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Kohti kokonaisuuden 
ymmärrystä
Neuvotteleva virkamies
Vesa Pekkola
STM

Kaikki ihmiset valittavat muistiaan, kukaan ei 
ymmärrystään. 

— François de La Rochefoucauld
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Pimeältä keskiajalta kohti sivistystä

Sisäilma-asioissa keskiaika oli vielä 1900-luvulla
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Rakenteet olivat yksinkertaisempia ja olosuhdevaatimukset vaatimattomampia
(YM 2004, Sirviö 2007, YM 2011c).



RAKENTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RISKIARVIO HENKILÖKUNNAN HAASTATTELUT KÄYTTÄJIEN 
OIREKYSELYT

TUTKIMUSSUUNNITELMAT: RAKENNE, LVI, MATERIAALIT, SISÄILMA

RAPORTOINTI (TULKINTA): KORJAUSSUOSITUKSET,
KIIREELLISYYSJÄRJESTYS, TILOJEN TURVALLISUUS KÄYTTÄJÄLLE

RAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUKSET:
-Kosteusmittaukset
-Rakenteiden avaukset
-Mikrobianalyysit näytteistä
-Rakenteiden tiiveysmittaukset
-Painesuhteiden mitatukset
-Vauriomekanismien määritys

Yksittäisistä mittauksista kokonaisuuden arviointiin
OIREET/VALITUKSET

OIREKYSELYJEN TULKINTA

IV:N KUNTOTUTKIMUKSET:
-Ilmamäärät
-Puhtaus
-Painesuhteet
-Tiiveys
LVV-kuntotutkimukset

SISÄILMA- YM. 
MITTAUKSET:
-Mikrobit
-Kuidut
-VOC
-Ammoniakki

PINTAPUOLISET KARTOITUKSET: kosteusvauriot, iv:n
toiminta, sisäilman laatu

Korjausten onnistumiseksi pelkkä sisäilmaongelman 
syyn selvittäminen ei riitä

• Rakenteiden kuntotutkimuskynnyksen 
madaltaminen

• Riskirakenteet tutkittava + muita 
rakenneosia avattava ennen 
korjaussuunnittelua

• Ilmanvaihtojärjestelmä tutkittava aina
• Kaikki homevauriot kannattaa korjata 

peruskorjauksen yhteydessä
• Homevaurio ja ilmanvaihto korjattava 

yhtä aikaa
• Rakenteet kannattaa tiivistää aina 

varmuuden vuoksi, kun 
pintamateriaaleihin kajotaan



Julkisten rakennusten sisäilmaongelmien hallinta 
huomioon strategiasta lähtien

7.6.2017

Esko Korhonen, FCG

RAKENTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN KUNNON SELVITTÄMINEN, 
SUHDE OIREILUUN

OIREILU TAI HAVAITUT VAURIOT

HANKESUUNNITTELU, SUHTEUTTAMINEN 
KIINTEISTÖSTATEGIAAN

KORJAUSSUUNNITTELU

KORJAUSTYÖ

Sisäilmaongelman korjaamisessa koko ketjun onnistuminen 
tärkeää

JÄLKISEURANTA

VALTIONAVUSTUKSEN EHDOT
•Korjaushanke liittyy kunnan pitkän tähtäimen suunnitelmiin 
(palveluverkko, toimitilaohjelma)

•Rakennuksen kokonaiskunto on selvitetty (kaikki rakennusosat, 
talotekniikka, haitta-aineet, oireet)

•Rakennusterveysasiantuntijan tms. lausunto rakennuksen
kokonaiskunnosta ja merkityksestä rakennuksen käyttäjille

•Korjaussuunnitelmat sisältävät kaikkien kuntotutkimuksissa
todettujen vaurioiden poistamisen, jos korjausaste > 70 % 
uudisrakennus

•Kuntotutkijoiden, suunnittelijoiden, valvojan ja työmaan johdon
pätevyydet varmistettu (pätevyysvaatimukset tulossa)

•Ulkopuolisen asiantuntijan arvio korjausuunnitelmista

•Hankkeelle laadittu laadunvarmistussuunnitelma, 
kosteudenhallintasuunnitelma ja pölynhallintasuunnitelma sekä ne 
toteutetaan myös käytännössä

•Hankkeen onnistuminen arvioidaan jälkivalvonnalla 6-10 kk
hankkeen valmistumisen jälkeen
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Syyttelystä ja syyllisten etsimisestä yhä 
enemmän yhteisiin pöytiinenemmän yhteisiin pöytiin

Vauriolistauksen lisäksi tehtävä myös altistumis-
olosuhteen arviointia
• Terveyshaitta on arvioitava 

kokonaisuutena siten, että otetaan 
huomioon myös:

• altistumisen todennäköisyys
• toistuvuus ja kesto 
• mahdollisuudet välttyä altistumiselta
• poistaa haitta 
• poistamisesta aiheutuvat olosuhteet 
• muut vastaavat tekijät



Tilannekuva nyt
• Suomi on maailman kärkikastia sisäilma-asioissa, asiantuntijuutta löytyy.
• Paljon ymmärrystä hyvistä toimintatavoista, mutta ne eivät ole vielä yleisesti 

käytössä. 
• Lainsäädäntö pääosin kunnossa, yksittäisiä korjattavia asioita. 
• Asioista on tullut monimutkaisempia. Pelkkä vaurion löytäminen ei enää riitä. 
• Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat paljon esillä. Näiden rakennusten 

sisäilmaongelmien hallinta on julkisen paineen alla jossain määrin vaikeasti hallittavissa.
• Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitokäytännöissä on yhä monen tasoista puutetta.
• Laaja-alaisia ja vaikeita, toimintakykyä merkittävästi haittaavia oireita saavien tilanne paljon 

esillä. Näiden hoito, kuntoutus ja sosiaaliturva pitää selvittää.
• Mediassa ja sosiaalisessa mediassa on tällä hetkellä paljon esillä tietoa, joka ei perustu 

tutkimusnäyttöön. Vastakkainasettelu ja vaaran korostaminen on yleistä - lisää ihmisten 
huolta tarpeettomasti ja vaikeuttaa sisäilma-asioiden käsittelyä.

• SOTE- ja maakuntauudistus muuttaa toimintatapoja otettava mahdollisuutena.
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Pelkkä vaurion löytäminen ja rakennuksen 
korjaaminen ei enää riitä. Koko prosessi on hallittava 
hyvin.

• Varottava viestimästä viihtyisyyshaitat vaaran merkeiksi 
• Vähättelyllä ja pimittämisellä herätetään vastaavasti luottamuspula



Rakennusterveysalan osaamisella hyvä tilanne
• 1997 ensimmäinen sisäilmaongelmien-koulutus Kuopion yliopistossa (30 ov)

• 2004 vapaaehtoinen henkilösertifiointi, VTT rakennusten terveellisyyteen 
liittyvien asiantuntijoiden koulutus (30 ov)

• 2010 Kosteus- ja hometalkoiden pätevyyteen liittyvä kehityshanke

• 2013 Rakennusterveysasiantuntijakoulutus (RTA 45 op)

• 2015 Lakisääteiset pätevyysvaatimukset asiantuntijoille RTA (171), SISA (5), 
KVKT (1)

• Tällä hetkellä koulutuksen järjestäjiä eri puolella Suomea.
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”Ne tekee vaikeeks pitää mielipiteensä
Kun tajuaa että asioilla on puolensa

Just kun on päättänyt puolensa
Viestii joutuu taas muokkaamaan huomenna

Lisää tietoo, lisää näkemystä
Lisää elämänkokemusta

Se voi olla eteen tai taaksepäin
Mutta valmista tuskin tule musta” 

- Jukka Poika


