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Tässä opinnäytetyössä kuvataan haastatteluiden ja esimerkkitapausten avulla altistumis-
olosuhteiden arvioinnin nykytilanne ja tehdään ohje sisäilman altistumisolosuhteiden arvi-
ointiin Helsingin kaupungin palvelukiinteistöissä. Ohjeessa kuvataan, milloin arviointi teh-
dään ja millaisia selvityksiä tarvitaan.

Työterveyslaitos on julkaissut 2016 ohjeet altistumisolosuhteiden arviointiin työpaikoilla.
Arviointi perustuu Työturvallisuuslain (738/2002) 10 § ja Työterveyshuoltolain (1383/2001)
12 §. Arvion tekijän pätevyyttä ei ole määritelty, mutta ohjeessa suositellaan rakennuster-
veysasiantuntijan pätevyyttä tai korkeakoulututkintoa rakennusalalta tai sisäilmastoaihealu-
eelta. Lisäksi suositellaan rakennusterveysasiantuntijan tai muun sisäilma-aihealueen täy-
dennyskoulusta, jonka sisältö on määritelty asumisterveysasetuksessa (545/2015). Kou-
luissa ja päiväkodeissa altistumisolosuhteiden arviointi perustuu terveydensuojelulakiin.
Tällöin käytetään asumisterveysasetusta ja sen soveltamisohjetta. Arvioinnin tekee raken-
nusterveysasiantuntija. Terveyshaittaa voi arvioida vain terveydensuojeluviranomainen.

Helsingin kaupunki teettää sisäilmatutkimuksia kilpailutetuilla puitesopimuskonsulteilla.
Käytännössä kaupungilla on sisäilmatiimi, jonka asiantuntijat teettävät tutkimukset. Kun
asiantuntija on todennut, että tarvitaan altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuh-
tauksille, hän on pyytänyt tutkivaa konsulttia tekemään sen. Koska kaupungin sisäilmatii-
millä ei ole ohjeistusta, miten altistumisolosuhteiden arviointi tehdään eikä eri tutkijoilla-
kaan ole yhteistä tapaa tehdä sitä, altistumisolosuhteiden arvioinnit on tehty eri tavoin.

Haastattelujen, omien kokemuksien ja esimerkkitapausten perusteella TTL:n ohjeessa on
puutteita ja selvennystä vaativia asioita. Työssä laadittu ohje pohjautuu TTL:n ohjeeseen.
Ohjeeseen on kuitenkin tehty edellä mainittujen seikkojen perusteella tarkennuksia, jotka
tämän työn perusteella on nähty tarpeellisiksi. Tavoitteena on, että kaikki puitesopimus-
konsultit tekevät jatkossa samanlaiset altistumisolosuhteiden arvioinnit, jolloin niitä voitai-
siin esimerkiksi käyttää eri kohteiden korjausten priorisoinnissa. Ohjeen avulla kaupungin
sisäilma-asiantuntijat voivat arvioida, milloin ja miten he tilaavat altistumisenolosuhteiden
arvioinnin sisäilman epäpuhtauksille.

Avainsanat altistumisenolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille
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Käsitteet

Altistuminen
Elimistön ulkopuolisen haitan tai vaaran aiheuttavan tekijän vaikutus ihmi-

seen. Altisteet voivat olla kemiallisia, fysikaalisia, biologisia, fyysisiä tai psy-

kologisia.

Altistumisen arviointi
Altistumisen todennäköisyyden määrittäminen tunnistetuille haitoille tai

vaaroille.

Altistumisolosuhteiden arvio
Kokonaisvaltaisten rakennus- ja taloteknisten tutkimusten sekä muiden si-

säilman laatuun vaikuttavien tekijöiden perusteella tehtävä arvio rakennuk-

seen liittyvistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa altistumisen määrään, laa-

tuun ja kestoon.

Haitallinen altistuminen
Rakennuksessa tehdyn altistumisolosuhteiden arvion perusteella on to-

dettu poikkeavaa altistetta, jolle rakennuksessa on voinut altistua.

Riski
Haitallisen tapahtuman seurausten todennäköisyys ja vakavuus.

Riskinarviointi
Arviointi rakennuksessa ilmenevästä vaarasta tai haitasta aiheutuva riski.
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1 Johdanto

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupungin omistamien raken-

nusten kunnosta. Toimialalla toimii sisäilmatiimi, jonka tehtävänä on Helsingin kaupungin

omistamien palvelukiinteistöjen sisäilma-asiat. Itse olen toiminut työterveyslaitoksella

mikrobiraadissa, jossa saatujen asiakirjojen perusteella arvioidaan työntekijän altistu-

mista mikrobeille. Tässä tehtävässä olen todennut, miten vaikeata tällainen arviointi on.

Työterveyslaitos on julkaissut vuonna 2016 ohjeet altistumisolosuhteiden arviointiin työ-

paikoilla. Arviointi perustuu Työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:ään ja Työterveyshuol-

tolain (1383/2001) 12 §:ään. Arvion tekijän pätevyyttä ei ole määritelty, mutta ohjeessa

suositellaan rakennusterveysasiantuntijan pätevyyttä tai korkeakoulututkintoa rakennus-

alalta tai sisäilmastoaihealueelta. Lisäksi suositellaan rakennusterveysasiantuntijan tai

muun sisäilma-aihealueen täydennyskoulutusta, jonka sisältö on määritelty asumister-

veysasetuksessa (545/2015). Kouluissa ja päiväkodeissa altistumisen arviointi perustuu

terveydensuojelulakiin. Tällöin käytetään asumisterveysasetusta ja sen soveltamisoh-

jetta. Arvioinnin tekee rakennusterveysasiantuntija. Terveyshaittaa voi arvioida vain ter-

veydensuojeluviranomainen. Helsingin kaupunki on teettänyt altistumisolosuhteiden ar-

viointia puitesopimuskonsulteilla. Työssäni olen havainnut seuraavia ongelmia: kiinteis-

tön omistaja ja käyttäjät ymmärtävät arviot eri tavalla, tutkimusten määrä ei riitä arvion

tekemiseen, neliportainen arviointi on hankala, pelkkä RTA-pätevöityminen ei riitä, arvi-

oinnin perustella on vaikea priorisoida kohteita ja ohjeet altistumisolosuhteiden arviointiin

eivät ole riittävän selvät.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on haastattelujen ja esimerkkitapausten avulla kuvata,

miten kaupungin palvelurakennuksissa tällä hetkellä arvioidaan sisäilman epäpuhtauk-

sien altistumisolosuhteita ja lisäksi laatia ohje, miten sisäilman altistumisolosuhteita ar-

vioidaan jatkossa kaupungin palvelukiinteistöissä. Ohjeessa kuvataan, milloin arviointi

tehdään ja millaisia selvityksiä tarvitaan.
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2 Altistumisolosuhteiden arviointi osana sisäilmaongelman selvityspro-
sessia

2.1 Sisäilmaongelmien yleisyys ja merkitys

Valtioneuvosto julkaisi 2019 selvityksen Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seu-

ranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, jossa kartoitettiin

Suomen sisäilman laadun nykytilaa ja sisäilmaongelmien määrää yksityisellä ja julkisella

sektorilla sekä verrattiin tuloksia Ruotsin sisäilmatilanteeseen. Selvityksen perusteella

kuntien rakennuksissa esiintyi merkittäviä sisäilmaongelmia 5-18 %:ssa rakennusten ko-

konaisneliömäärästä. Suomessa ja Ruotsissa esiintyi suunnilleen yhtä paljon sisäilma-

ongelmia, mutta yleisimmät sisäilmaongelmien syyt erosivat. Molemmissa maissa mer-

kittävimpänä taustasyynä pidettiin kiinteistöjen ikärakennetta ja riittämättömiä rahallisia

resursseja. Kyselyn perusteella merkittävä osa suomalaisista on kokenut saaneensa si-

säilmaongelmasta oireita jossain vaiheessa elämäänsä. Oireita koettiin useammin työ-

paikoilla kuin kotona. Kunta-alalla oireita koettiin eniten opetus- ja hoitoalalla. Sisäil-

massa voi olla useita haittatekijöitä, joista aiheutuu yleensä lieviä, altistumisen loppu-

essa häviäviä, oireita. Tällaisia ovat hengitys- ja ärsytysoireet sekä muut yleisoireet. Oi-

reilu on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat kaikki elämään kuuluvat asiat. Oireilu on todel-

lista, mutta se ei ole aina osoitus sisäilman epäpuhtaudesta [9]. On arvioitu, että kos-

teusvauriot aiheuttaisivat rakennuksissa ja työpaikoilla 450 miljoonan kustannukset pel-

kästään terveydenhuollossa (10). Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten korjaa-

minen maksaisi kertaluontoisesti 1,2–1,6 miljardia [7].

2.2 Sisäilmaongelmien yhteydessä esiintyvät rakennuksen ja järjestelmien puutteet ja
vauriot

Helsingin kaupungin käyttämän Pakki-huoltokirjaohjelman mukaan Helsingin kaupunki

on teettänyt vuosina 2008-2017 yli 2200 sisäilmaan liittyvää tutkimusta, joiden perus-

teella yleisimmät sisäilmaongelmat liittyvät kosteus- ja mikrobivaurioihin (27%) sekä il-

manvaihto- ja olosuhdeongelmiin (22%). Muita ongelmia ovat muun muassa terveydelle

vaaralliset aineet, rakennusten ikääntyminen, sisäilman hiukkaset ja epäpuhtauksien

kulkeutuminen sisäilmaan.
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Sisäilmaongelmat ovat usein monitahoisia eikä yhtä selvää ongelmaa löydetä, vaan si-

säilmaan vaikuttaa samanaikaisesti useampi tekijä. Yksittäisistä ongelmien aiheuttajista

nousee esiin kosteus- ja homevauriot, joita usein pidetään ainoana sisäilmahaittana. Ny-

kyään tietämys kosteus- ja homevaurioista on lisääntynyt ja ne tunnistetaan paremmin,

jolloin selvät vauriot korjataan jo ilman tutkimuksiakin. Syvemmällä rakenteissa olevia

vaurioita ei välttämättä havaita niin helposti ja tarvitaan usein laajojakin tutkimuksia. Tut-

kimisessa on olennaista selvittää paine-ero- ja merkkiainemittauksin, voiko rakenteessa

olevasta mikrobivaurioituneesta materiaalista päästä sisäilmaan epäpuhtauksia.

Yleensä tällaiset rakenteissa olevat vauriot ovat kehittyneet usean vuoden aikana joh-

tuen rakennusfysikaalisesti väärin suunnitellusta rakenteesta tai erilaisista vesivuo-

doista. Tyypillistä on, ettei vaurioita voi aistinvaraisesti havaita ilman rakenteiden avaa-

mista.

Ilmanvaihto-ongelmat ovat lähes yhtä yleisiä kuin kosteus- ja homevauriot. Usein sisäil-

maongelmaan vaikuttavat molemmat. Tyypillisiä ilmanvaihto-ongelmia ovat muun mu-

assa riittämättömät ilmamäärät henkilömäärään verrattuna, ilmanvaihtojärjestelmän li-

kaisuus, ilmamäärien poikkeaminen suunnitteluarvoista, ilmanvaihdon sammuttaminen

hygieniatilojen poistoja lukuun ottamatta yöksi ja viikonlopuksi, jolloin tiloihin syntyy mer-

kittävä alipaine, huoneiden huono huuhtoutuminen, ilmanvaihdon tekniset viat, tuloilman

lämpötila sekä ilmanvaihtojärjestelmän mineraalivillakuitulähteet. Ilmanvaihtotutkimus-

ten perusteella suurin osa ilmanvaihto-ongelmista johtuu huollon laiminlyönneistä ja jär-

jestelmien ikääntymisestä. Lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa on usein enemmän käyt-

täjiä kuin ilmanvaihtojärjestelmän on suunniteltu hoitavan. Ilmanvaihtojärjestelmän pe-

rushuollolla ja kunnon ylläpidolla voidaan merkittävästi vaikuttaa sisäilman laatuun.

Sisäilman lämpötila vaikuttaa merkittävästi siihen, miten käyttäjä kokee sisäilman viihty-

vyyden. Liian lämmin huoneilma koetaan tunkkaiseksi ja kuivaksi. Lisäksi korkea lämpö-

tila saattaa lisätä kaasumaisten epäpuhtauksien vapautumista. Jos huonelämpötila las-

ketaan 25 asteesta 22 asteeseen, voi sillä olla merkittävä vaikutus koettuun sisäilmaan.
TTL:n Tuottava Toimisto 2005 -tutkimusprojektissa todettiin yli 24 asteen lämpötilan li-

säävän sisäilmaan liitetyn oireilun esiintyvyyttä merkittävästi [11].
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Materiaalipäästöjen vaikutus sisäilmaan on enimmillään rakennuksen valmistumisen jäl-

keen. Vaikka nykyään käytetään mahdollisimman vähäpäästöisiä materiaaleja, niistä

kuitenkin irtoaa sisäilmaan alkuvaiheessa päästöjä. Materiaalipäästöjä voidaan alentaa

tehokkaan ilmanvaihdon avulla, jolloin on tarkoituksenmukaista pitää puoli vuotta raken-

nuksen luovutuksen jälkeen ilmanvaihtoa päällä 24 tuntia vuorokaudessa täydellä te-

holla. Esimerkiksi rakennus- ja sisustusmateriaaleista, kalusteista, pesuaineista ja hy-

gieniatuotteista vapautuu sisäilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Lattioiden

tasoitteissa ja lattiapinnoitteiden liimoissa on yhdisteitä, jotka reagoivat kosteuden

kanssa vapauttaen sisäilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka havaitaan pistävänä

epämiellyttävänä hajuna. Vaikka rakenne kuivuisi, vapautuu siitä edelleen em. yhdis-

teitä. Ongelma syntyy, kun betonilattioita pinnoitetaan ennen kuin ne ovat riittävän kuivat.

Kokemukseni mukaan linoleumimatot tai -ilmoitustaulut ovat osoittautuneet ongelmalli-

siksi päästöiltään, vaikka alapuoliset rakenteet olisivat kuivia.

Sisäilmassa voi olla teollisia mineraalikuituja, kuten lasikuitua, lasivillaa ja vuorivillaa.

Teolliset mineraalikuidut ovat pääosin lähtöisin ilmanvaihtojärjestelmistä, joissa mineraa-

livillaa on käytetty äänenvaimentimissa. Lisäksi lähteinä ovat pinnoittamattomat akustiik-

kalevyt, lasikuitutapetit, rakennusaikainen pöly ja villaeristeet. Sisäilman laatuun vaikut-

taa myös huonepöly. Usein säästetään siivouksesta, vaikka hyvä siivous on sisäilman

kannalta tärkeää. Yläpölyjen siivous jää usein tekemättä.

2.3 Sisäilmaongelmien selvitysprosessi Helsingin kaupungilla

Sisäilmaongelmien selvittäminen lähtee yleensä liikkeelle siitä, kun käyttäjä havaitsee

tiloissa ongelmia tai epäilee, että sisäilma aiheuttaa oireilua. Käyttäjä ilmoittaa, mikäli

havaitsee, että tiloissa on poikkeavaa hajua, tunkkaista tai raskasta ilmaa, näkyvä kos-

teusvaurio tai jos käyttäjät saavat tiloissa oireita, jotka viittaavat huonoon sisäilmaan.

Työntekijä ilmoittaa havainnoistaan omalle esihenkilölleen. Esihenkilö kirjaa havainnot

sähköiseen huoltokirjaan, jota kautta tieto menee isännöitsijälle. Lisäksi esihenkilö ohjaa

oireilevan työntekijän työterveyshuoltoon.
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Tekninen isännöitsijä tarkastaa rakennuksen yhdessä kiinteistöhuollon kanssa. Mikäli

tarkastuksessa havaitaan puutteita esim. ilmanvaihdossa tai lämmitysjärjestelmässä,

isännöitsijä tilaa suoraan tarvittavat korjaustyöt. Mikäli tarkastuksessa ei havaita selvää

syytä sisäilmaongelmiin, ottaa isännöitsijä yhteyttä kaupungin sisäilmatiimiin.

Sisäilmatiimissä valitaan sisäilma-asiantuntija, joka ottaa kohteen hoitaakseen. Si-

säilma-asiantuntija, isännöitsijä ja kohteen esihenkilö tekevät aloituskatselmuksen, jossa

käydään tilanne tarkemmin läpi ja tutustutaan kohteeseen. Katselmuksen perusteella si-

säilma-asiantuntija arvioi, millaisia tutkimuksia tarvitaan ja tilaa ne puitesopimuskonsul-

tilta.

Valitun konsultin kanssa tehdään uudestaan aloituskatselmus kohteessa. Katselmuk-

seen osallistuu myös kohteen esihenkilö tai hänen edustajansa. Käynnin perusteella

konsultti laatii tutkimussuunnitelman. Sisäilma-asiantuntija hyväksyy suunnitelman ja so-

pii isännöitsijän kanssa tutkimuksen tilaamisesta. Tämän jälkeen konsultti sopii kohteen

yhteyshenkilön kanssa tutkimuksen tekemisen ajankohdasta. Konsultti tekee kenttätut-

kimukset ja laatii niistä raportin. Raportti käydään isännöitsijän kanssa läpi ja päätetään

korjaavista toimenpiteistä. Mikäli raportin perusteella tarvitaan väistötiloja, niistä pääte-

tään erillisessä ryhmässä. Isännöitsijä, kohteen esihenkilö ja sisäilma-asiantuntija sopi-

vat, esitteleekö konsultti raportin esim. henkilökunnalle. Tarvittaessa tutkimus käsitellään

kohdekohtaisessa tai toimialakohtaisessa sisäilmaryhmässä.

2.4 Riskinarvioinnin pääperiaatteet

Altistuminen riippuu haitallisen tekijän pitoisuudesta elinympäristössä, ravinnossa, ve-

dessä tai hengitysilmassa. Altistuminen kuvaa ihmisen joutumista kosketuksiin altisteen

kanssa. Ihmisen altistumista eri tilanteissa voidaan arvioida mittaamalla altisteita ympä-

ristöstä tai mallintamalla pitoisuuksia matemaattisesti. Altistumisreitit voivat olla moni-

mutkaisia, ja altistumista voi tapahtua yhtä aikaa useampaa kautta. Arvioinnissa tulee

ottaa huomioon altistumisen kesto, joka voi olla hetkellistä tai vaikka koko eliniän kestä-

vää. Altistumiseen vaikuttaa myös ihmisen elintavat ja kyky käsitellä elimistölle vieraita

aineita [5]. Riskillä tarkoitetaan altistumisesta aihetutuvan terveyshaitan todennäköi-

syyttä. Esimerkiksi rakennuksessa voi olla asbestipitoisia materiaaleja rakenteisiin piilo-
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tettuina eikä niistä aiheudu normaaliolosuhteissa terveyshaittaa tilojen käyttäjille. Kuiten-

kin, jos rakenteita puretaan, aiheutuu asbestista merkittävää terveysriskiä rakenteita pur-

kaville työntekijöille. Riskinarvioinnissa arvioidaan, aiheuttaako terveydelle vaarallinen

aine todetulla altistumistasolla terveysriskin, millainen terveysriski on ja mitä pitäisi tehdä

terveysriskin poistamiseksi. Terveysriskiä arvioidaan vertaamalla sitä tunnettuihin vii-

tearvoihin, jotka perustuvat terveysvaikutus tutkimuksiin.

Kuva 1. Riskinarvioinnin peruste [6]

2.5 Asiantuntijoiden roolit sisäilmaongelmien selvittämisessä

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävä on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön

terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä

tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa asunnoissa, oppilaitoksissa, päiväko-

deissa, terveyden- ja sosiaalihuollon laitoksissa ja muissa kokoontumistiloissa. Tervey-

densuojeluviranomainen tekee suunnitelmallista valvontaa kaupungin julkisissa kiinteis-

töissä tarkastamalla tilojen ja sisäympäristön terveysriskejä ja -haittoja ennaltaehkäisyn

näkökulmasta. Valvonnan tarkoitus on tunnistaa ennalta sisäilmaongelmia aiheuttavia

tekijöitä ja tunnistaa jo syntyneitä sisäilmaongelmia, jotka voivat aiheuttaa terveydensuo-

jelulain määrittämää terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomainen kehottaa kiinteistön

omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin havaitun sisäilmahaitan poistamiseksi. Äärimmäi-

sessä tapauksessa terveydensuojeluviranomainen voi asettaa yksittäisiä huoneita tai

koko kiinteistön käyttökieltoon arvioidun terveysriskin perusteella. Olennaista on, että

terveydensuojeluviranomainen saa tietoonsa kaikki rakennuksessa tehdyt tutkimukset ja

muut sisäilmaongelmaan mahdolliset liittyvät tiedot. Terveydensuojeluviranomainen

osallistuu Helsingin kaupungin sisäilmaryhmien toimintaan.
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Muiden työpaikkojen osalta sisäilmaongelmien arvioiminen ja torjuminen kuuluvat työn-

antajalle työturvallisuuslain mukaisesti. Tätä valvovat aluehallintovirastojen työsuojelun

vastuualueiden työsuojelutarkastajat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamien oh-

jeiden mukaisesti. Työnsuojeluviranomainen kohdistaa toimenpiteensä vain työnanta-

jalle, jolloin voi syntyä ongelmia, koska usein työnantaja ei omista kiinteistöä.

Helsingin kaupungin organisaatiossa sisäilmaongelmien selvittämisessä merkittävin

osuus on kaupungin sisäilmatiimillä. Koska sisäilmaongelmien selvittely kuuluu kiinteis-

tön omistajalle, sisäilmitiimi toimii kaupunkiympäristön toimialalla. Sisäilmatiimissä on

sisäilma-asiantuntijoita, joiden tehtävä on ohjata sisäilmaongelman selvitystä. Tiimi toi-

mii kiinteässä yhteistyössä eri toimijoiden, kuten isännöitsijöiden, työsuojelun, tervey-

densuojeluviranomaisten ja työterveyshuollon, kanssa. Sisäilma-asiantuntijan tehtä-

vänä on teettää sisäilmatutkimukset kilpailutetuilla tutkimuskonsulteilla, koota konsul-

tille taustatiedot tutkimuksia varten, esitellä tutkimustulokset eri toimijoille, osallistua

korjaustoimenpiteistä päättämiseen, tilata ja kommentoida tarvittaessa korjaussuunnit-

telua ja lisätutkimuksia sekä tehdä laadunvarmistusmittaukset ja toimia korjaushank-

keen aikana tarvittaessa asiantuntijana. Sisäilmatiimissä toimii tiedottajia, joiden tehtä-

vänä on laatia tiedotteita sisäilmaongelman hoitamisen eri vaiheista. Sisäilma-asiantun-

tijat osallistuvat myös kaupungin sisäilmatyöryhmien toimintaan ja kouluttavat kaupun-

gin henkilöstöä.

Työterveyslain mukaan työterveyshuollolla on merkittävä rooli sisäilmaongelman tervey-

dellisen merkityksen arvioinnissa. Työnantaja vastaa siitä, että työntekijöiden terveyden-

tilan sekä haitan ja vaaran terveydellisen merkityksen arviointiin käytetään työterveys-

huollon asiantuntijoita ja ammattihenkilöitä (738/2002/10 §) siten kuin siitä säädetään

työterveyshuoltolaissa (1383/2001/5 §). Altistumisolosuhdetietojen ja työpaikan työnte-

kijöiden oireilun sekä toimintaympäristön perusteella työterveyshuolto arvioi haitan ja

vaaran terveydellisen merkityksen.
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3 Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille [1]

Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu rakennuksen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen,

jolloin selvitetään rakenteiden, rakennusmateriaalien ja talotekniikan epäpuhtauslähtei-

den vaikutukset sisäilman laatuun. Altistumisolosuhteita arvioidaan ensisijaisesti vähin-

tään puolen vuoden altistumiseen. Kun rakennuksessa on tavanomaisesta poikkeava

olosuhde, siinä on enemmän sisäilmaan vaikuttavia epäpuhtauksia tai epäpuhtausläh-

teitä kuin samankaltaisessa rakennuksessa yleensä.

3.1 Altistumisolosuhteiden arvioinnissa huomioitavaa

Päästölähteiden laajuutta arvioidaan rakenteita avaamalla, rakennekosteusmittauksilla

ja rakenteista otettavilla materiaalinäytteillä. Laajuutta arvioidessa tarvitaan tietoja raken-

netyypeistä ja niiden ominaisuuksista rakennusfysikaalisesti. Erityisesti arvioidaan ra-

kenteen herkkyyttä vaurioitua (riskirakenne) ja vaurioitumisen syytä. Kuitenkaan riskira-

kenteissa ei aina ole riski toteutunut ja rakenne voi olla kunnossa. Riittävillä raken-

neavauksilla voidaan varmistaa, onko kyseessä laaja vaurio vai paikallinen, esimerkiksi

paikallisesta vesivuodosta johtuva, kosteus- ja homevaurio. Olennaista on suunnitelmien

perusteella selvittää erilaiset rakenteet ja niiden sijainnit rakennuksessa. Sen jälkeen tu-

lee tarkastaa kaikkien erilaisten rakenteiden kunto. Helposti korjattavaa yksittäistä ra-

kennetta, jossa havaitaan alle 1 m2 vaurio, ei pidetä merkittävänä.

Vaurioiden sijainti vaikuttaa merkittävästi arviointiin. Mitä lähempänä sisäpintaa vaurioi-

tuneet materiaalit ovat, sen todennäköisempää on, että epäpuhtaudet pääsevät siirty-

mään sisäilmaan. Toisaalta merkkiainemittauksissa on todettu, että kellarikerroksen vau-

rioista leviää epäpuhtauksia ylempiin kerroksiin erilaisten kuilujen kautta. Esimerkiksi

hissikuilu voi nostaa epäpuhtauksia kellarikerroksesta ylimpään kerrokseen asti. Ilmayh-

teyttä rakenteista sisäilmaan tutkitaan merkkiainekokeella, jolloin rakenteen sisään las-

ketaan merkkiainekaasua, joka pyrkii liikkumaan ilmavirtausten mukana. Merkkiaine tun-

nistetaan sisätilassa merkkiaineanalysaattorilla vuotokohdissa. Kokeen onnistumiseksi

sisäilma pitää olla alipaineinen tutkittavaan rakenteeseen nähden. Merkkiainekokeella

voidaan tutkia myös epäpuhtauksien siirtymistä huoneiden välillä tai erilaisia kuiluja pit-

kin. Kun merkkiainemittauksilla on selvitetty ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteistä sisäil-
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maan, on paineromittauksin selvitettävä, onko sisäilma alipaineinen verrattuna rakentee-

seen tai tilaan, jossa epäpuhtauslähde sijaitsee. Ilma pyrkii virtaamaan painesuhteiden

vuoksi korkeammasta paineesta alhaisempaan. Rakennuksen painesuhteisiin vaikuttaa

ulko- ja sisäilman välinen paine-ero, tuuli sekä tulo- ja poistoilman määrä. Myös ovien ja

ikkunoiden avaaminen ja sulkeminen vaikuttavat paine-eroihin. Paine-eroa kannattaa

mitata ympäröivien tilojen sekä ulkoilman välillä. Myös rakenteen ja sisäilman sekä kui-

lujen ja sisäilman välistä paine-eroa voi mitata. Paine-eroa mitataan sähköisillä mitta-

antureilla, jotka voi kytkeä elektroniseen tallentimeen. Paine-erot vaihtelevat nopeasti

lyhyellä aikajaksolla, jolloin paine-eroja kannattaa mitata pitkäaikaisseurannalla noin 1-

2 viikon ajan. Koska tuuli vaikuttaa painesuhteisiin merkittävästi, tulee paine-eromittauk-

sia tehdä eri julkisivuilla tuulen vaikutuksen arvioimiseksi.

Ilmanvaihtojärjestelmän kunto vaikuttaa sisäilman epäpuhtauksiin. Puhdas suunnitel-

mien mukainen ilmanvaihtojärjestelmä mahdollistaa hyvän sisäilman laadun. Kuitenkin

ilmanvaihtojärjestelmässä on usein erilaisia puhtauteen, toimintakuntoon tai ilmamäärien

riittävyyteen vaikuttavia ongelmia. Ilmanvaihtojärjestelmän kunto tutkitaan ilmanvaihto-

järjestelmän kuntotutkimuksella. Vaikka ilmanvaihtojärjestelmässä ei teknisesti olisi vi-

kaa, voivat suunnitellut ilmamäärät olla liian pienet käyttäjämääriin nähden. Tällainen on

yleistä vanhemmissa rakennuksissa, joiden ilmanvaihto on suunniteltu esimerkiksi 1970-

1980-luvuilla, eikä järjestelmää ole peruskorjattu. Muita yleisiä ilmanvaihtojärjestelmän

sisäilmanpuhtauteen vaikuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihtokanavien likaisuus, mineraali-

kuituja sisältävät äänenvaimenninmateriaalit, tuloilmasuodattimien likaisuus, väärät ja

väärin asennetut päätelaitteet, automaatiojärjestelmän toimimattomuus ja tuloilman läm-

pötila sekä vetoisuus.

Varsinkin yläpinnoilla havaitaan usein runsaasti huonepölyä. Huonepöly koostuu erilai-

sista epäorgaanisista ja orgaanisista hiukkasista. Ilmassa leijuva pöly jaetaan hieno- ja

karkeapölyyn. Pöly koostuu ulkoilmasta tulevista , materiaaleista irtoavista ja ihmisen

itse tuottamista hiukkasista. Ilmanvaihdon on tarkoitus poistaa ilmassa leijuva hienopöly.

Karkeapöly laskeutuu pinnoille, josta se poistetaan pintoja siivoamalla. Pölyn määrää ja

laatua selvitetään aistinvaraisesti, laskeutuneen pölyn koostumuksen määrityksin, ns.

geeliteippi-menetelmällä ja ilmasta keräimellä.
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Rakennusmateriaaleista, kalusteista, muusta irtaimistosta, ihmisestä ja hänen toimin-

nasta voi sisäilmaan päästä erilaisia kemiallisia epäpuhtauksia, joista merkittävimpiä si-

säilmahaittoja aiheuttavia ovat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Lisäksi sisäilmassa

voi olla kaasu- tai hiukkasmaisia haitta-aineita. Materiaaleista haihtuu kemiallisia yhdis-

teitä sisäilmaan normaaliolosuhteissakin, varsinkin uusista materiaaleista. VOC-pääs-

töjä mitataan sisäilmasta, materiaalinäytteistä ja pinnoilta erilaisilla menetelmillä.

Sisäilman laadun taso vaihtelee rakennuksien käyttötarkoituksien perusteella. Esimer-

kiksi sairaalojen puhdastiloissa epäpuhtauksia on erittäin vähän, kun taas asunnoissa

epäpuhtaustasoja nostavat asumiseen liittyvät tavanomaiset taustatekijät. Koulut ja päi-

väkodit sijoittuvat näiden tilojen väliin. Varastotiloissa rakenteita merkittävämpi epäpuh-

tauslähde voi olla varastossa varastoitavat tavarat, esimerkiksi talvivarastoitavat kalus-

teet ja puiset lavat.

Sisäilmastossa voidaan myös toisinaan havaita hieman poikkeavia epäpuhtauslähteitä

tai kohonneita epäpuhtaustasoja, joista ei aiheudu tilojen käyttäjille terveysvaaraa silloin,

kun altistumisaika on lyhyt.

Korjaavilla toimenpiteillä voidaan tavoitella ns. tavanomaista puhtaustasoa kyseessä

olevassa toimintaympäristössä tai haittaa aiheuttavien tekijöiden pienentämistä. Tällai-

sia voivat olla esim. tehostettu siivous tai ilmanpuhdistimien käyttö. Tällaisia toimenpi-

teitä voidaan käyttää väliaikaisesti ennen perusteellisimpia korjauksia.

Altistumisolosuhteiden arvioinnissa huomioidaan em. olosuhteiden vaikutus. Mikäli ti-

loissa on arvioitu, että tavanomaisesta poikkeava olosuhde on todennäköinen tai erittäin

todennäköinen, on aina arvioitava myös toimenpidetarve. Toimenpiteiden kiireellisyyttä

voidaan arvioida terveydellisen merkityksen arvioinnilla tai teknisin perustein. Rakennuk-

sen omistaja vastaa teknisistä jatkotoimenpiteistä. Työnantajan tulee taata työntekijöille

terveelliset ja turvalliset työtilat riippumatta kiinteistön omistajan toimenpiteistä.
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3.2 Altistumisolosuhteiden arvioimiseksi tarvittavat tutkimukset

3.2.1 Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen

Kosteus- ja homevaurioita pidetään merkittävänä sisäilmaongelmia aiheuttavana yksit-

täisenä tekijänä. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan jopa 600 000 - 800 000

suomalaista altistuisi päivittäin homeesta aiheutuville epäpuhtauksille. Vauriota syntyy,

kun rakenteita rasittaa pitkäaikainen liiallinen kosteus. Yleensä äkillinen vesivuoto ei ai-

heuta mikrobivauriota, jos se korjataan mahdollisimman nopeasti poistamalla kastuneet

rakenteet sekä kuivaamalla rakenteet, joita ei voi uusia. Sisäilman mikrobimittauksien

perusteella ei voi luotettavasti arvioida, altistuuko käyttäjä mikrobivaurioiden aiheutta-

malle sisäilmahaitalle. Tämän takia mikrobeille altistumisolosuhteita arvioidaan koko ra-

kennuksen kattavalla kosteus- ja sisäilmateknisellä kuntotutkimuksella, jolloin selvite-

tään rakennuksen rakenteiden kunto, vauriot ja vaurioiden aiheuttaneet syyt. Tutkimuk-

set aloitetaan tutustumalla lähtötietoihin, joita ovat kaikki tiedot, jotka ovat oleellisia kos-

teus- ja homevaurion selvittämiseksi riittävällä laajuudella altistumisolosuhteiden arvioi-

miseksi. Tällaisia tietoja ovat mm. alkuperäiset sekä täydentävät suunnitelmat, aiemmat

tutkimukset ja selvitykset ja rakennusaikaiset tai korjaukseen liittyvät asiakirjat sekä muut

dokumentit. Käyttäjien ja kiinteistön teknisen henkilökunnan havaintoja rakennuksen on-

gelmista kerätään haastattelemalla tai erilaisilla kyselyillä. Merkittävimmät lähtötiedot kir-

jataan tutkimusselosteeseen. Alkuvaiheessa tehdään tutkittavaan rakennukseen katsel-

muskäynti, jolla tarkastetaan tilat aistinvaraisesti koko tutkimusalueella. Tarkastuskäyn-

nille olisi hyvä osallistua tilaajan, käyttäjän, huollon ja omistajan edustajat. Tällöin tutkija

voi haastatella em. henkilöt. Ennen katselmuskäyntiä on hyvä, että kirjalliset lähtötiedot

ovat tutkijan käytössä ja hän on niihin tutustunut. Taustatietojen ja katselmuskäynnin

perusteella tutkija laatii alustavan riskiarvion, jossa selvitetään todennäköisimmät riskit,

syyt kosteusvaurioille ja rakenteet, jotka tutkimuksessa erityisesti tulee tutkia. Hyvällä

alustavalla riskinarviolla tutkija pystyy arvioimaan riittävän laajuuden tutkimukselle. [3]
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Alustavan riskiarvion ja saatujen lähtötietojen perusteella tutkija laatii tutkimussuunnitel-

man. Kuvassa 2 on esitetty erilaisia lähtökohtia tutkimukseen. Tutkimuksen lähtökohta

vaikuttaa siihen, millainen tutkimussuunnitelma laaditaan.

Kuva 2. Rakennuksen kuntotutkimuksen lähtökohtia [3]

Tutkimus tehdään kosteusmittauksin, rakenteita avaamalla ja rakenteista otetuilla mate-

riaalinäytteillä, joista analysoidaan mikrobit. Rakenneavausten paikat ja määrät arvioi-

daan saatujen taustatietojen perusteella. Lähtötietoja ovat mm. käyttäjien tiedot vesivuo-

doista ja oireilusta. Lisäksi rakennepiirustusten perusteella selvitetään riskirakenteet.

Tutkimus aloitetaan arviointikäynnillä.

Tutkimusten lähtökohtana on yleensä tilojen käyttäjien oireilu tai kokemukset huonosta

sisäilmasta tai homeen hajusta. Merkittävä osa Helsingin kaupungin tilaamista tutkimuk-

sista on peruskorjaushanketta varten tehtävät tutkimukset. Altistumisolosuhteiden arvi-

ointi voisi olla myös tutkimusten lähtökohta, mutta tällä hetkellä ei juurikaan tutkimuksia

tilatessa päätetä altistumisolosuhteiden arvioinnista.
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3.2.2 Ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen
paine-erot

Jos rakenteiden avauksissa löytyy rakenteista mikrobivaurioita, tulee selvittää, onko ra-

kenteessa ilmavuotoreittejä, joista pääsee sisäilmaan epäpuhtauksia. Maapohjassa ja

ryömintätilaisissa alapohjissa on normaaleissakin olosuhteissa mikrobiperäisiä epäpuh-

tauksia. Ilmayhteyttä ja ilmavuotoreittejä epäpuhtauslähteestä sisäilmaan voidaan tutkia

merkkisavulla, merkkiainetekniikalla, pintalämpötilan muutosmittauksilla sekä virtausno-

peus- ja paine-eromittauksilla. Ilmavuotoreittejä tutkitaan alipaineistamalla sisätilaa, jol-

loin tilanne ei ole normaali. Tämän takia mitataan rakennuksen sisä- ja ulkoilman tai ra-

kennuksen eri osien välisiä ilmanpaine-eroja. Ilma pyrkii virtaamaan korkeammasta pai-

neesta alhaisempaan.

3.2.3 Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

Ilmanvaihtojärjestelmän kunto vaikuttaa merkittävästi sisäilman laatuun. Ilmanvaihtojär-

jestelmän yleisimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ovat seuraavat [1]:

· Ilmamäärät eivät ole riittävät

· Järjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä, joista irtoaa kuituja sisäil-
maan

· Järjestelmässä on käytetty asbestia sisältäviä materiaaleja, joista on to-
dettu irtoavan asbestikuituja ilmanvaihtokanaviin ja/tai sisätilojen pinnoille

· Järjestelmässä on todettu mikrobivaurioita

· Järjestelmä on likainen

Ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa selvitetään LVIA-teknisellä kuntotutkimuksella. Helsingin

kaupunki teettää tutkimukset puitesopimuskonsulteilla. Kilpailutusasiakirjoissa on mää-

ritelty tutkimuksen sisältö.
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3.2.4 Rakennuksesta peräisin olevat sisäilman epäpuhtaudet

Epäpuhtauslähteet tulee selvittää rakennus- ja taloteknisin tutkimuksin. Jos mitataan si-

säilmasta epäpuhtauksia, on tuloksia verrattava tilan käyttötarkoituksen mukaan asetet-

tuihin viite- ja ohjearvoihin. Varsinkin uuden rakennuksen materiaalipäästöt ovat korkeat.

Lisäksi epäpuhtauslähteitä ovat mineraalikuituiset, pinnoittamattomat äänenvaimennus-

materiaalit, käsittelemättömät betonipinnat, puupinnat, haitta-aineet jne. [1]

3.3 Altistumisolosuhteiden arviointi

Altistumisolosuhteiden arvioinnin toteutus poikkeaa siitä, tehdäänkö sitä työpaikoilla vai

kouluissa, päiväkodeissa tai asunnoissa. Työpaikolla työturvallisuuslain (738/2002) 10 §

mukaan kaikilla työnantajilla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden

turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Tämä riskien arviointi ja hallinta

ovat osa työpaikan turvallisuustoimintaa. Työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 § mu-

kaan työterveyshuollon sisältöön kuuluu muun muassa työn ja työolosuhteiden terveelli-

syyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Työterveyshuolto osallistuu työpaikan

riskien arviointiin yhtenä asiantuntijatahona. Työpaikoilla altistumisolosuhteiden tekijän

tarkkaa pätevyyttä ei ole määritelty työsuojelulainsäädännössä. TTL:n ohjeen mukaan

asiantuntijalta on hyvä edellyttää edellä kuvatuissa konsultoivissa tehtävissä ensisijai-

sesti korkeakoulututkintoa sisäilmaston aihealueelta (yleensä rakennus- tai taloteknii-

kan, ympäristötieteen tai ympäristöterveyteen liittyvä korkeakoulututkinto) ja osaamista

sisäilmasto-ongelman ratkaisun toimintamallista. Lisäkoulutukseksi suositellaan raken-

nusterveysasiantuntijan tai muun sisäilma-aihealueen täydennyskoulutuksia, joiden si-

sällöt on määritelty asumisterveysasetuksessa (545/2015). Lisäksi painotetaan moniam-

matillisen asiantuntijaryhmän ohjausta ja konsultointia altistumisolosuhteiden arvioin-

nissa. Jos työpaikan sisäilmasto-ongelmat ovat laajoja tai vaativia, tällöin suositellaan

nimeämään johtava asiantuntija, joka on mukana prosessissa korjausten ja onnistumi-

sen seurantaan asti. [1]
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Asunnot, päiväkodit ja koulut kuuluvat terveydensuojelulain alaisuuteen. Tällöin terveys-

haittaa arvioidaan kokonaisuudessa siten, että altisteen toimenpiderajaa sovellettaessa

otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet vält-

tyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vas-

taavat tekijät. Lain mukaan terveyshaittaa voi arvioida vain terveydensuojeluviranomai-

nen. Asumisterveysasetuksessa säädetyn toimenpiderajan ylittymistä pidetään pää-

sääntöisesti terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen esiintymisenä. Viranomainen voi ta-

pauskohtaisesti todeta tiloissa esiintyvän terveyshaittaa, vaikka mikään toimenpideraja

ei ylittyisi, jos kokonaisarvioinnin perusteella terveyshaitta on ilmeinen. Toimenpide-

rajoista poikkeaminen on tehtävä olosuhteiden perusteella eikä muiden esim. taloudel-

listen syiden perusteella. Terveydensuojeluviranomainen voi käyttää apuna ulkopuolisia

asiantuntijoita, joiden pätevyydet on määritetty terveydensuojelulaki 49 §:ssä. Raken-

nusterveysasiantuntija (RTA) voi toimia yksin ulkopuolisena asiantuntijana. Sisäilma-asi-

antuntijan (SISA) ja kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) tulee tehdä tutkimukset yhteis-

työssä. Lisäksi laissa on määritetty kunkin asiantuntijan peruskoulutus. Työkokemusta

vaaditaan vähintään 3 vuotta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutki-

mustehtävistä. [1]

TTL:n ohjeiden [1] mukaan altistumisolosuhteiden arviointi tehdään merkittävimmän si-

säilmaan vaikuttavan tekijän mukaan. Rakennusteknisissä tutkimuksissa havaittujen

mikrobivaurioiden osalta arvioinnista tarkastellaan vaurion laajuutta, systemaattisuutta

ja ilmayhteysreittejä vaurioituneesta materiaalista sisäilmaan. Lisäksi arvioidaan tilojen

paine-eroja. Usein vaikeissa sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa on useampia sisäil-

man epäpuhtauksia, jolloin niitä on tarkisteltava samanaikaisesti. Arvioinnissa pyritään

käsittelemään laajempia kokonaisuuksia esimerkiksi koko kiinteistöä tai kiinteistön osaa,

mutta niitä voidaan soveltaa myös huonekohtaisesti. Vaurion laajuutta arvioidaan neli-

portaisella asteikolla. Ensimmäisessä luokassa ei ole mikrobivaurioita rakenteessa. Nel-

jännessä luokassa on tutkimuksissa todettu useita laaja-alaisia mikrobivaurioita. Koska

useimmissa tapauksissa tutkitut mikrobivauriot eivät ole näkyvillä pinnoilla vaan piilossa

rakennekerroksissa, arvioidaan epäpuhtauslähteen vaikutusta sisäilmaan rakenteiden il-

matiiveyden ja mahdollisten ilmavuotoreittien perusteella. Arviointi tapahtuu neliportai-
sella asteikolla. Ensimmäisessä luokassa rakenteen ilmatiiveys on hyvä arvioituna RIL

250 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -oppaan mukaisesti sekä raken-

nuksen paine-erot hallinnassa ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. Huonoimmassa

luokassa neljä ilmavuotoreitit ovat säännöllisiä ja tilat ovat merkittävästi alipaineisia sekä
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rakenteet ovat erittäin epätiiviitä. Lisäksi otetaan huomioon ilmanvaihdon vaikutus sisäil-

man laatuun. Hyväkuntoinen, oikein mitoitettu ilmanvaihto parantaa sisäilman laatua,

kun taas huonokuntoinen, likainen ja alimitoitettu ilmanvaihto voi huonontaa sisäilman

laatua. Erityisesti kiinnitetään huomioita mineraalivilla- tai asbestikuitulähteisiin sekä

yleensäkin kanavien puhtauteen. Myös muissa epäpuhtauksissa tulee huomioida samat

asiat kuin mikrobiperäisissä epäpuhtauslähteissä. Altistumisolosuhteiden arvioinnin pää-

luokat TTL:n ohjeen mukaan ovat: tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköi-

nen, tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen, tavanomaisesta poikkeava olo-

suhde todennäköinen ja tavanomaisesta poikkeava olosuhde erittäin todennäköinen.

Haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen

Rakennuksessa ei ole todettu mikrobivaurioituneita rakenteita.

Epäpuhtauslähteitä ei ole ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutiloihin.

Tilan akustiikkamateriaaleista tai ilmanvaihtojärjestelmästä ei ole mineraalivillakuitulähteitä,
joista voi irrota kuituja sisäilmaan.

Käytössä olevat rakennusmateriaalit ja kalusteet ovat M1-luokiteltuja.

Sisäilman laatu vastaa tilan käyttötarkoitukselle asetettuja viite- ja ohjearvoja

Haitallinen altistumisolosuhde mahdollinen

Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita, vauriokorjaukset ovat alle 1m2.

Epäpuhtauslähteistä on todettu ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilojen sisäilmaan.

Tiloissa ja tai ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä, joista voi irrota kuituja si-
säilmaan.

Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu paikalli-
sia pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).**,***

Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät.*

*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteen arvioinnissa (vrt. koko rakennus /kerros
/ yksittäinen tila).
**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Merikallio T., Niemi S., Komonen
J. 2007.
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arvioin-
tiin. Keinänen H. 2013.



22 (35)

Haitallinen altistumisolosuhde todennäköinen

Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita, korjauslaajuus on merkittävä ja se koskee koko
rakennusosaa tai suurta osaa siitä (esim. alapohjarakenne).

Vaurioituneista rakenteista tai epäpuhtaammasta tilasta on säännöllisiä ja useita ilmavuotoreit-
tejä työ- tai oleskelutilan sisäilmaan.

Tilan käyttötarkoituksen ja tai ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä, joista voi
irrota kuituja sisäilmaan.

Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu paikalli-
sia pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).**,***

Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät.*

*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteen arvioinnissa (vrt. koko rakennus / kerros
/ yksittäinen tila).
**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen. Merikallio T., Niemi S., Komonen
J. 2007.
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arvioin-
tiin. Keinänen H. 2013.

Haitallinen altistumisolosuhde erittäin todennäköinen

Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita ja raken-
teiden korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa (esim. julkisiva, alapohja).

Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja niitä on useita. Tilat ovat merkittävästi
alipaineisia tai rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis.*

Sisäilman laatu ei täytä rakentamismääräyskokoelma D2:n vähimmäisvaatimuksia.

Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja sisäil-
man epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.**

Rakenteessa on todettu kreosoottia ja siitä on ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi sisäilmassa on
todettu viitearvoja suurempia pitoisuuksia PAH-yhdisteitä.**

Tilojen pölynäytteissä on todettu asbestikuituja, ja tiloissa on todettu
asbestikuitulähteitä.**

Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen rakentamismääräyskokoelmassa
esitetyt ohjearvot ja säteilyasetuksen toimenpiderajan**

*RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen
**Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteen arvioinnissa (vrt. koko rakennus / ker-
ros / yksittäinen tila).

Kuva 3. Altistumisolosuhteiden arviointi eli kriteereitä, jotka kuvaavat sisäilman epäpuh-
tauksille altistumisen todennäköisyyttä. [1]
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3.4 Terveydellisen merkityksen arviointi

Työturvallisuuslain mukaan arvioinnin (TT-laki, 10 §) edellytys on se, että arvioinnin

tekee lääkäri, joka täyttää työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaiset pätevyysvaati-

mukset ja joka on perehtynyt sisäilmasto-ongelmiin. Sisäilman altisolosuhteiden ar-

vioinnin perusteella työterveyslääkäri tekee terveydellisen merkityksen arvioinnin [1].

4 Haastattelut

4.1 Kysymykset

Pyysin työterveyslaitoksen asiantuntijoilta, tutkimuskonsultilta, työterveyslääkäriltä sekä

kiinteistön omistajan edustajalta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Millaisia kokemuksia sinulla altistumisolosuhteiden arvion tekemisestä?

Milloin se kannattaa tehdä?

Millaisia ongelmia olet kokenut?

Mikä voisi helpottaa?

Muuta mieleen tulevaa?

Tein haastattelut lähettämällä kysymykset sähköpostitse haastateltaville. Haastatelta-
vina olivat

· työterveyslaitoksen asiantuntija, joka on ollut tekemässä alkuperäistä ohjetta
· työterveyslääkäri, joka työskentelee Helsingin kaupungin työterveyshuollossa

erityisesti sisäilma-asioissa
· tutkija, joka on työskennellyt useita vuosia sisäilma-asioiden parissa ja hänellä

on RTA-pätevyys.

Helsingin kaupungin näkökulmaa sain keskustelemalla tiimimme sisäilma-asiantuntijoi-

den kokemuksista altistumisolosuhteiden arvioinnista.

Haastattelu toteutettiin kevään 2019 aikana.
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4.2 Haastateltavien vastauksia altistumisolosuhteiden arvioimisesta

4.2.1 Millaisia kokemuksia sinulla altistumisolosuhteiden arvion tekemisestä?

Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan konsultit tekevät altistumisolosuhteiden ar-

vioinnin puutteellisien tutkimusten perusteella. Heidän mielestään ohjeet eivät ehkä ole

riittävän tarkat tässä suhteessa. He ovat myös huomanneet, että altistumisolosuhteet

arvioidaan helposti liian vakaviksi/poikkeaviksi. Osa konsulteista ei ota huomioon mui-

den tekemiä tutkimuksia, vaikka olisi tärkeää huomioida kaikki saatavissa oleva tieto ja

osata tehdä niistä yhteenveto ja johtopäätös. Hyvin tehty altistumisolosuhteiden arviointi

selkeyttää tilannetta, jolloin saadaan selkeä kuva terveysriskeistä.

Tutkimuskonsultti on tehnyt useita altistumisolosuhteiden arviointeja julkisiin rakennuk-

siin, joihin he ovat itse tehneet tutkimukset. Jotkut kiinteistön omistaja haluavat, että se

sisällytetään kattavien kuntotutkimusten raporttiin. Hänen mukaansa arviointia on hyö-

dynnetty kuntotutkimusten tulosten tulkinnan arvioinnissa mm. korjaustoimenpiteiden kii-

reellisyyden arvioinnissa.

Työterveyslääkärin mielestä altistumisolosuhteiden arviointi on ollut erittäin hyödyllinen

terveydellisen merkityksen arvioinnin ja viestinnän kannalta kohteissa, joissa myös altis-

tumisolosuhteiden arvionperusteet on avattu.

4.2.2 Milloin se kannattaa tehdä?

TTL:n asiantuntijoiden mielestä altistumisolosuhteiden arviointi olisi hyvä tehdä silloin,

kun korjaukset viivästyvät, työpaikalla on huolta, vaurioiden terveydellinen riski on epä-

selvä tai kun tilanteesta ei ole selvää kokonaiskuvaa.

Tutkimuskonsultin mielestä tärkein lähtökohta arvion tekemiseen on tuottaa tietoa lää-

kärin tekemää terveydellisen merkityksen arviointia varten. Toiseksi tärkeimpänä hän

pitää altistumisolosuhteiden arvioinnin käyttämistä korjausten kiireellisyyden arviointiin.

Hän on kokenut, että huonomaineisissa, hyvin korjatuissa rakennuksissa altistumisolo-

suhteiden arviointi voisi toimia rauhoittavana tekijänä käyttäjille.
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Työterveyslääkärin mielestä altistumisolosuhteiden arviointi kannattaa tehdä, jos työpai-

kalla enemmän kuin yksittäiset henkilöt kokevat toistuvia sisäilman puutteisiin viittaavia

haittoja ja/tai oireita.

4.2.3 Millaisia ongelmia olet kokenut?

TTL:n asiantuntijoiden mielestä arvio tehdään puutteellisin tiedoin, ks. kohta 4.2.1. Hei-

dän mukaansa pitäisi ottaa huomioon, ettei altistumisolosuhteiden arviota voi tehdä tek-

nisten tutkimusten, esim. korjaustarveselvityksen perusteella, vaan tutkimuksissa pitäisi

arvioida olosuhteita. TTL:ssä suunnitellaan ohjeen päivittämistä, jolloin juuri tähän aio-

taan kiinnittää huomiota. Myös työterveyshuollon roolin suurentamista suunnitellaan.

Myös konsultin mielestä altistumisen arviointia vaikeuttavat puutteelliset tutkimukset, eri-

tyisesti se, että IV-tutkimuksia ei ole tehty. Tulosten tulkinta on vaikeata. Rajatapauksissa

voi olla vaikeaa arvioida onko altistumisolosuhde mahdollinen vai todennäköinen. Lisäksi

hän painottaa, että asiantuntijakin voi kokea altistumisolosuhteet eri lailla. Tähän on

TTL:n ohje auttanut. Lisäksi hänen mielestään on hyvä tapa, että useampi asiantuntija

tekee arvion. Hän epäilee myös, että maallikolla ja asiantuntijalla on poikkeavat näke-

mykset siitä, mi ”poikkeava olosuhde on mahdollinen” -luokka tarkoittaa. Asiantuntijan

mielestä tämä tarkoittaa lähes normaalia tilannetta, kun taas maallikon mielestä mahdol-

linen voi tarkoittaa merkittävää altistumisolosuhdetta.

Työterveyslääkärin näkemyksen mukaan merkittävin ongelma on se, ettei altistumisolo-

suhteiden arviota tehdä ollenkaan. Hänen mielestään terveydellisen arvion tekemistä

vaikeuttaa altistumisolosuhteiden arvioinnin pilkkominen pieniin osiin. Kuitenkin hän ker-

too altistumisolosuhteiden arvion tekemisen selkeyttäneen asiantuntijoiden roolia ja vie-

neen sisäilma-asiaa eteenpäin ja hän toivookin, että tätä suuntausta jatkettaisiin.

4.2.4 Mikä voisi helpottaa?

Konsultin mielestä olennaista olisi, että altistumisolosuhteiden arvion tekijä on tehnyt

myös tutkimukset. Tutkijan RTA-pätevyyttä hän pitää tärkeänä, mutta voi olla hankalaa

vaatia kaikilta tutkijoilta pätevyyttä. Altistumisolosuhteiden arviointi kannattaa hänen nä-

kemyksen mukaa tehdä tila- tai rakennekohtaisesti, koska harvoin vauriot koskevat koko
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rakennusta. Lisäksi hän painottaa tiedotuksen tärkeyttä altistumisolosuhteiden arvioita

avattaessa. Hänen mielestään terveydellisen merkityksen arviota tekevän lääkärin ja al-

tistumisolosuhteiden arviota tekevän tutkijan yhteistyö on tärkeää.

TTl:n asiantuntijat painottavat terveydellisen merkityksen arviota tekevän lääkärin ja al-

tistumisolosuhteiden arviota tekevän tutkijan yhteistyön tiivistämistä. Lisäksi he haluaisi-

vat, että työterveyshuollon rooli ja osaaminen vahvistuisivat terveydellisen merkityksen

arvioinnissa.

4.2.5 Sisäilmatiimin kokemuksia

Haastattelujen lisäksi olen keskustellut kaupungin sisäilmatiimin jäsenten kanssa heidän

kokemuksistaan altistumisolosuhteiden arvioinnista heidän kohteissaan. Arvioinnit ovat

olleet hyvin eritasoisia. Usein arvioinnit on tehty puutteellisten tutkimusten perusteella,

jolloin ei ole luotettavasti voitu arvioida altistumisolosuhteita. Tällaisten puutteellisten tut-

kimusten perusteella konsultit ovat usein arvioineet altistumisolosuhteet huonommiksi

kuin ne ovat. Kuitenkaan konsultit eivät ole esittäneet lisätutkimuksia, vaikka selvästi

tutkimukset ovat olleet puutteelliset. Raporteissa ei ole aina kuvattu menetelmää, vaikka

olemme vaatineet niiden tekemistä työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti. Epäselvyyttä

on ollut tulosten tulkitsemisessa. Käyttäjät ovat olleet huolissaan jo siitä, että altistumis-

olosuhteet ovat olleet mahdolliset, vaikka ne eivät tutkijoiden tai sisäilma-asiantuntijoiden

mielestä ole olleet kovinkaan merkittäviä. Kun altistumisolosuhteita on merkittypohjapiir-

roksiin, värinä on usein käytetty pelkästään punaisen eri sävyjä. Sisäilma-asiantuntijat

ovat keskustelleet siitä, että pelkästään punaisen värin käyttäminen voi kasvattaa käyt-

täjissä turhaa huolta. Osa konsulteista on arvioinut altistumisolosuhteita rakenneosittain,

mikä tiimin jäsenten mielestä ei ole oikea lähestymistapa, vaan olosuhteita pitäisi enem-

män arvioida koko rakennuksen osalta tai ainakin kerroksen/siiven osalta. Vaikka altis-

tumisolosuhteiden arvion tekijällä on RTA-tutkinto, ei aina ole selvää, onko hänellä tar-

vittava osaaminen arvion tekemiseen.
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5 Esimerkkejä altistumisolosuhteiden arvioinnista

Seuraavassa kuvataan konsulttien tekemiä altistumisolosuhteiden arvioita todellisissa

Helsingin kaupungin omistamissa palvelurakennuksissa. Raportit on tehty vuosien 2018-

2019 välisenä aikana.

5.1 Esimerkkikohde 1

Kohteena on vuonna 1985 valmistunut 2-kerroksinen koulurakennus, jonka pinta-ala on

4628 m2. Alapohjat ovat ryömintätilallisia. Väli- ja yläpohjat on toteutettu ontelolaatalla.

Lattiapäällysteenä käytävillä on keraaminen laatta ja luokkatiloissa pääosin kvartsivinyy-

lilaatta. Ulkoseinät ovat puhtaaksi muuratut tiili-villa-tiili rakenteiset. Julkisivutiili on muu-

rattu poltetusta reikätiilestä ja osittain kalkkihiekkaharkosta. Osassa tiloissa tiilen sisä-

pinta on puhtaaksi muurattu ja osassa tasoitettu ja maalattu. Vesikatto on malliltaan loiva

pulpettikatto ja vesikatteena on konesaumattu peltikate. Rakennuksessa on esiintynyt

useita vesikattovuotoja vuosien varrella ja osa katoista vuotaa edelleen. Ryömintätila oli

korjattu vuonna 2012 ja samalla sokkelirakennetta oli parannettu. Rakennuksen sisäil-

massa on aistittavissa mikrobiperäinen haju, joka on voimakkaimmillaan liikuntasalissa

ja sen edustan aulassa. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Hen-

kilökunta oli raportoinut sisäilmaan liittyvästä oireilusta.

Kouluun tehtiin rakennetekninen kuntotutkimus ja ilmanvaihdon kuntotutkimus. Altistu-

misolosuhteiden arvio sisällytettiin rakennetekniseen kuntotutkimukseen. Rakennustek-

nisessä kuntotutkimuksessa tarkastettiin eri rakenteet aistinvaraisesti ja rakenteita avaa-

malla. Avauksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiin. Tutkimuksen perusteella

merkittävimmät sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät olivat useiden vesikattovuotojen

sekä julkisivussa olevien paikallisten vesivuotokohtien aiheuttamat kosteus- ja mikrobi-

vauriot rakenteissa, kosteusteknisesti heikosti toimiva ulkoseinärakenne sekä rakennus-

ajankohdalle tyypillinen epätiivis ulkovaipparakenne. Ulkoseinästä otettiin 29 materiaali-

näytettä ikkunoiden- ja ulkoseinän eristeistä. Näytteistä 11 kappaleessa oli selvä mikro-

bikasvu ja 4 kappaleessa epäily mikrobikasvusta. Kostuneita julkisivun osia ja vanhojen

vesikattovuotojen alueita oli laajasti ympäri rakennusta, jonka perusteella voitiin olettaa

ulkoseinän mikrobivaurioituminen laaja-alaiseksi. Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen pe-
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rusteella paine-ero suhteessa ulkoilmaan välillä oli merkittävästi alipaineinen. Lisäksi il-

manvaihtojärjestelmässä oli lukuisia mineraalivillalähteitä. Lisäksi ilmanvaihto todettiin

riittämättömäksi tilojen käyttäjämääriin verrattuna. Alkuperäiset ilmanvaihtokoneet olivat

kokonaisuudessaan välttävässä tai huonossa kunnossa ja niissä todettiin merkittäviä

teknisiä ja toiminnallisia puutteita. Pölynäytteissä havaittiin mineraalivillakuituja.

Työskentelevien henkilöiden riskiä altistua sisäilman haitallisille tekijöille tarkasteltiin

Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Kriteeristön mukaan tutkitun rakennuksen

tiloissa tavanomaisesta poikkeava olosuhde oli erittäin todennäköinen. Altistumisolosuh-

teeseen vaikutti laajat systemaattiset mikrobivauriot ulkoseinärakenteessa, ilmanvaih-

don alipaineisuus ja järjestelmän huonokunto sekä mineraalivillakuitulähteet alakatoissa

ja ilmanvaihtojärjestelmässä. Lisäksi vesikatolla oli aktiivisia vesivuotoja.

5.2 Esimerkkikohde 2

Kohteena oli kallioon louhittu varastotila, jossa säilytetään mm. kaupungin puistojen pi-

hakalusteita ja tehdään maalaus- ja huoltotöitä. Varaston kalliopinnat oli pinnoitettu ruis-

kubetonilla. Tiloissa oli havaittu poikkeuksellisen korkeata suhteellista kosteutta (yli 80

% RH) heinä-elokuussa 2017-2018, jolloin kosteutta on tiivistynyt myös tilojen pinnoille.

Tämän jälkeen oli havaittu mikrobikasvua mm. varastoissa tavaroiden pinnoilla. Osa ta-

varoista hävitettiin. Tiloissa epäiltiin havaitun mikrobikasvun vuoksi sisäilmaan liittyvää

olosuhdehaittaa. Tutkimukset tehtiin aistinvaraisesti ja ottamalla 2 kappaletta pyyhintä-

näytteitä mikrobimääritykseen toinen seinäpinnalta ja toinen puisen laatikon pinnalta.

Näytteissä todettiin suuri pitoisuus homeita. Mikrobilajistossa oli tyypillisesti maape-

rässä, kasveissa ja eloperäisessä materiaalissa esiintyviä mikrobeja. Ilmanvaihtoa ei tut-

kittu. Mikrobinäytteiden ja muiden olosuhteiden perusteella (kemikaalit ja ajoneuvojen

päästöt) raportissa todettiin työntekijöiden altistumisolosuhde mikrobiologisille ja kemial-

lisille epäpuhtauksille varastohallissa on todennäköinen.
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Raportin perusteella alettiin suunnitella korjaustoimenpiteitä. Sisäilmaolosuhteita sovit-

tiin parannettavaksi, jotta sisäilmankosteus pysyisi alhaisemmalla tasolla, Todettiin, että

hallin seinäpinta-ala on suuri, eikä ole mahdollista uusia seinäpintoja. Lisäksi yhden näyt-

teen perusteella ei ollut mahdollista arvioida altistumisolosuhteita. Päätettiin tutkia sei-

nää laajemmin ottamalla näytteitä ruiskubetonoinnista ja arvioida altistumisolosuhteita

ottaen huomioon mm. tilan käyttötarkoitus. Pinnoilta otettiin 10 materiaalinäytettä, joista
7 näytteessä oli selvää mikrobikasvua. Näytteiden valtamikrobeina olivat Acremonium-

ja Verticillium-sukujen homeet. Molemmat ovat maaperässä ja kasvien pinnoilla yleisiä

homesukuja eikä niihin tiedetä liittyvän merkittävää toksisten aineenvaihduntatuotteiden

muodostusta. Raportissa todettiin, että huomioiden tilan suuri koko (seinäpinta-alaan

verrattuna suuri ilmatilavuus), tilan käyttötarkoitus (varastokäyttö, varastossa mm. ulko-

työkoneita ym. ulkoympäristölle tavanomaisia mikrobiperäisiä epäpuhtauksia sisältäviä

tavaroita), materiaaleissa todetut mikrobisuvut (ei merkittäviä toksiinintuottajia), kasvus-

tot aiheuttaneen poikkeavan kosteusolosuhteen lyhytkestoisuus, sekä se, että kasvustot

ovat olleet pintojen kuivuttua lepotilassa, pintojen mikrobikasvustojen ei tällä hetkellä ar-

vioitu aiheuttavan tilan käyttäjille tilan suunnitellulla käytöllä merkittävää mikrobialtis-

tusta.

Altistumisolosuhteita ei tässä tapauksessa arvioitu virallisen altistumisolosuhdeohjeen

mukaisesti vaan käyttötarkoituksen ja mikrobilajiston mukaan. Vaikka vauriot olivat laa-

joja ja ilmayhteys oli selvä (vauriot pintamateriaaleissa), mikrobisto oli tavanomainen ja

mikrobikasvua oli todettu myös varastoitavissa materiaaleissa. Lisäksi varastossa ei

oleskella pitkäaikaisesti. Näillä perusteilla altistumisolosuhde arvioitiin tavanomaiseksi.

5.3 Esimerkkikohde 3

Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1960 valmistunut kaksikerroksinen ja osaksi kellarilli-

nen, pilari-palkki-laatta-runkoinen koulurakennus. Rakennuksen ulkoseinät olivat pää-

osin kevytbetonirakenteisia ja julkisivupinnaltaan roiskerapattuja. Sokkelirakenteet olivat

paikalla valettuja teräsbetonisokkeleita, jotka ulottuivat ensimmäisen kerroksen ikkunoi-

den alaosaan asti. Rakennuksen vesikatto oli pulpettikattomuotoinen ja vesikatteena oli

rivipeltikate. Rakennuksessa oli koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
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Rakennukseen oli 2000-luvulla tehty perusparannus, jossa oli uusittu ilmanvaihtojärjes-

telmä ja ikkunat, tehty tilamuutoksia ja tiivistyskorjauksia. Kuitenkin vuonna 2015 koululla

oli havaittu sisäilmaongelmia ja aloitettu tutkimuksia. Tällöin rakenteissa ja ilmanvaihto-

järjestelmässä oli havaittu puutteita. Tutkimusten jälkeen oli tehty tiivistyskorjauksia ja

ilmanvaihdon parantamista. Kuitenkin ongelmat olivat jatkuneet. Tämän takia vuonna

2018 tehtiin kohteeseen perusteellinen rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus, joka

sisälsi altistumisolosuhteiden arvioinnin. Samalla ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa arvioi-

tiin. Rakenteet tutkittiin vuoden 2018 syksyllä, ja tutkimustulosten perusteella tehtiin lisä-

tutkimuksia talvella 2019 mm. siporex-seiniin ja alapohjarakenteisiin. Lisäksi tehtiin

merkkiainekaasututkimuksia altistumisolosuhdearviointia varten.

Tutkimusten perusteella 2000-luvun alussa tehdyssä perusparannuksessa ei rakenteita

ollut tiivistetty riittävästi eikä kosteusvaurioituneita rakenteita ollut korjattu. Myöskään il-

manvaihtoon tehdyt korjaukset eivät olleet riittävät. Tutkimuksessa oli havaittu ryömintä-

tilassa vaurioituneita materiaaleja, ulkoseinien lämmöneristeissä systemaattisia mikrobi-

vaurioita ja yleisesti ulkovaipan epätiiveyttä. Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimuksen perus-

teella ilmanvaihto ei ollut riittävä ja järjestelmässä oli mineraalivillalähteitä.

Altistumisolosuhteiden arviointi tehtiin TTL:n ohjeen mukaisesti, mutta sitä ei erikseen

mainittu lähteenä. Raportissa menetelmä oli kuvattu sekä sanallisesti että taulukkomuo-

dossa. Altistumisolosuhteet esiteltiin paikannuskuvissa ja taulukoissa kerroksittain ja ti-

loittain. Paikannuskuvissa altistumisolosuhteet oli kuvattu värikoodein.

Kuva 4. Altistumisolosuhdearvion paikannuskuva.
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Kuva 5. Altistumisolosuhdearvion taulukko.

Tällä tavalla oli arvioitu koko rakennus. Pohjapiirustuksesta on helppo nopeasti saada

selville, mikä altistumisolosuhde on eri tiloissa. Tätä helpottaa erityisesti värikoodit. Tau-

lukko selventää hyvin, mistä syystä on päädytty kuhunkin altistumisolosuhteeseen. Vä-

rikoodien käyttö voi olla ongelma, jos raportti tulostetaan mustavalkoisena.
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5.4 Havaintoja muista kaupungin sisäilma-asiantuntijoiden teettämistä altistumisolo-
suhteiden arvioinneista

Esimerkkikohteiden lisäksi tutustuin useisiin raportteihin, joita on tehty Helsingin kaupun-

gille. Altistumisolosuhteiden arvioinnit oli tehty eri lailla riippuen tilaajasta ja konsultista.

Usein konsultti oli tehnyt arvioinnin puutteellisilla tutkimuksilla, eikä ollut maininnut siitä

tilaajalle. On voitu ottaa vain muutama näyte isonkin rakennuksen ulkoseinästä ja pää-

tellä siitä, että kaikki seinät ovat samassa kunnossa. Arvioinneista puuttui viittaukset

Työterveyslaitoksen ohjeisiin. Arviointeja on tehty arvioimalla rakennusosan, esim. ala-

pohjan, kunnon perusteella altistumisolosuhde. Ilmavuotoja selvitettiin usein erillisellä

alipaineistuksella eikä käyttöolosuhteita otettu huomioon. Käyttöolosuhteissa ei vuotoa

ollut havaittu, mutta alipaineella tehdyn vuotohavainnon perusteella oli arvioitu altistu-

misolosuhteet erittäin todennäköisiksi. Altistumisolosuhteiden arvion laatu vaihteli huo-

mattavasti jopa saman yrityksen sisällä, riippuen tekijästä. Keskimääräisesti kokeneem-

milla tutkijoilla oli parempi valmius tehdä altistumisolosuhteiden arviointeja kuin vähem-

män kokeneilla.

6 Ohjeen tekeminen altistumisolosuhteiden arviointiin sisäilman epäpuh-
tauksille Helsingin kaupungin palvelukiinteistöissä

6.1 Taustaa

Kaupungin sisäilmatiimin asiantuntijat ovat teettäneet konsulteilla altistumisolosuhteiden

arviointeja ilman minkäänlaista ohjeistusta. Konsulteille ei ole annettu ohjeita, millä ta-

valla haluaisimme arvioinnit esitettävän. Myöskään tiimissä ei ole mietitty, miten toimit-

taisiin, kun halutaan konsultin tekevän altistumisolosuhteiden arvioinnin. Sisäilma-asian-

tuntijoilla ei ole ollut selvää käsitystä siitä, mitä altistumisolosuhteiden arviointi tarkoittaa.

Eri konsultit ovat kehittäneet erilaisia tapoja tehdä altistumisolosuhteiden arviointeja.

Pääsääntöisesti on pyritty käyttämään TTL:n ohjetta, mutta usein sitä on sovellettu eri

tavoin. Arviointeja on tehty puutteellisten tutkimuksien perusteella, kun konsulteilta on

tätä pyydetty. Tällöin konsulttien arvioinnit tilanteesta ovat todellista tilannetta pahempia.

kuin todellinen tilanne on ollut. Tämä on selvinnyt, kun on teetetty laajempia tutkimuksia.

Varsinkin arvioita on teetetty, kun kohde on ollut kriisiytymässä tai kriisissä. Tällöin riittä-
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mättömillä tutkimuksilla tehty altistumisolosuhteiden arviointi, on voinut antaa huonom-

man kuvan kohteen altistumisolosuhteista ja rakennuksen kunnosta. Tiimimme esihen-

kilö havaitsi keskustellessaan tiimimme asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajien

kanssa, että toimintatavat eivät olleet selviä. Totesimme, että TTL:n ohje on ainoa altis-

tumisolosuhteiden arviointiin käytettävä työkalu ja että siinä on tiettyjä puutteita. Keskus-

telun perusteella päätimme tuottaa RTA-opinnäytetyöni tuloksena ohjeen siitä, miten

Helsingin kaupunki tekee sisäilman altistusolosuhteiden arviointeja kaupungin palvelu-

kiinteistöissä. Ohjetta on tarkoitus täydentää Riitta Harjun ja Anna Saarisen kanssa. Lo-

puksi ohje viimeistellään koko tiimin kommenttien perusteella.

Ohjeessa esitetään

· perustietoa altistumisolosuhteiden arvioinnista

· milloin altistumisolosuhteen arviointi on tehtävä

· ketkä ja miten tehdään päätös arvioinnin tekemisestä

· ohje tarvittavista tutkimuksista ja niiden laajuudesta

· raportointitapa

· miten saadut tulokset esitetään sidoskumppaneille.

6.2 Ohjeen kehittäminen

Sisäilmatiimin sisäisessä työpajassa kehitimme Ohjetta altistumisolosuhteiden

arvioinnista sisäilman epäpuhtauksille Helsingin kaupungin palvelukiinteistöissä,

Työterveyslaitoksen työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen laaditun ohjeen

perusteella [1]. Laadimme ohjeen tulkitsemiseen ohjetta, joka helpottaisi

altistumisolosuhteiden arviointia. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu ehdotuksia

tulkintaan.
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6.2.1 Haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen

· Ei löydöksiä eikä korjaustarpeita

· Vähäisiä paikallisia mikrobivaurioita rakenteissa ulko-olosuhteissa esim. vintti,
joista ei ilmayhteyttä eikä ilmavuotoja sisäilmaan

· Rakenteissa haitta-aineita, joista ei päästöjä sisäilmaan

· Rakennusmateriaalinäytteen tulokset alittavat Asumisterveysasetuksen
soveltamisohjeessa määritellyt raja-arvot [12].

6.2.2 Haitallinen altistumisolosuhde on mahdollinen

· Yksittäisiä mikrobivaurioita, ei koske koko rakennetta tai rakennusta, vaurioita voi

olla muutamassa tilassa eri puolella rakennusta, mutta vauriot eivät ole

systemaattisia. Esim. paikallinen ikkunavuoto tai pieni alle 1m2 alue pintakosteutta

betonilattialla.

· Korjaustoimenpiteet ovat paikallisia eivätkä ne ole kiireellisiä, mutta ne on tehtävä.

Esimerkiksi vanha kuivunut mikrobivaurio on rakenteen pinnalla tai rakenteessa,

mutta syy on poistettu aikaisemmin.

· Vaurion syy tulee aina selvittää. Mikäli vaurion on mahdollista laajeta, korjaus tulee

arvioida kiireelliseksi. Esim. aktiivinen vesivuoto ikkunarakenteessa.

· Rakennusmateriaalinäytteen mikrobipitoisuudet alittavat Asumisterveysasetuksen

soveltamisohjeessa määritellyt raja-arvot [12].

· Käyttöä turvaavien toimenpiteiden määrittely:

· ilmanpuhdistin

· painesuhteiden hallinta

· siivous
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6.2.3 Haitallinen altistumisolosuhde on todennäköinen

· Vauriot ovat laajoja ja systemaattisia yhdessä rakennusosassa. Esim. ulkoseinän

lämmöneristeet ovat vaurioituneet ja ilmavuotoreittejä on useista eri kohdista, esim.

ikkunarakenteista ja seinän ja katon liittymistä.

· Korjaustoimenpiteiden suunnittelu tulee käynnistää pikaisesti.

· Siirtävä korjaus on mahdollinen.

· Vaurioiden syy on poistettu. Esim. vesikatto on korjattu, mutta vaurioituneet

lämmöneristeet on jätetty rakenteeseen.

· Rakennusmateriaalinäytteen mikrobipitoisuudet ylittävät Asumisterveysasetuksen

soveltamisohjeessa määritellyt raja-arvot [12].

· Käyttöä turvaavien toimenpiteiden määrittely:

· ilmanpuhdistin

· painesuhteiden hallinta

· siivous

· selkeiden epätiiveyskohtien tiivistys

6.2.4 Haitallinen altistumisolosuhde on erittäin todennäköinen

· Vauriot ovat laajoja ja systemaattisia vähintään kahdessa rakennusosassa. Esim.

ulkoseinän ja sokkelin lämmöneristeet ovat vaurioituneet sekä ilmavuotoreittejä

useista eri kohdista, esim. ikkunarakenteista ja seinän ja katon liittymistä.

· Korjaustoimenpiteiden suunnittelu tulee käynnistää pikaisesti.

· Väistötilatarve tulee tarkastella.

· Perusparannustarve on arvioitava.
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· Laaja etenevä vaurio on koko rakennusosassa, esim. laaja vesikaton aktiivinen

vuoto, jolloin on mahdollista, että vauriot laajenevat muihin rakennusosiin.

· Rakennusmateriaalinäytteen mikrobipitoisuudet ylittävät Asumisterveysasetuksen

soveltamisohjeessa määritellyt raja-arvot [12].

· Käyttöä turvaavien toimenpiteiden määrittely

· ilmanpuhdistin

· painesuhteiden hallinta

· siivous

· selkeiden epätiiveyskohtien tiivistys

7 Pohdintaa

Opinnäytetyöni tarkoitus oli haastattelujen ja esimerkkitapausten avulla kuvata, miten

tällä hetkellä kaupungin palvelurakennuksissa sisäilman epäpuhtauksien altistumisolo-

suhteita arvioidaan ja tehdä ohje sisäilman altistumisolosuhteiden arviointiin kaupungin

palvelukiinteistöissä.

Työterveyslaitoksen ohje sisäilman epäpuhtauksien altistumisolosuhteiden arviointiin on

julkaistu jo vuonna 2016. Tämän jälkeen on tullut paljon lisätietoa ja ohjeita rakennuksen

sisäilmahaittojen tutkimiseen. Lisäksi altistumisolosuhteiden arviointien tekeminen on li-

sääntynyt huomattavasti. Mielestäni ohjeet eivät ole riittävät sisäilman epäpuhtauksien

altistumisolosuhteiden arviointiin, vaan niitä pitäisi päivittää. Mielestäni altistumisolosuh-

teiden arviointi on niin merkittävä asia, että siitä voisi tehdä oman erillisen ohjeen.

Mielestäni arvioinnin tekijän pätevyysvaatimuksia pitäisi tarkentaa. Nykyisellään työpai-

koilla ei ole lain määräävää pätevyyttä, vaan Työterveyslaitoksen suositus, joka perustuu

Asumisterveysasetuksessa määritettyyn pätevyyteen. Kokemukseni perusteella pelkkä

RTA-pätevyys ja kolmen vuoden työkokemus eivät riitä arvioinnin tekemiseen, vaan sii-

hen vaadittaisiin enemmän kokemusta. Tälläkin hetkellä alalla toimii useita pitkän koke-

muksen omaavia asiantuntijoita, joiden osaaminen riittäisi arvioinnin tekemisiin, mutta
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heillä ei ole RTA-pätevyyttä. Tarvittaisiin koulutusta, joka antaisi sisäilmatutkijoille pa-

remmat valmiudet tehdä altistumisolosuhteiden arviointia.

Sisäilman epäpuhtauksien altistumisolosuhteiden arviointi pitäisi jakaa mikrobiepäpuh-

tauksien altistumisolosuhteiden ja muiden sisäilman epäpuhtauksien arviointiin. Esimer-

kiksi asbestille tai PAH-yhdisteille altistuminen on terveydellisesti eri luokkaa kuin mikro-

beille altistuminen. Kattavissakaan sisäilmatutkimuksissa on harvoin selvitetty haitta-ai-

neiden esiintymistä, vaan ne tutkitaan yleensä erikseen.

Tilaajilla pitäisi olla paremmat valmiudet tilata sisäilman epäpuhtauksille altistumisolo-

suhteiden arviointi. Helsingin kaupungin sisäilma-asiantuntijat ovat kokeneita sisäilma-

tutkijoita. Tästä huolimatta on ilmennyt ongelmia arvioiden tilaamisessa. Voisi kuvitella,

että pienemmissä kunnissa, joissa harvoin on sisäilma-asioihin perehtynyttä tilaajaa, on

tilanne vieläkin vaikeampi. Lisäksi tekijöilläkään ei ole aina riittävää osaamista, jolloin

lopputulos voi olla huono. Sama ongelma voi olla yleensäkin sisäilmatutkimusten teettä-

misessä. Kunnilla pitäisi olla paremmat valmiudet sisäilma-asioissa. Esimerkiksi pienem-

mät kunnat voisivat palkata yhteisesti sisäilma-asiantuntijan hoitamaan sisäilmaan liitty-

viä asioita.

Sisäilman epäpuhtauksien altistumisolosuhteiden arvioinnin haasteellisin osa on, miten

tulokset kerrotaan käyttäjille, jotka ovat huolestuneet työpaikkansa sisäilmasta. Käyttä-

jille jo mahdollinen altistumisolosuhde sisäilman epäpuhtauksille voi kuulostaa pahalta.

Tämän jälkeen, jos löytyy tiloja, joissa altistumisolosuhde on todennäköistä tai erittäin

todennäköistä, kohde voi kriisiytyä. Tämä siitä huolimatta, että ohjeissa painotetaan, että

altistumisolosuhteiden arviointi on rakennuksen tekninen arvio ja varsinaisen terveydel-

lisen merkityksen arvioinnin tekee lääkäri. Vasta sitten voidaan tehdä päätöksiä toimen-

piteistä ja niiden kiireellisyydestä. Terveydellisen merkityksen arviointi on vaativa tehtävä

ja vaikuttaa siltä, että lääkärit tarvitsevat siihen lisäkoulutusta. Kun tutkimuksista ja altis-

tumisolosuhteiden arvioinnista tiedotetaan käyttäjälle, pitäisi olla tiedossa terveydellisen

merkityksen arvio ja sovitut toimenpiteet altistumisolosuhteiden poistamisesta. Helsingin

kaupungin organisaatiossa toimenpiteistä päättäminen kestää usein liian kauan, jolloin

joudutaan tiedottamaan pelkistä tutkimuksista tai tiedotus venyy kohtuuttoman pitkäksi.

Tämä voi aiheuttaa tilanteen kriisiytymiseen.
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Esimerkissä 2 altistumisolosuhteiden arvioinnissa otettiin huomioon rakennuksen käyt-

tötarkoitus, mikrobien laatu ja työntekijöiden altistumisaika. Tällaiset asiat tulisi huomi-

oida vasta terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Tiloissa oli altistumisolosuhteen ar-

vioinnin perusteella vähintään tavanomaisesta poikkeava olosuhde todennäköinen,

mutta konsultti arvio oli, että olosuhde oli tavanomainen. Tällöin konsultti on tehnyt ter-

veydellisen merkityksen arvioinnin, vaikka ei ole lääkäri. Tämä esimerkki osoittaa, miten

helposti rakenteita tutkiva tekniikan alan asiantuntija ottaa kantaa terveydelliseen merki-

tykseen, vaikka se on lääkärin tehtävä. Tämän takia on tärkeää, että altistumisolosuhtei-

den arvioinnissa pitäydytään rakennuksen teknisen kunnon arvioinnissa, ja altistumis-

olosuhteiden arvio tehdään niiden perusteella.

Ohjeen altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille on tarkoitus selventää

tilaajalle ja tutkimuskonsultille, miten toimitaan, kun tutkimuskohteessa toteutetaan em.

arviointi. Ohjeessa kuvataan prosessin eri vaiheet ja raportointimalli. Ohjeen avulla voi-

daan verrata toisiinsa eri tutkijoiden eri rakennuksista tekemiä altistumisolosuhde arvi-

oita. Tämän perusteella voidaan miettiä eri rakennusten korjausten aikataulutusta.

Koska altistumisolosuhteiden arviointi perustuu teknisiin kuntotutkimuksiin, mielestäni

olisi hyvä selvittää, voisiko sitä käyttää esim. korjausten priorisoinnissa. Aikaisemmin

Helsingin kaupungilla tehtiin kuntoarvioita, mutta niiden tekeminen on lopetettu jo muu-

tama vuosi sitten. Peruskuntoarvion perusteella ei muutenkaan voi kunnolla arvioida al-

tistumisolosuhteita. Helsingin kaupungin rakennuskanta on niin suuri, että käytännössä

ei ole mahdollista tutkia kaikkia rakennuksia TTL:n altistumisolosuhteiden arviointiohjeen

mukaisesti. Tähän tarvittaisiin kevyempi menetelmä, joka olisi kattavampi kuin kuntoar-

vio. Nälin myös pienemmillä kunnilla voisi olla paremmat mahdollisuudet teettää altistu-

misolosuhteiden arviointia hankkeiden priorisointia varten.
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