HO S 14/111, 17.6.2015 (lainvoimainen)

• Kysymys uuden asunnon kaupasta ja terveyshaitasta.

• Asiassa esitettiin kantajien sairastuneen sisäilmasta ensin uuden asunnon 
rakentamisessa ilmenneen virheen vuoksi ja myöhemmin korjaustöiden 
yhteydessä käytetyn puhdistusaineen vuoksi.

• Kantajat vaativat kaupan purkua ja huomattavia vahingonkorvauksia.

‐ Perustajaosakas olisi ollut valmis sovinnollisesti purkamaan sopimuksen, mutta ei 
maksamaan vaadittuja korvauksia.

• Kysymys oli siitä, voitiinko kantajien sairastelun osoittaa johtuneen 
nimenomaan kysymyksessä olleesta asunnosta.



Helsingin HO S 14/111, 17.6.2015 (lainvoimainen)

• Hovioikeudessa todettiin, että on hyvin tärkeää, että diagnoosia tekevä lääkäri saa 
olosuhdetiedot rakennuksesta, jossa epäillään kosteus- tai homevauriota ja josta 
oireiden epäillään johtuvan. Kosteus- ja homevauriosta johtuvan sairastumisen 
arvioinnissa lääkärin tulee tutkia potilaan kliiniset oireet ja arvioida oireiden ajallista 
syy-yhteyttä rakennukseen.

• Tapauksessa objektiivisen arvion tekemistä vaikeutti se, että kirjallisiksi todisteiksi 
esitetyt lääkärinlausunnot ovat asunnon olosuhdetietojen osalta puutteellisia ja osin 
jopa virheellisiä.

• Vaikka kantajien on selvitetty sairastelleen normaalia enemmän, hovioikeus katsoi, että 
lääkärinlausunnoilla ja asiassa kuullulla henkilötodistelulla ei ole voitu näyttää 
kantajien sairastelun johtuneen nimenomaan nyt kysymyksessä olleesta asunnosta.



Helsingin HO S 14/111, 17.6.2015 (lainvoimainen)

• Asiassa ei voida poissulkea sitä, että kantajilla on erityinen herkkyys sairastua 
hengitystieoireita aiheuttaviin sairauksiin.

• Asunnosta ei ole kuitenkaan löydetty laajoissa tutkimuksissa rakenteista 
kosteusvauriota eikä riskirakenteita.

• Vaikka on ollut riidatonta, että sisäilmatutkimuksissa on löytynyt joitakin 
kosteusvauriomikrobeja, niiden lähdettä rakennuksessa tai niiden syy-yhteyttä 
kantajien sairasteluun ei ole voitu luotettavasti osoittaa.

• Hovioikeus katsoo, että asunnossa ei ole osoitettu olevan sellaisia AsKL
4:14.3:n mukaisia ominaisuuksia, joista aiheutuisi haittaa terveydelle.



Turun hovioikeus 11.11.2016, tuomio nro 1122, 
dnro S 15/2100 (lainvoimainen)

1. Sairaalarakennuksessa todettu työntekijöiden sairastumista, 
voiko johtua urakkasuorituksesta?

Urakkasuorituksesta
johtuva

Rakennussuunnittelusta
johtuva

2. Syy-yhteys urakkasuorituksen ja oireilun välillä?

3. Takuuajan vastuiden laajuus ja vahingon määrä?



Turun hovioikeus 11.11.2016, tuomio nro 1122, 
dnro S 15/2100 (lainvoimainen)

•Kohteeseen suunniteltu 400 mm paksu betonilaatta 

•HO katsoi, että 400 mm betonilaatta oli yleisesti käytössä 
oleva rakenneratkaisu, suuri kosteus lattiaa pinnoittaessa 
virhe

•HO katsoi, että lattiapinnoitteen altistuminen betonin 
liialliselle alkaliselle kosteudelle on aiheuttanut 
muovimaton pehmitin- ja liima-aineiden hajoamisprosessin



Turun hovioikeus 11.11.2016, tuomio nro 1122, 
dnro S 15/2100 (lainvoimainen)

• Urakoitsija ollut urakkatarjousta tehdessään tietoinen suunnitellun betonilaatan 
paksuudesta, eikä se ole missään rakennusurakan vaiheessa esittänyt 
vaihtoehtoista rakenneratkaisua

• Urakoitsija on kosteudenhallintasuunnitelman perusteella tiedostanut 
betonilaatan paksuuden kosteusriskiksi, mutta suunnitelmassa ei yksilöity 
mitään toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi 

• Hovioikeus toteaa, että rakennussuunnittelijoiden, olisi ollut syytä kartoittaa 
betonilaatan kuivattamiseen liittyviä seikkoja etukäteen

‐ toisaalta Tilaaja on voinut perustellusti luottaa siihen, että Urakoitsijalla on ollut 
betonirakentamisen asiantuntijana työn tilaajaa paremmat edellytykset arvioida 
betonilaatan kuivattamiseen tarvittavaa aikaa ja työmenetelmiä



Turun hovioikeus 11.11.2016, tuomio nro 1122, 
dnro S 15/2100 (lainvoimainen)

• Laatan kuivatuksen toteutus riippuu suurelta osin urakoitsijan 
rakennusaikaisista valinnoista 

• Urakoitsijan on urakkatarjousta tehdessään pitänyt ottaa huomioon se, että 
rakennusaika sovitaan sellaiseksi, että sovittu työn tulos voidaan tuona aikana 
saavuttaa 
‐ Urakoitsija on urakkatarjouksessaan edellyttänyt kaksi kuukautta pidempää 

rakennusaikaa verrattuna Tilaajan tarjouspyyntöön

• YSE 1998 33 §:n mukaan urakoitsijan on viipymättä tehtävä tilaajalle ilmoitus, 
mikäli urakoitsija havaitsee rakennussuorituksessa käytettäväksi määrätyissä 
tilaajan antamissa määräyksissä virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa 
rakennustyön sopimuksen täyttämisen. 
‐ Urakoitsija ei ole kuitenkaan huomauttanut rakennussuunnitelmista



Turun hovioikeus 11.11.2016, tuomio nro 1122, 
dnro S 15/2100 (lainvoimainen)

• Onko kosteusmittaukset tehty asianmukaisesti ja onko betonilaatan suhteellinen kosteus ollut 
riittävän alhainen ennen lattian pinnoittamista?

• Urakoitsija väitti, että ennen sen suorittamaa lattian pinnoittamista SisäRYL 2000 -ohjeen mukainen 
betonilaatan kosteuden raja-arvo oli alittunut
‐ Esitetyistä mittauspöytäkirjoista ilmenivät Urakoitsijan rakennusaikana teettämät kosteusmittaukset

• RT 14-10675 -ohjekortissa mm. todetaan, että jokaisesta mittauskohteesta määritetään kosteus 
vähintään kahdesta rinnakkaisesta porareiästä, joiden keskinäinen etäisyys on 100-300 millimetriä, 
ja kosteus mitataan 3-7 vuorokauden kuluttua reiän poraamisesta ja puhdistamisesta. 

• Todistajien kertomusten perusteella Urakoitsijan teettämät kosteusmittaukset eivät vastanneet RT-
ohjekortin mukaisia menetelmiä
‐ Mittauksia oli liian vähän, mittauspaikkaa eikä mittauksen suorittajaa oltu yksilöity ja reiät oli porattu ja 

kosteus mitattu samana päivänä.

• Hovioikeus katsoi, että laatan riittävä kuivatus on ollut Urakoitsijan vastuulla ja että Urakoitsija on 
laiminlyönyt sekä 
‐ kosteusmittausten asianmukaisen tekemisen että
‐ asentanut lattiapinnoitteet liian kostealle betonilaatalle



Turun hovioikeus 11.11.2016, tuomio nro 1122, 
dnro S 15/2100 (lainvoimainen)

• Rakentamisaikana ole ollut voimassa viranomaismääräyksiä VOC-päästöjen, kuten 2-etyyli-l-
heksanolin (2EH), sallituista enimmäismääristä. 

• MRL 117 §:n 2 momentin mukaan rakennuksen tuli sen käyttötarkoituksen edellyttämällä 
tavalla täyttää mm. terveyden perusvaatimukset: sairaalarakennuksen sisäilma ei saa 
aiheuttaa terveydellistä vaaraa työntekijöille taikka potilaille. 

• HO arvioi, ovatko työntekijöillä sinällään riidattomasti havaitut oireet olleet syy-yhteydessä 
lattiapinnoitteen emissiopäästöihin.

‐ lattiapinnoitteesta mitatut VOC-päästöt ja erityisesti 2EH-pitoisuudet ovat olleet tavanomaista 
huomattavasti korkeampia: 2EH-arvot olivat olleet neljältä pinnalta mitattujen tulosten perusteella 57, 
61, 64 ja 87 mikrogrammaa / m3 ilmaa, kun VTT:n tuolloinen tavoitearvo betonipinnalta mitattuna oli 
ollut 50 mikrogrammaa / m3 ilmaa

• HO katsoi, että korkeat 2EH-arvot luovat olettaman sisäilmaongelmasta. 



Turun hovioikeus 11.11.2016, tuomio nro 1122, 
dnro S 15/2100 (lainvoimainen)

•Muita oireilun syitä kuin sisäilmaongelma suljettiin pois muun 
muassa potilaita haastattelemalla. 
‐ Aiempaa sisäilmaongelmille altistumista ei ollut ollut. 

‐ Potilailta olivat oireet loppuneet, kun heidät oli siirretty muihin tiloihin. 

‐ Todistajankertomus ilmanvaihtokanavien nuohoustiheydestä huomioon 
ottaen ei voida päätellä, että oireilu olisi johtunut ilmanvaihtokanavien 
likaisuudesta.



Turun hovioikeus 11.11.2016, tuomio nro 1122, 
dnro S 15/2100 (lainvoimainen)

•Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomioon kirjatut 
johtopäätökset siltä osin kuin käräjäoikeus on katsonut, että 
betonilaatan kosteudesta aiheutunut VOC-yhdisteiden 
emissoituminen on johtanut työntekijöiden oireiluun.

•Urakoitsija velvoitettiin maksamaan Tilaajalle korjauskustannukset 
sekä vahingonkorvausta Tilaajalle aiheutuneista taloudellisista 
vahingoista.



Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaus, miten edetään?





Yhteenveto

• Meillä on olemassa selkeä prosessi, jonka mukaan kannattaa edetä

• Asumisterveysasetus sisältää toimenpiderajat ja koemenetelmien kuvaukset

• Kiinteistön omistaja käynnistää prosessin ja tekee tarvittavat selvitykset

‐ Mikäli myöhemmin todetaan vastuutahon olevan joku muu, selvityskustannuksista 
vastaa vastuullinen taho

• Mitä pikemmin korjaaminen tehdään, sitä pienemmiksi seurausvaikutukset 
jäävät

• Yhteistyö eri osapuolten kesken erittäin tärkeää ja suotavaa


