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Sisäilmasto-ongelman tutkiminen vaatii laaja-alaista osaamista rakennusainakemiasta, ra-
kennusfysiikasta, rakentamisen historiasta ja rakentamisen työmenetelmistä. Sisäilmasto-
ongelman tutkimisessa tulee hallita monia osa-alueita sekä omata hyvä havainnointi- ja 
päättelykyky. Lisäksi tulee hallita viestintä, niin suullinen kuin kirjallinen viestintä, sekä sen 
ajoitus. 
 
Sisäilmasto-ongelmat ovat lisääntyneet ja ne herättävät paljon tunteita tilan käyttäjissä. Si-
säilmasto-ongelma on usein näkymätön haitta, johon tulee suhtautua tutkijana neutraalisti 
faktoihin tukeutuen. Sisäilmasto-ongelmaan voi liittyä psykologisia tekijöitä, joilla ei ole tilan 
rakennusterveyden kannalta merkitystä.  
 
Opinnäytetyössä käydään keskeisimpiä osa-alueita läpi, millä on vaikutusta sisäilman laa-
tuun, tutkimusmenetelmiä ja riskirakenteita. Opinnäytetyön tuloksena on laadittu Kuntotar-
kastaja – Lintukangas yritykselle malliraportti sisäilmasto-ongelman kartoituksen raportoin-
tiin ja ohjaava tutkimussuunnitelma kenttätyöskentelyyn.  
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Opinnäytetyön aihe muodostui kiinnostuksesta yhä kasvavaan ongelmaan sisäilmastoon 

liittyen. Koulutuksen ohessa tutkittiin palvelutarjontaa, mitä on saatavilla sisäilmasto-on-

gelman ratkaisemiseksi ja huomattiin että palveluiden vertaaminen on haastavaa. Pal-

veluntarjoajien palvelukokonaisuudet vaihtelevat ja palveluiden vertaaminen keskenään 

on asiaan perehtyneelle vaikeaselkoista. Kuinka sitten kuluttaja pystyy valitsemaan on-

gelmaan oikeanlaisia ratkaisuja.  

Opinnäytetyön tavoitteena on herättää keskustelua siitä, kuinka sisäilmasto-ongelmaan 

liittyviä palveluja tulisi kuluttajalle tarjota ja kuinka tutkimusten tulokset tulee kirjoittaa 

tilaajalle auki. Raportin tulee olla asiaan perehtymättömälle helppolukuista ja selkeä, 

jotta raportista käy yksiselitteisesti ilmi, mitä on tutkittu ja missä laajuudessa sekä mitkä 

ovat olleet tutkimuksen havainnot sekä jatkotoimenpidesuositukset. 

1.2 Tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on muodostaa kuluttajille palvelu ja palvelukuvaus, kuinka si-

säilmasto-ongelmaan Kuntotarkastaja – Lintukangas tarjoaa palveluitaan. Tavoitteena 

on muodostaa raportointimallipohja, joka on helppolukuinen ja selkeä. Ohjaavan tutki-

mussuunnitelman tehtävä on ohjata tarkastajaa kohteessa ja auttaa tekemään muistin-

panot tarkastuksella, jotta raportin laadinta tarkastuksesta on kattava. Ohjaava tutkimus-

suunnitelma auttaa tarkastajaa tarkastuksella tarkastamaan kohteen riittävässä laajuu-

dessa yhdellä käynnillä, jolloin syntyy lisäksi kustannustehokkuutta. 

1.3 Rajaus 

Työ on tehty Kuntotarkastaja – Lintukankaan tarpeeseen ja kohdennettu kuluttajapalve-

luihin sisäilmasto-ongelman tutkimiseen ja raportoimiseen kuluttajalle. 
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Tutkimussuunnitelma ja malliraportti on Kuntotarkastaja – Lintukankaan yrityksen omai-

suutta, ja se on salattu tästä opinnäytetyöstä.  

2 Sisäilmasto 

Sisäilmaston laadulle on määritelty tavoite- ja raja-arvot ohjekortissa RT 07-11299. Oh-

jekortti on päivitetty ja julkaistu toukokuussa 2018. Ohjekortti ohjaa uudisrakentamista ja 

sitä voidaan käyttää uudiskohteen rakennusselostuksessa ja LVI-työselostuksessa viita-

ten. Ohjekortti ei kumoa viranomaissäädöksiä ja niistä julkaistuja tulkintoja. Ohjekorttia 

voidaan käyttää soveltuvin osin korjausrakentamiseen. (1, s. 3.) 

2.1 Sisäilmaston luokittelu 

Sisäilmaston tavoitetasot on luokiteltu kolmeen eriluokkaan. Alimmassa S3-luokassa 

päästään minimitasolle, joka on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, sekä huomi-

oiden terveydensuojelulain asetetut vähimmäisvaatimukset. Parhaimmassa luokituk-

sessa puhutaan yksilöllisestä sisäilmastosta. Parhaimmassa S1-luokassa sisäilman 

laatu on erittäin hyvä. Sisäilmassa ei ole poikkeavia hajuja, sisäilmaan yhteydessä ole-

vista rakenteista ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä, lämpö-

tilaolot ovat viihtyisät, eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä voi säätää 

lämpötilaa yksilölliseksi.  Tilan ääniolosuhteet ovat erittäin hyvät, ja tilan käyttäjän on 

mahdollista säätää valaistusta. (1, s. 5.) 

2.2 Lämpötilat 

Lämpöolosuhteiden tavoitearvot ovat S3-luokassa hieman asumisterveysasetuksen ra-

joja paremmat. Kuitenkin S3-luokituksen lämpötilat aiheuttavat jo epäviihtyvyyttä tilan 

käyttäjälle. S1- ja S2-luokissa lämpötilat pysyvät käyttäjälle viihtyisällä tasolla, vaikka ul-

kolämpötila vaihtelisi vuoden aikojen mukaan. Poikkeamaa saa viitearvoalueella olla kor-

keintaan 10 % käyttöajasta. S1–luokituksessa lämpötilaa pitää olla mahdollista säätää 

käyttäjäkohtaisesti. (1, s. 6.) Kuvassa 1 on havainnollistettu lämpötilaolojen vaihteluväliä 

sallituissa rajoissa. 
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Kuva 1. S1- ja S2- luokituksen lämpötilaolosuhteet. Harmaa alue kuvaa tavoitelämpötilaa, läm-
pötilan sallittu vaihteluväli. (1, s. 6.) 

2.3 Ilman liike 

Ilman liike voidaan tuntea vedon tunteena tilassa. Hallitsematon vuotovirtaus epätiiviistä 

rakenteista aiheuttaa vedon tunnetta erityisesti talvisaikaan. Sisäilmastoluokittelussa on 

annettu ohjearvot ilman liikenopeudelle eri sisälämpötiloissa. Kuvassa 2 on annettu raja-

arvot ilman liikenopeudelle eri sisäilmaluokissa. 

 

Kuva 2. Taulukko ilman liikenopeuden tavoitearvoista.  

Draft rate kuvaa vetoa aistivien osuutta lämpötilasta, ilman keskinopeudesta ja turbu-

lenssiasteesta. Draft rate -laskenta on esitetty standardissa ISO 7730:2005 Ergonomics 

of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of thermal com-

fort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. (1, 

s. 7.) 
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2.4 Sisäilman laatu 

Sisäilman laatuun vaikuttaa hiilidioksidipitoisuuslisä, radonpitoisuus ja pienhiukkaspitoi-

suus PM2,5. Ilman suhteelliselle kosteudelle ei ole asetettu tavoitearvoa, sillä ilman kos-

teus pakkaskaudella voi laskea hyvinkin alhaiseksi. Kesäaikaan kosteus voi olla korkea. 

Kuitenkaan ilman suhteellinen kosteus ei saa pitkäaikaisesti olla yli 60 % RH. Ilman kos-

tuttamisessa tulee huolehtia siitä, ettei kostutus lisää ilman epäpuhtauksia tai kostutus 

aiheuta mikrobikasvuston vaaraa. Hiilidioksidipitoisuutta arvioidaan yhden tunnin liuku-

van keskiarvon avulla. Hiilidioksidipitoisuutta verrataan ulkoilman pitoisuuteen. S3- luo-

kassa hiilidioksidipitoisuus ei saa olla suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus lisät-

tynä 800 ppm. Kuvassa 3 on esitetty raja-arvot hiilidioksidipitoisuuksille sisäilmassa. 

 

Kuva 3. Sisäympäristön laadun tavoitearvot (1, s. 7). 

2.5 Akustiikka 

Rakennusta suunniteltaessa huomioidaan tilan käyttötarkoitus ja tämän pohjalta valitaan 

tilan ääniolosuhteiden vaatimustaso. Eri tiloille on erilaiset ääniolosuhdevaatimukset. 

Koko rakennus ei ole yhtä tilaa, vaan rakennuksen eri tiloissa voi olla erilaisia vaatimuk-

sia ääniolosuhteille. Lisäksi vuorokauden aika vaikuttaa ääniolosuhteiden tavoitetasoon.  

Asuinhuoneen S2- ja S3-luokitus saavutetaan asumisterveysasetuksen raja-arvoilla. 

Nämä arvot tulee alittaa kaikissa asuintiloissa. Toimistotiloille, opetustiloille ja terveyden-

hoitotiloille on omat erityiset raja-arvot eri luokissa. Kuvassa 4 on taulukko ääniolosuh-

teiden raja-arvoista eri ilmastoluokissa. 
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Kuva 4. Asuinhuoneen ääniolosuhteiden raja-arvoja (1, s. 8). 

2.6 Valaistus 

Asuintilojen keittiöiden ja kylpyhuoneiden työalueiden valaistusvoimakkuuden tulee olla 

vähintään 300 luksia. Asuintilojen valaistukselle ei ole säädetty muita raja-arvoja. S1-

luokassa tule olla himmentimellä ohjattu valaisinpistorasia ja ikkunoissa säädettävä au-

ringonsuojaus. Valaistuksen ohjearvot koskevat enemmän työtiloja. (1, s. 9.) Kuvassa 5 

on raja-arvot esitettynä ilmastoluokille. 

 

Kuva 5. Valaistussuunnittelun tavoitearvoista SFS-EN 12464-1:n mukaan (1, s. 9). 

2.7 Rakennuksen ilmanpitävyys 

Rakennuksen ulkovaipan ja tilojen välisten rakenteiden ilmanpitävyydet vaikuttavat rat-

kaisevasti epäpuhtauksien kulkeutumiseen rakennukseen ja rakennuksen eri tilojen vä-

lillä. Hyvä ilmanpitävyys vähentää energian kulutusta, ulkovaipan kosteusriskejä ja ilma-

vuodoista aiheuttavaa vetoa. (1, s. 11.) 

S1- ja S2- luokissa tulee ilmavuoto mitata standardin SFS EN ISO 9972:2015 (Thermal 

performance of buildings. Determination of air permeability of buildings. Fan 
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pressurization method) mukaan käyttäen mittausmenetelmää B. Mittauksen yhteydessä 

tulee paikantaa ilmavuodot ja mahdollisten ilmavuotojen tiivistys. (1, s. 11.) 

2.8 Pintarakenteet 

Pintarakenteilla on merkitystä sisäilmaston laatuun. S1- ja S2- luokissa tulee pintamate-

riaaleina käyttää pääasiallisesti M1-luokan materiaaleja. Pinnoittamattomia tiili-, luon-

nonkivi-, lasi- ja metallipintoja, keraamisia laattoja sekä käsittelemättömästä haavasta, 

koivusta, kuusesta tai männystä valmistettuja lauta- ja hirsipintoja voidaan käyttää va-

paasti.  

Pintarakenteita valitessa tulee huomioida päästöjen lisäksi, käyttötarkoituksen mukaiset 

kosteustekniset ominaisuudet, äänenvaimennusominaisuudet, rakenteiden päällystys-

kelpoisuuden vaatimat kuivumisajat, puhdistettavuus, kulutuskestävyys ja rakenteiden 

asettamat toimivuusvaatimukset.  

3 Asumisterveysasetus 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan ter-

veydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. 

(545/2015). Asetuksessa määritellään fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumiste-

kijöistä koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja. (2.) 

Asumisterveysasetukseen liittyy soveltamisohje, jonka on laatinut Valvira. Soveltamis-

ohjeessa annetaan yksityiskohtaisia tulkintoja asumisterveysasetuksen soveltamiseen 

ja käytännön esimerkkejä ohjeen soveltamiseen. 

3.1 Asumisterveyshaitta 

Asumisterveyshaittaa pitää arvioida kokonaisuutena, mikäli raja-arvoja sovelletaan. Ko-

konaisuuden arvioinnissa huomioidaan altistumisaika, altistumisen toistuvuus, altistumi-

sen todennäköisyys, mahdollisuus välttää altistumista tai poistaa haittaa. 
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Asumisterveysasetuksessa annetun raja-arvon ylittyessä, on kysymyksessä terveys-

haitta ja rakennuksen omistajan tai kenen vastuulle haitan poistaminen kuuluu, tulee 

ryhtyä toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa haitan poistamiseksi 

tai rajoittamiseksi. (2.)  

3.2 Sisäilman kosteus, lämpötila ja ilman virtausnopeus 

Sisäilman kosteus ei saa nousta pitkäaikaisesti sisätilassa niin korkeaksi, että se mah-

dollistaa mikrobikasvuston rakenteissa, laitteistoissa, pinnoilla tai tilan irtaimistossa. Si-

säilman kosteudesta ei ole annettu yksiselitteistä raja-arvoa, sillä sisäilman suhteellinen 

kosteus vaihtelee paljon eri olosuhteissa ja vuodenaikojen mukaan.  

Muuttuvilla olosuhteilla tarkoitetaan erilaisia toimintoja sisätiloissa, joista aiheutuu kos-

teutta sisäilmaan. Tällaisia toimintoja ovat mm. peseytyminen, ruuan laitto, pyykin kui-

vaus ja ihmisten oleskelu tiloissa. 

Absoluuttista kosteutta ilmassa arvioidessa vertaillaan ulko- ja sisäilman kosteuserona. 

Kosteuden ollessa 3 - 4 g/m3 suurempi sisätilassa, kuin ulkotilassa, on riski kasvanut 

mikrobikasvuston muodostumiselle rakenteisiin. Talviaikana sisäilman kosteuden ol-

lessa 60 % suhteellista kosteutta, on riski kasvanut mikrobikasvuston muodostumiselle 

rakennuksen kylmimmissä kohdissa. (3, s.11.) 

Asuintilassa on määritelty lämpötilojen toimenpiderajat. Lämmityskaudella vaihteluväli 

on + 18 °C … + 26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella + 18 °C … +32 °C. Lisäksi on 

määritelty seinä- ja lattiapinnoille alin keskiarvolämpötila ja alin pistemäinen pintalämpö-

tila. Lämpötilaindeksiä (Tl) voidaan käyttää pintalämpötilojen arviointiin, kun lämpötiloja 

ei voi mitata. 

 

 

𝑇𝑙 =
𝑇𝑠𝑝 − 𝑇𝑜
𝑇𝑖 − 𝑇𝑜

	𝑋	100% 
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Taulukko 1. Lämpötilaindeksin laskentakaava. 

Tl = lämpötilaindeksi 

Tsp = sisäpinnan lämpötila (°C) 

Ti = sisäilman lämpötila (°C) 

To = ulkoilman lämpötila (°C) 

Ilman virtausnopeudesta on laadittu vetokäyrä, jossa sallittava ilman virtausnopeus riip-

puu huoneilman lämpötilasta, kuva 6. 

 

Kuva 6. Ilman virtausnopeuden enimmäismäärä (3, s.20). 

3.3 Vesijohtoveden lämpötila 

Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötila tulee olla vähin-

tään 50 °C, kuitenkaan lämpötila ei saa nousta yli 65 °C. Mikäli lämpötila ei säännöllisesti 

nouse riittävälle tasolle on riskinä Legionella-bakteerin kasvu järjestelmässä. Veden tu-

lee olla riittävän lämpöistä vesikalusteesta tullessa. Ei ole riittävää, että lämpötila on vain 

varaajassa suositustasolla. Uudiskohteissa ja korjausrakentamisessa suunnittelun ta-

voitteena tulee olla vähintään 55 °C lämpimän käyttöveden lämpötila vesikalusteesta. 
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Liian korkea lämpötila aiheuttaa käyttäjälle palovammavaaran, joten suositustasoa ei 

saa ylittää. Vaikka järjestelmä nostaa säännöllisesti veden lämpötilan tulistuksella suo-

situstasolle, ei järjestelmässä saa vesi edes hetkellisesti laskea alle 50 °C. (3, s.16.) 

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, 

jossa määritellään ettei kylmävesijohdosta tulevan veden lämpötila saa ylittää 20 °C. 

Vähintään 8 tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 

°C. Ohjeistus koskee uudistuotantoa ja korjausrakentamista. Asetus on annettu 

22.12.2017. (17.) 

3.4 Sisäilman ilmanvaihto 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuus ei saa ylittää 2 100 mg/m3 tai 1 150 ppm enemmän kuin 

ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ilmanvaihdon tulee olla riittävä, ettei rakennus- tai sisus-

tusmateriaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien kerty-

minen sisäilmaan aiheuta käyttöaikana tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. (3, s. 16.) 

Sisäilman tulee vaihtua koko oleskeluvyöhykkeellä, eikä ilmanvaihto saa jäädä paikalli-

sesti riittämättömäksi. Ilmanvaihdon tulee olla riittävää tilojen tavanomaiseen käyttöön 

nähden niin, ettei kosteuskuorma sisäilmassa pääse nousemaan liian suureksi, mikä 

mahdollistaisi mikrobikasvun riskin muodostumisen tilaan. (3, s. 17.) 

Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmanvirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm3/s 

neliömetriä kohden kaikissa asuinhuoneissa (3, s. 18). Ulkoilmavirta saa kuitenkin olla 4 

dm3/s henkilöä kohden, jos varmistutaan siitä, etteivät sisäilman epäpuhtauspitoisuudet 

tai lämpötila nouse niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa taikka kosteus nouse 

niin suureksi, että se voisi aiheuttaa mikrobikasvun riskiä (2.) 

3.5 Melu 

Asunnon tai muun oleskelutilan melulle on asetettu toimenpiderajat päiväajalle (klo 7–

22) ja yöajalle (klo 22–7). Lisäksi melun taajuudelle on asetettu omat raja-arvonsa. Tilan 

käyttötarkoituksella on lisäksi merkitystä, kuinka kova melu saa olla, jotta toimenpideraja 

ylittyy. Alhaisimmat melurajat ovat tiloille, joissa nukutaan. Tekniset laitteet eivät saa 
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pitää yöaikaan yli 33 dB:n ääntä. Jos melua esiintyy harvoin tai satunnaisesti, raja-arvo 

saa ylittyä kuitenkin niin, ettei yli 45 dB:n tasoja esiinny. (4, s. 6.) Kuvassa 7 on esitetty 

melun raja-arvot päivä- ja yöajalle. 

Kuulovaurionvaara tai -riski muodostuu, kun melun taso ylittää LAeq,4h 100 dB, LAFmax 115 

dB tai LCpeak 140 dB. Tällöin melun altistusta tulee rajoittaa suojaamalla kuulo, vähentä-

mällä melutasoa tai rajoittaa melua aiheuttavaa toimintaa ajallisesti. (4, s.7). Melun kaista 

/ Hz raja-arvot yöajalle on esitetty kuvassa 8.  

 

Kuva 7. Taulukko 1. Päivä- ja yöajan keskiäänitasojen toimenpiderajat asunnoissa ja muissa 
oleskelutiloissa (4, s.7). 
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Kuva 8. Taulukko 2. Pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumi-
seen tarkoitetuissa tiloissa (4, s.8). 

Selvitettäessä asunnossa tai oleskelutilassa mahdollista melusta aiheutuvaa terveys-

haittaa, ei voida katsoa meluksi tilassa tapahtuvaa toimintaa mm. työnteko, tavanomai-

set kotitalouslaitteet, radion tai television kuuntelu, opetustilanteet ellei melu voi aiheut-

taa tilassa oleskeleville kuulovaurionvaaraa tai -riskiä. 

Teknisten laitteiden melulla tarkoitetaan laitteistoja, joihin tilan käyttäjä ei voi itse vaikut-

taa omalla toiminnallaan. Tällaisia ovat mm. hissit koneistoineen ja ovineen, vesi- ja vie-

märiputket, lämmitys-, ilmanvaihto- ja kylmälaitteet, lisäksi ulko-ovien, postiluukkujen ja 

porttien kolina sekä peltikatteen räminä. Teknisten laitteiden meluksi ei katsota samassa 

tilassa olevan veden laskun aiheuttamaa ääntä tai kotitalouskoneiden ääniä mm. pölyn-

imuri, jääkaappi ja pesukone. (4, s. 9.)  

3.6 Sisäilman kemialliset epäpuhtaudet 

Sisäilman kemiallisille epäpuhtauksille on säädetty toimenpiderajat. Haihtuvien orgaa-

nisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden ylittäessä 400 µg/m3 tulee ryhtyä toimenpiteisiin 

pitoisuuden laskemiseksi. Yksittäisille haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpide-

raja huoneilmassa on 50 µg/m3. Mittaus pitoisuudesta on tehtävä tilan normaalissa käyt-

töolosuhteissa ja oleskeluvyöhykkeeltä. 

Asumisterveysasetuksessa on lisäksi määritelty alempia toimenpiderajoja, jotka ovat 

seuraavat: 

• 2,2,4–trimetyyli-1,3–pentaalidiodi di-isobutyraatti (TXIB) 10 µg/m3 

• 2 – etyyli- 1 – heksanoli (2EH) 10 µg/m3 

• naftaleeni 10 µg/m3, ei saa esiintyä havaittavaa hajua 

• styreeni 40 µg/m3 

Formaldehydin osalta on määritelty, ettei vuosikeskiarvo saa ylittää 50 µg/m3. Lyhyen 

ajan keskiarvopitoisuus ei saa 30 minuutin mittauksen aikana ylittää 110 µg/m3. Formal-

dehydin hajukynnys on noin 35 µg/m3. Hiilimonoksidin hetkellinen pitoisuus ei saa ylittää 
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sisäilmassa 7 mg/m3. Tupakansavun hajua ei saa toistuvasti esiintyä sisäilmassa. Sisäil-

man tupakansavun hajun terveydensuojeluviranhaltijan tulee todeta. Pelkästään asuk-

kaan / tilan käyttäjän havainto ei riitä toteamaan terveyshaittaa tilassa hajuhavaintona. 

Nikotiinipitoisuus ei saa ylittää mitattuna 0,05 µg/m3 sisäilmassa. (5, s. 7-8.) 

3.7 Hiukkasmaiset epäpuhtaudet 

Hiukkasmaiset epäpuhtaudet on jaettu kahteen kokoluokitukseen. Asbestille ja teollisille 

mineraalikuiduille on määritelty omat toimenpideraja-arvot. Hengitettävien pienhiukkas-

ten (PM10) aerodynaaminen halkaisija on alle 10 µm, ja pienhiukkaset (PM2,5) aerody-

naaminen halkaisija on alle 2,5 µm. PM10 toimenpideraja sisäilmassa 24 tunnin mittauk-

sen aikana on 50 µg/m3 ja PM2,5 toimenpideraja-arvona on 25 µg/m3. Teollisten mine-

raalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä on 

0,2 kuitua/cm2. Asbestikuitujen esiintyminen pinnoille laskeutuneessa pölyssä on toi-

menpiderajan ylitys. Sisäilmassa asbestikuitujen pitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3. 

(5, s. 9.) Tilanteessa, joissa asbestikuituja löytyy huonepinnoilta, mutta ilmapitoisuus jää 

alle 0,01 kuitua/cm3, on ilmapitoisuus määräävämpi tekijä (5, s. 10). 

3.8 Mikrobit 

Kosteus- ja mikrobivaurion toteaminen tapahtuu rakennuksen tutkimisella, rakennuk-

seen tai rakenteisiin tehdyillä mittauksilla, aistinvaraisilla havainnoilla ja materiaaleista 

otettuihin mikrobiologisiin näytteisiin pohjautuen. Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään 

korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota sekä aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa 

analyysillä todettua mikrobikasvustoa rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisissa raken-

teissa tai lämmöneristeissä, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maa-

perän kanssa. (6, s. 4.) 

Aistinvarainen arviointi rakenteen kunnosta tapahtuu havainnoimalla kosteusjälkiä ra-

kenteesta ja lisäksi homeen hajua tai mikrobikasvun havaitsemista pinnalla. Mikrobikas-

vua ei voida aina havaita aistinvaraisesti, joten suositeltavaa on käyttää mikrobikasvun 

toteamiseen materiaalinäytteestä tehtyä laboratorioanalyysiä. Analyysi materiaalista 



13 

 

 

tulee tehdä kasvatukseen perustuvalla laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmällä. 

Kasvatuksen jälkeen materiaalinäytteestä tulee laskea pesäkkeet ja mikroskopoimalla 

näytteestä mikrobit suku- ja lajitasolle. (6, s. 5.) Lisäksi voidaan käyttää muita menetel-

miä analysoitaessa materiaalinäytettä. Muun menetelmän luotettavuus tulee osoittaa 

asiantuntevan ja riippumattoman sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän toimijan toi-

mesta (2). 

4 Kosteus 

Kosteutta on monessa muodossa, kiinteä, neste, vesihöyry tai kaasu. Kosteus eri olo-

muodoissa aiheuttaa rakennukselle vaurioitumisriskiä, mitä pyritään hallitsemaan raken-

nesuunnittelussa ja rakentamisen aikana.  

4.1 Rakennuksen ulkopuolinen kosteus 

Rakennuksen ulkopuoliset kosteusrasitukset liittyvät sääolosuhteisiin ja maaperän kos-

teuteen sekä pohjaveteen. Lumi- ja vesisade ovat yleisimmät kosteuslähteet rakennuk-

selle. Tuuli sateen yhteydessä voimistaa kosteusrasitusta rakennukselle. Rakennuksen 

päälle ja ympärille kerääntyvä lumi on riski rakennukselle. Lumen sulaessa voi vesi ai-

heuttaa vedenpainetta rakenteille. Maaperässä oleva kosteus sade- ja sulamisvesistä 

aiheuttaa kosteusrasituksia rakenteille. Pohjaveden ollessa rakennuspaikalla korkealla 

voi tästä aiheuta lisäksi kosteusrasituksia kapillaarisena nousuna rakenteissa tai diffuusi-

olla.  

Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida erilaiset ulkopuoliset kosteusrasitukset rakenteille 

ja suunnitella rakenteet niin, etteivät ne vaurioidu kosteudesta, tai ainakin kestävät rasi-

tuksia rakenteen suunnitellun käyttöiän ajan. 

Rakentamisvaiheessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota rakenteiden liittymien ja liitok-

sien huolelliseen tekotapaan, jotta rakennus toimii suunnitellulla tavalla. Rakennuksen 

vaipan tulee olla tiivis erilaisille kosteusrasituksille. Kosteus voi tuulen ja ilmavirtojen mu-

kana nousta ylöspäin esim. räystään rakojen kautta yläpohjatilaan. 
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4.2 Rakennuksen laitteisto kosteuden lähteenä 

Rakennuksissa on useita laitteistoja, joissa on paineellista vettä, vesisäiliö tai tuottaa 

kosteutta rakennukselle mm. kondenssikosteutena tai vesihöyrynä. Wc-istuimet, sekoit-

tajat, hanat, jakotukit, lämmityslaitteet, varaajat, kodinkoneet jne. ovat kosteuden lähteitä 

rakennukselle, mikäli niissä ilmenee vikaantumista. Putkistojen liitokset ovat riski ikään-

tyessä, tai mikäli putkistoon aiheutuu mekaanista rasitusta, putkiston liitoksiin voi muo-

dostua epätiiveyttä. 

Laitteiston vikaantuminen tapahtuu yleensä pikkuhiljaa, jolloin vikaantunut laite tai liitos 

tuottaa kosteutta vähitellen. Pitkällä aikavälillä kosteutta voi muodostua runsaastikin. 

Näitä kosteusvahinkoja pyritään ennaltaehkäisemään huolellisella rakennesuunnitte-

lulla. Rakentamisvaiheessa tulee olla huolellinen toteutus, jotta mahdolliset vuotovedet 

eivät ohjaudu vahingoittamaan rakenteita. Mahdollisten vuotovesien ohjaus tulee suun-

nitella ja toteuttaa huolella, ettei mahdolliset vuotovedet pääse vahingoittamaan raken-

teita. 

Ilmanvaihtokanavat ja viemärintuuletusputken pinnalle voi muodostua kondensiokos-

teutta lämpötilaerojen johdosta. Tästä syystä kanavat ja putket tulee lämmöneristää ylä-

pohjatilassa voimakkaiden lämpötilaerojen muodostumisen ehkäisemiseksi.  

Maalämpölaitteiston putket kaivolta laitteistolle tulee lämmöneristää huolella. Putket voi-

vat muodostaa kosteutta, etenkin kylmäputki kondensoi kosteutta kesäaikaan muodos-

taen kosteuden lähteen.  

Käyttövesi- ja viemäriputket tulee kannakoida rakenteisiin, jotta putket eivät pääse liik-

kumaan paineen vaihtelujen johdosta tai mekaanisesta rasituksesta. Käyttövesi- ja läm-

mitysjärjestelmän jakotukkien tuentaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja pyrkiä sijoit-

tamaan ne tilaan, jossa on vedeneristys ja lattiakaivo. Seinän sisään asennettu jakotukki 

ilman vuotoveden ohjausta on riski rakennukselle.  
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4.3 Kosteus ilmassa 

Ilmassa on vesihöyryä eli vettä kaasumaisessa muodossa. Lämmin ilma sitoo enemmän 

kosteutta ilmaan kuin kylmempi ilma. Mikäli kylmä ilma ei pysty ottamaan vastaan kaik-

kea lämpimän ilman kosteutta, muodostuu kondenssikosteutta. Kosteus ilmassa pyrkii 

tasoittumaan diffuusiona. 

Sisäilman kosteuden ollessa suuri on riskinä sisäilman kosteuden tiivistyminen rakentei-

siin aiheuttaen niille pitkällä aikavälillä vaurioita. Kosteusrasitusta ilmassa voidaan vä-

hentää riittävällä ilmanvaihdolla. Ilmanvaihdon tulee olla lievästi alipaineinen, jotta il-

massa oleva kosteus poistuu ilmanvaihdon kautta hallitusti pois rakennuksesta. Mikäli 

ilmanvaihto on ylipaineinen, ilmanvaihto voi aiheuttaa kosteusrasitusta rakenteille työn-

täen lämpimän ja kostean ilman epätiiviistä liittymistä ja liitoksista rakenteisiin.  

4.3.1 Konvektio 

Rakenteissa on pakotettua ja luonnollista konvektiota. Pakotettu konvektio muodostuu 

savupiippuvaikutuksesta, LVI-laitteiden toiminnasta ja tuulen aikaansaamasta paine-

eron vaikutuksesta rakenteen läpi. Pakotetun konvektion mahdollisuus esiintyy epätii-

viissä rakenteissa tai epätiiviissä rakenteiden liittymissä. (7, s. 73.) 

Luonnollinen konvektio tapahtuu rakenteessa ja rakennuksessa kerroksellisissa pysty-

rakenteissa ilman lämpötilaeroista aiheutuvana tiheyseroista johtuvana. Tällaisia raken-

teita ovat mm. seinärakenteet ja ikkunat. Puhtaasti luonnollista konvektiota esiintyy har-

voin rakenteissa. (7, s. 73.) 

Konvektiovirtauksien mukana siirtyy lämpöä ja kosteutta rakenteissa. Konvektiovirtauk-

sia tulee tarkastella kokonaisuutena, johon liittyvät ilmanpaineet ja -liike, kosteus ja 

lämpö. Mikäli jokin näistä osatekijästä muuttuu, on sillä vaikutusta muihin osatekijöihin. 

(7, s. 73.) 
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4.3.2 Diffuusio 

Rakennustekniikassa diffuusiolla tarkoitetaan rakenteen läpi kulkevaa kosteutta vesi-

höyrynä. Yleensä rakenteissa diffuusiovirtaus on lämpimästä kylmään, mutta suunta voi 

olla kylmästä lämpimään, mikäli kylmemmässä kosteuspitoisuus on suurempi kuin läm-

pimämmässä tilassa. (7, s. 84.) 

Diffuusio on ilmiö, jossa väkevämpi pitoisuus pyrkii tasoittumaan laimeampaan pitoisuu-

teen ajan mittaan. Eri rakennusmateriaaleilla on erilaisia diffuusiovastuksia, jotka tulee 

huomioida rakenteita suunniteltaessa. Höyrynsulkumuovi toimii rakenteessa diffuusio-

vastuksena estämässä lämpimän sisäilman kosteuden siirtymisen rakenteessa.  

Rakenne voidaan suunnitella ilman höyrynsulkumuovia, jolloin rakenteesta tulee dif-

fuusion läpäisevä. Tallöin puhutaan hengittävästä rakenteesta, joka voidaan suunnitella 

puupohjaisilla rakenteilla, jotka tasaavat kosteutta rakenteessa hygroskooppisilla omi-

naisuuksilla.  

4.3.3 Kondenssi 

Kondenssi on ilmiö, jossa vesihöyry tiivistyy nesteeksi eli vedeksi. Ilman lämpötila vai-

kuttaa siihen, kuinka paljon ilma pystyy sitomaan kosteutta vesihöyrynä. Rakennuksen 

vaipan eri puolilla voi olla iso, kymmenien asteiden lämpötilaero, joka tasaantuu eriste-

kerroksessa. Mikäli rakenteeseen pääsee kulkeutumaan kosteaa ilmaa niin, ettei lämpö-

tilan muutoksessa kosteus pääse kulkeutumaan vesihöyrynä rakenteen läpi rakentee-

seen muodostuu kastepiste, jossa rakenteessa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi raken-

teessa eli kondensoituu. Vesihöyry tiivistyy aina ympäröivää ilmaa kylmemmälle, kovalle 

pinnalle, jossa vesihöyryn kyllästymiskosteus, kastepiste ylittyy (7, s. 84.) 

Kondenssikosteutta voi muodostua teknisissä laitteistoissa, putkien ja kanavien ympä-

rille. Teknisten laitteiden kondenssikosteuden tuotto tulee huomioida ja johtaa kosteus 

hallitusti viemärijärjestelmään. Putkistojen ja kanavien kondenssikosteus tulee hallita 

lämmöneristämällä kanavat ja putkistot, ettei lämpötilaerojen aiheuttamaa kondenssi-

kosteutta pääse muodostumaan. 
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5 Kosteus rakenteessa 

5.1 Riskirakenteet 

Riskirakenne on todettu vuosien saatossa vaurioitumisherkäksi rakenteeksi. Riskiraken-

teet ovat olleet rakentamisajankohtana hyväksytty tai jopa suositeltu rakenneratkaisu ra-

kennuksen rakenteeksi. Valesokkelirakennetta suosittiin 1970-luvulla energiatehok-

kaana rakenneratkaisuna ja esteettömyyssyihin vedoten. Vielä nykyäänkin, saatetaan 

toteuttaa rakennuksissa riskirakenteita mm. kattoikkunarakenne. Riskirakenteet ovat 

herkkiä vaurioitumaan, mikäli rakenteeseen pääsee kosteutta eri muodoissa, vetenä tai 

vesihöyrynä. 

5.2 Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne 

Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne on rakenneratkaisu, jota on toteutettu ala- 

ja välipohjarakenteissa. Rakennetta löytyy aina 1930-luvulta tähän päivään asti (8, s. 

36). Rakenteessa on käytetty lämmöneristeitä, jotka ovat kosteusrasituksessa herkkiä 

vaurioitumaan. Mikäli puukoolauksien alapuolella ei ole kosteuseristystä, lisää se raken-

teen vaurioitumisherkkyyttä edelleen.  

Betonilaatan päälle puukoolattuun rakenteeseen liittyy erilaisia riskitekijöitä kosteudesta. 

Betonilaattaa voi siirtää kosteutta maaperästä eristekerrokseen kapilaarisesti tai dif-

fuusiona, sade- ja sulamisvedet voivat siirtyä betonirakenteessa eristetilaan tai raken-

teeseen voi lämpötilaerojen vuoksi muodostua kastepiste. Mikäli lämmin sisäilma pää-

see rakenteeseen, ilman kosteus voi tiivistyä eristekerrokseen aiheuttaen kosteusvau-

riota rakenteessa. Kuvassa 9 on esitetty rakenteeseen liittyvät kosteusrasitukset. 

Rakenteessa on voitu käyttää useita erilaisia lämmöneristeitä esim. sahanpuru, kutteri-

lastu, mineraalivilla, toja-levy, jotka toimivat mikrobikasvuston kasvualustana raken-

teessa. Mikäli rakenne pääsee vaurioitumaan, rakenteesta voi vuotovirtauksina tulla 

epäpuhtauksia sisäilmaan. Rakenteen vaurioitumista vain harvoin pystyy havaitsemaan 

pintoja rikkomattomin menetelmin, sillä vaurioituminen alkaa betonilaatan ja eristeen ra-

japinnassa.  
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Kuva 9. Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne. (8, s. 38). 

5.3 Valesokkelirakenne 

Valesokkelirakenne on ollut yleisimmin käytössä 1970 – 1980 - luvun rakennuksissa, 

mutta rakennetta on käytetty myös tämänkin jälkeen. Rakenteen ongelma liittyy alaoh-

jauspuun vaurioitumiseen, joka voi myös aiheuttaa rakenteiden vaurioitumisen laajem-

minkin rakennuksessa. Valesokkelirakenteessa alaohjauspuun korkeusasema maanpin-

taan on liian alhainen tai alaohjauspuu voi sijaita ympäröivää maanpintaa alempana. 

Rakenne vaurioituu kosteusrasituksesta, sillä rakenteessa oleva alaohjauspuu on tiivii-

den rakenteiden sisällä, eikä pääse kuivumaan. Alaohjauspuun kosteuslähteitä on ra-

kenteessa useita. Kosteuslähteet rakenteeseen ovat kuvattuna kuvassa 10. 

Kosteutta voi tulla perustusrakenteista kapilaarisena kosteuden nousuna. Kosteusrasi-

tusta lisää, mikäli rakennus on perustettu hienojakoisen maa-aineksen varaan. Hienoja-

koinen maa-aines sitoo kosteutta. Puutteellinen kattovesien ohjaus lisää sokkeliraken-

teen kosteusrasitusta, ja kosteus voi siirtyä sokkelirakenteessa vaurioittamaan puura-

kenteita. Lisäksi rakenteeseen voi muodostus kastepiste ja kosteus kondensoitua raken-

teeseen. Lämmin sisäilma johtuu alaohjauspuuhun, ja kylmä kiviainesrakenteinen 
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materiaali pitää alaohjauspuun lämpötilan alhaisena. Maaperän kosteus voi siirtyä ra-

kenteessa diffuusiona.  

Valesokkelirakenteen kunto ja rakenteen toimivuus saadaan selville rakennetta avaa-

malla kuntotutkimuksella. Erityisesti rakenteen alaohjauspuun alapinnan kunto tulee sel-

vittää. Kunnon selvitys tapahtuu aistinvaraisesti, puun piikkimittauksella mittaamalla kos-

teus alaohjauspuun alapinnasta ja materiaalinäytteellä. 

 

Kuva 10. Valesokkelirakenteen periaatekuva kosteuden lähteistä. (8, s. 16). 

5.4 Puurakenne alle 100 mm maanpinnasta  

Maanpintaa lähellä olevat puurakenteet ovat alttiina kosteusrasitukselle. Puurakenne voi 

olla olemassa olevan maanpinnan alapuolella. Kosteusrasitukset rakenteeseen tulevat 

sade- ja sulamisvesistä tai maaperästä. Kuvassa 11 havainnollistetaan rakennetta ja sen 

kosteudenlähteitä. 

Puurakenne imee itseensä kosteutta ja mikäli puurakenne ei pääse kuivumaan kosteus-

rasituksien välillä, alkaa rakenteen vaurioituminen. Kosteus voi siirtyä puurakenteessa 

syvemmällä tai pidemmälle rakenteessa, mikä mahdollistaa rakenteen vaurioitumisen 

laajasti, vaikka pinnoilta havainnoiden kosteusrasitus olisi paikallinen. 
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Rakenne voi muodostua rakennukseen tahattomasti rakennuksen valmistumisen jäl-

keen. Pihatöiden yhteydessä tehdään piha-alueelle uusia piharakennekerroksia eikä 

huomioida rakennuksen korkeusasemaa suhteessa uuteen piha-alueen korkeusase-

maan. Tällaisia töitä ovat esim. piha-alueen asfaltointi, valmistumisen jälkeen tehdyt te-

rassialueet ja rakennelmat. 

 

Kuva 11. Puurakenteet ovat lähellä maanpintaa Riskiä lisää hienoaines ja kasvillisuus rakennuk-
sen vierustalla, puutteelliset maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ja puut-
teellinen kattovesien ohjaus pois rakennuksen vierustalta. 

5.5 Maanvastainen seinärakenne 

Maanvastainen seinärakenne, joka on lämmöneristetty sisätilojen puolelta, on vaurioitu-

misherkkä erilaisista kosteusrasituksista. Kosteus rakenteessa voi johtua puutteellisista 

maanpinnan kallistuksista rakennuksen vierustalla, puutteellisista kattovesien ohjauk-

sesta, rakennuksen vierustan hienoaineksista maaperästä, joka sitoo kosteutta raken-

nuksen vierustalla, rakennuksen alapuolisesta kosteudesta esim. pohjaveden kapilaari-

sesta noususta tai sisäilman kosteuden tiivistymisestä rakenteeseen.  

Maanvastaisia seinärakenteita on tyypillisesti kellaritiloissa, mutta rakenne voi muodos-

tua myös erilaisiin rakennuksen tasoeroihin, jolloin seinärakenne voi osin olla maanvas-

tainen. Rakenteen vaurioitumisherkkyyteen liittyy merkittävästi rakenteen toteutustapa. 
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Erityistä huomiota rakenteen vaurioitumisen arviointiin tulee kiinnittää huomiota salaojien 

olemassa oloon ja korkeusasemaan, mahdolliseen ulkopuoliseen vedeneristykseen ja 

sen kuntoon sekä lämmöneristyksen toteutustapaan. Etenkin vanhoissa rakennuksissa 

lämmöneristyksenä on käytetty materiaaleja, jotka ovat erityisen herkkiä vaurioitumaan 

kosteudesta esim. toja-levy. Mineraalivillaeriste sitoo mahdollista rakenteessa olevaa 

kosteutta, ja puukoolaukset ovat mineraalivillan kanssa herkkiä vaurioitumaan. Raken-

teen puukoolaukset voivat vaurioitua lämpötilaeroista, etenkin kiviaineksen ja puuraken-

teen rajapinnalla, johon voi muodostua kastepiste. Kuvaan 12 on havainnollistettu ra-

kenteen kosteuslähteet ja vaurioituminen. 

 

Kuva 12. Maanvastainen seinärakenne, kosteuden lähteet (8, s. 70). 

5.6 Riittämätön tuuleentuminen rossialapohjarakenteessa 

Alapohjan riittävästä tuuleentumisesta ja kosteuden hallinasta tulee huolehtia puuraken-

teisissa alapohjissa. Alapohjassa on useita kosteuden lähteitä, jotka voivat vaurioittaa 

alapohjan puurakenteita tai eristeitä. Pitkäaikainen korkea kosteus mahdollistaa raken-

teen vaurioitumisen lahoamisen, kasvuston muodostumisen rakenteeseen tai maape-

rään kasvuston syntymisen. 
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Kosteutta rakenteeseen voi tulla maaperästä, mikäli maaperän kosteuden hallinnasta ei 

ole huolehdittu. Korkealla oleva pohjavesi voi maaperän kautta nostaa ryömintätilan il-

man suhteellista kosteutta korkeaksi. Hienoaineksinen maa-aines ja rakentamisaikaiset 

jätteet sitovat itseensä kosteutta ja pitävät alapohjan ilman kosteutta yllä. Virheelliset 

maanpinnan kallistukset rakennuksen vierustalla voivat ohjata sade- ja sulamisvesiä ryö-

mintätilaan. Kesäaikana voi muodostua alapohjan alapintaan kondenssikosteutta puut-

teellisten eristyksien vuoksi. Alapohjarakenteisiin asennetut putket voivat tuottaa kon-

denssiokosteutta rakenteeseen tai vikaantuessa vuotoa rakenteeseen. Riittämätön tuu-

leentuminen estää kosteuden poistumisen ryömintätilasta ilman mukana, jolloin kosteus 

jää rakenteiden pintaan pitkäaikaisesti aiheuttaen erilaisia vaurioitumisia rakenteisiin. 

Puurakenteisia alapohjia tehdään edelleen, mutta rakenteen tuuleentumisen riittävyy-

teen ja kosteuden hallintaan on rakentamisohjeistuksissa kiinnitetty enemmän huomioita 

kuin aikaisemmin. Tämä ei kuitenkaan poista rakenteen vaurioitumattomuutta, vaan ra-

kenteen kuntoa tulee säännöllisesti tarkastaa ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin, mikäli 

havaitaan riittämätöntä tuuleentumista tai puutteita kosteuden hallinnassa. Uusimmat 

ohjeistukset ryömintätilaisen rakenteen suunnitteluun löytyy ympäristöministeriön oh-

jeesta, Rakennusten kosteustekninen toimivuus, 2020. (16, s. 31-32.) Kuvassa 13 on 

vuonna 2006 valmistuneen rossipohjassa havaittavissa vaurioitumista riittämättömästä 

ryömintätilan tuuleentumisesta. Ryömintätilaa ei ollut tarkastettu säännöllisesti, joten 

vaurioituminen oli päässyt pitkälle, ennen kuin tila tarkastettiin ja vaurio havaittiin. 
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Kuva 13. 31.8.2020 kuvattu puurakenteinen alapohja rakennuksessa, joka on valmistunut 2006. 
Alapohjan tuuleentuminen ei ole ollut riittävää rakenteessa. 

5.7 Tuuleentumaton seinärakenne 

Tiiliverhoilluissa puurankaisissa rakenteissa voi ulkopuolen kosteus imeytyä verhouksen 

läpi ja nostaa verhouksen taustan rakenteiden kosteuden korkeaksi. Puutteellinen tuu-

leentumisrako verhouksen taustalla tai ilman verhouksen tuuleentumisrakoa ei kosteus 

pääse poistumaan rakenteen sisältä, jolloin rakenteiden vaurioitumiselle on mahdolli-

suus. Tiiliverhoilun julkisivun taustalle on mahdollisesti työvaiheessa jäänyt laastipur-

seita, jotka tukkivat verhouksen taustan tuuleentumisen edellytykset. Tiiliverhoilusta voi 

puuttua verhouksen alaosasta tuuletusraot, tai ne ovat voineet tukkeentua liasta, kasvil-

lisuudesta tai eläinten aiheuttamasta likaamisesta. 

Purueristeisissä seinärakenteissa ei yleisesti ole verhouksen taustalla tuuleentumisra-

koa. Ulkopuolinen kosteus voi imeytyä verhouksen läpi eristetilaan. Kosteus eristetilassa 

ei pääse haihtumaan, vaan jää pitkäaikaisesti eristetilaan mahdollistaen rakenteen vau-

rioitumisen. Kosteus voi sokkelissa nousta kapilaarisesti ylöspäin vaurioittaen alajuok-

sua. Alajuoksun alapuolella ei ole aina käytetty kapillaarisen kosteuden katkoa. Sisäil-

man kosteus voi siirtyä rakenteessa ja tiivistyä rakenteen tiiviin pinnan taustalle. 
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Tiivispinta voi olla rakenteessa tervapaperi tai tiivis maalipinta verhouksen pinnalla. Ylei-

simmin vaurioituminen seinärakenteessa alkaa pohjois- ja itäsivuilla. Kuvassa 14 on ha-

vainnollistettu kosteuden siirtymistä tiiliverhoillussa ulkoseinärakenteessa. 

 

Kuva 14. Tiiliverhoiltu puurankainen seinärakenne, kosteuden muodostuminen (8, s.21). 

5.8 Tuuleentumaton yläpohjarakenne 

Yläpohjaan voi muodostua kosteutta vesikatteen alapintaan lämpötilaeroista. Kosteu-

denmuodostumista kutsutaan kondenssikosteudeksi. Katteen alapinnan kosteutta pyri-

tään hallitsemaan aluskatteen avulla ohjaamaan kosteus ulkoseinälinjan ulkopuolelle. 

Aluskatteen tulee olla yhtenäinen ja läpiviennit tiivistää, jotta kosteus ohjautuu suunnitel-

lusti seinärakenteen ulkopuolelle. Aluskate ei ole ollut aina pakollinen, joten kondenssi-

kosteutta on hallittu puun ominaisuuksien avulla. Puu sitoo kosteutta ja luovuttaa sitä, eli 

kyseessä on puun hygroskooppinen ominaisuus. Jotta puu voi luovuttaa kosteutta, pitää 

muodostua olosuhteet puun kuivumiselle eli yläpohjatilan pitää päästä tuuleentumaan.  

Yläpohjatilaan voi päästä kosteutta lämpimän sisäilman vuotovirtauksina epätiiviistä höy-

rynsulun liittymistä. Talvella yläpohjatilassa on kylmä, joten lämpimän sisäilman kosteus 

ei tasaannu kylmän ilman kanssa, jolloin muodostuu kastepiste, jossa lämpimän ilman 
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kosteus kyllästyy vedeksi. Riittämätön yläpohjan lämmöneristekerros mahdollistaa kos-

teuden tiivistymisen rakenteeseen. 

Yläpohjatilan tekniset laitteet ja tilaan sijoitetut putket sekä kanavat voivat muodostaa 

kosteutta yläpohjatilaan. Epäjatkuvat katteet esim. tiili- ja peltikatteet eivät ole yksinään 

tiivis rakennekerros vaan saumoista voi päästä ulkopuolista kosteutta yläpohjatilaan. 

Epätiivis vesikate ja vesikatteen epätiiviit liittymät voivat olla kosteuden lähde yläpohjati-

laan ulkopuolisesta kosteusrasituksesta mm. sadevesi ja lumi.  

5.9 Kattoikkuna 

Kattoikkunoiden rakenteiden liittymien toteutus on haastava työvaihe, jossa ei voida aina 

toteuttaa kaikkia hyväksi todettuja rakenneratkaisuja. Kattoikkunan osalla voi yläpohjan 

tuuleentuminen heikentyä, jolloin yläpohjaan muodostuva kosteus ei pääse poistumaan 

tuuleentumisen kautta vaan kosteus jää rakenteeseen aiheuttaen vauriota rakentee-

seen. Kattoikkunan osalla liittymät ja liitokset ovat alttiina vedenpaineelle, jolloin pienikin 

epätiiveys rakenteessa mahdollistaa kosteuden pääsyn rakenteeseen.  

Kattoikkunan ikkunapinnalle voi muodostua kondenssi kosteutta ulko- ja sisätilan lämpö-

tilaeroista, jolloin vesi voi vaurioittaa sisätilojen pintarakenteita. Kattoikkunan osalla höy-

rynsulun liitokset voivat olla epätiiviitä, jolloin lämmin ja kostea sisäilma voi päästä ylä-

pohjarakenteeseen. Huoltamattomat tiivisteet voivat ajan kuluessa menettää tiiveyttä ja 

rakenteeseen muodostuu epätiiveyskohtia ja paineellinen vesi voi päästä rakenteeseen. 

Aluskatteen liittymiä kattoikkunan osalla ei saada aina tehtyä tiiviiksi ja riittävillä ylösnos-

toilla, jolloin aluskatteen päälle pääsevä kosteus voi päästä yläpohjarakenteisiin aiheut-

taen vauriota rakenteeseen. 

Kattoikkuna vaatii säännöllistä huoltoa, ja yleisimmin kattoikkunan vauriot muodostuvat-

kin huoltamattomuuden kautta aiheutuneista vaurioista. Kattoikkunan ympäristö tulee pi-

tää roskista vapaana ja huolehtia, ettei ikkunan ympärille pääse kerääntymään lunta ja 

jäätä aiheuttamaan vedenpainetta lumen ja jään sulaessa rakenteen päältä.    
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5.10 Tasakattorakenne 

Tasakattorakenne on riskialtis vaurioitumaan sisäilmankosteuden tiivistymisestä raken-

teeseen, puutteellisen rakenteen tuuleentumisen vuoksi ja ulkopuolisen kosteuden rasi-

tuksen aiheuttamana. Tasakattorakenteen ulkopuolisen veden ohjautuminen rakenteen 

päältä vaatii huoltoa ja kunnossapitoa. Katteen päälle voi vesi patoutua, mikäli kattokai-

vojen kunnossapito on laiminlyöty. Kuvassa 15 vesikaton sadevesikaivoja ei ole puhdis-

tettu ja vesi on patoutunut katolle. Veden paine rasittaa katteen liittymiä ja liitoksia, mikäli 

näissä on puutteita, voi vesi ohjautua paineen vaikutuksesta yläpohjarakenteisiin. 

 

Kuva 15. Tasakattorakenteenpinnalla paljon vettä huoltamattoman kattokaivon vuoksi.  

Tasakattorakenteen yläpohjatilan ilmatilavuus on yleensä pieni, jolloin yläpohjan tuu-

leentuminen ilman koneellista tuuletusta on heikko. Tasakattorakenteisessa rakennuk-

sessa yleensä räystäät ovat lyhyet tai niitä ei ole, minkä vuoksi yläpohjatilaan tulevan 

korvausilman määrä on vähäinen. Ilman tulisi rakenteessa liikkua vaakasuuntaisesti, jol-

loin lämpötilaeroja rakenteen mataluuden vuoksi juurikaan muodostu rakenteessa. Ilman 

liike on hidasta rakenteessa, mikä heikentää tuuleentumista ja kosteuden poistumista 
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rakenteesta. Alkuperäisesti tasakattorakenteisiin ei ole tehty tuuleentumisen tehosta-

miseksi alipainetuulettimia. Mahdollisten katteiden uusimisen yhteydessä tasakattora-

kenteen ja huopakerrosten välin tuuleentumista on pyritty tehostamaan alipainetuuletti-

milla, mutta nämä ovat yleensä riittämättömiä määrällisesti rakenteen tuuleentumisen 

tehostamiseksi. Rakenteen kuntoa ei yleensä pysty tarkastamaan säännöllisesti ilman 

rakenteeseen tehtävää erillistä avausta. Tasakattorakenteisessa rakennuksessa ei 

yleensä ole erillisiä tarkastusluukkuja rakenteen säännöllisen kunnon tarkastamiseen.  

Sisäilman kosteus voi vuotovirtauksina ohjautua yläpohjatilaan aiheuttaen rakenteeseen 

kosteusrasitusta. Mikäli yläpohjatilassa on korkea kosteus ja kosteus ei pääse poistu-

maan luonnollisina hallittuina ilmavirtauksina pois rakenteesta, voi kosteus alkaa tiivistyä 

vesikatteen pinnan alle. Kosteuden tiivistyminen vesikatteen alle havaitaan katteen pin-

nalle muodostuneina höyrypusseina. Höyrypussit heikentävät vesikatteen teknistä toimi-

vuutta ja lisäävät riskiä katteen epätiiveydelle.  

6 Rakennusmateriaalit 

6.1 Rakennusmateriaali sisäilman epäpuhtauden lähteenä 

Rakennusmateriaalit voivat tuottaa epäpuhtauksia sisäilmaan ja aiheuttaa tilan käyttä-

jälle terveyshaittaa. Asumisterveysasetuksessa on annettu raja-arvoja sisäilman epä-

puhtauksille. Rakennusmateriaalit kehittyvät ja markkinoille tulee uusia materiaaleja, joi-

den kemiallisesta toimivuudesta ja mahdollisesta terveyshaitasta ei ole vielä tietoa. Ra-

kennusmateriaalien tutkimusmenetelmät kehittyvät hitaammin, kuin uusia materiaaleja 

tulee markkinoille. Usein vasta pitkän ajan kuluttua selviää materiaalin terveyshaitta ih-

misille. Etenkin materiaalit, jotka sisältävät useita eri aineita, voi ne vasta pitkän ajan 

kuluttua alkaa tuottaa yhdisteitä, jotka havaitaan ihmisten terveydelle haitalliseksi.  

6.2 Materiaalien päästöluokitus 

Materiaalille ja kalusteille voidaan hakea M1-luokitusta. M1-luokitus kertoo materiaalin 

tai kalusteen olevan vähäpäästöinen. M1-luokitus asettaa raja-arvot materiaalien ja 
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kalusteiden orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOC), formaldehydin ja ammoniakin 

päästöille. Lisäksi arvioidaan tuotteen hajuhyväksyttävyys. Kuvassa 16 on päästöluoki-

tukset M1- ja M2-päästöluokille. 

M1-luokitus on materiaaleille ja kalusteille vapaaehtoinen, eikä ole viranomaismääräyk-

seen pohjautuva. Luokitukset myöntää Rakennustietosäätiö RTS. Luokitustoimikuntaa 

ohjaa ja valvoo Rakennustietosäätiön päätoimikunta Sisäilmastoluokitus (PT17), ja jäse-

ninä siinä ovat rakennusteollisuus, rakennuttajat, suunnittelijat viranomaiset ja muut alan 

asiantuntijat. (9.) 

Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan sisätiloja suunniteltaessa voidaan luokan M1 tuot-

teisiin rinnastaa pinnoittamattomina asennetut materiaalit;  

• tiili 

• luonnonkivi 

• keraaminen laatta 

• lasi 

• metalli 

lisäksi M1-luokituksiin voi rinnastaa käsittelemättömästä puusta (pois lukien kovapuula-

jit) valmistetut laudat ja hirret, joiden VOC–päästöt voivat kuitenkin olla tuoreena luokan 

M1 raja-arvoja suuremmat. (10.) 
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Kuva 16. Päästöluokitukset (10). 

6.3 Maalit ja lakat 

Rakennusmaalien ja -lakkojen liuotinpitoisuuksien tulee olla tuote-VOC-asetuksen rajoi-

tusten mukaisia (liite 1). Tuotteen sisältämistä VOC-yhdisteistä on kirjattava tuotteen 

päällysmerkintöihin ja vuosittain ilmoitettava Tukesiin tuotteiden määrätiedot.  

Tuotteissa tulee olla päällysmerkintöinä seuraavat tiedot: 

• asetuksen liitteen 1 mukainen alaluokka (tuoteryhmä), johon tuote kuuluu 

• tuotteen asetuksen liitteessä 2 määritelty raja-arvo (g/l) 

• käyttövalmiin tuotteen VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus (g/l). (11.) 

Maalit ja lakat voivat olla lähteenä sisäilman VOC-pitoisuudelle. Uudessa rakennuksessa 

VOC pitoisuudet voivat olla ensimmäisenä vuotena korkeat, ja mitä pyritään hallitse-

maan tehostetulla ilmanvaihdolla tiloissa. Kuitenkaan pitoisuudet eivät saa ylittää asu-

misterveysasetuksen mukaisia raja-arvoja.  
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6.4 Liimat, sideaineet 

Rakennusmateriaaleissa on käytetty erilaisia sideaineita, joista voi vapautua sisäilmaan 

yhdisteitä, jotka ovat terveydelle haitallisia. Mikäli pitoisuus ylittää HTP-arvon ja altistu-

minen on pitkäaikaista, tilan käyttäjälle voi aiheutua terveyshaitta. Mineraalivillan sideai-

neena on fenoliformaldehydiä, joka kastuessa voi vapauttaa aldehydejä sisäilmaan. Al-

dehydit ovat reaktiivisia kemiallisia yhdisteitä, ja siksi niillä on ärsyttävä vaikutus limakal-

voilla (12).  

Lastulevyistä, jotka on valmistettu ennen vuotta 1983, vapautuu formaldehydejä liimasta 

materiaalin kastuessa. Lastulevyissä on voitu käyttää ureaformaldehydipohjaista hartsia, 

joka voi jo 60-70 RH (%) tuottaa formaldehydiä materiaalista. Lattia- ja seinätasoitteissa 

on käytetty kaseiiinia ja gelatiiniä parantamassa materiaalin ominaisuuksia. Kastuessa 

kaseiinin ja gelatiinin valkuaisaineet tuottavat mm. ammoniakkia ja amiineja. (13.) 

Muovi- ja vinyylimattojen liimoissa on 2-etyyli-1-heksanolia ja ennen vuotta 1995 matto-

liimoissa käytettiin pehmentiminä ftalaatteja. Mattojen liimat voivat olla VOC-päästöjen 

lähde.  

6.5 Muovimatot 

Muovimatoissa on käytetty paljon erilaisia pehmentimiä. Muovimaton materiaalista jopa 

30 % voi olla pehmentimiä. Itsessään muovimatto voi pehmentimen vaikutuksesta tuot-

taa sisäilmaan VOC-päästöjä. Yleensä muovimaton ongelmat kuitenkin liittyvät yhdistet-

tynä kosteuteen. Kosteus voi olla rakennusaikaista tai alapuoliseen rakenteeseen pääs-

syttä ulkopuolista muuta kosteutta esim. maaperästä.  

Muovimatoissa käytetään pehmentimenä yleensä DEHP:ää eli di(2-etyyliheksyyli)fta-

laattia, joka alkalikosteuden vaikutuksesta voi muuntua 2-etyyli-1-heksanoliksi. Pehmen-

timet voivat muuttua ajan kuluessa myös erilaisiksi alkoholeiksi.  
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Muovimatto voi reagoida mattoliiman tai betonin kanssa. Lisäksi ongelma voi olla muo-

vimaton päälle asennetun laatoituksen laastin kanssa aiheutunut kemiallinen reaktio, 

joka tekee alapuolisen muovimaton sisäilman ongelman aiheuttajaksi.  

Tilasta mitatut VOC-yhdisteet ovat indikaattoriyhdisteitä, eivätkä aina ole suora viite 

mahdollisesti vauriosta vaan antavat viitteitä mahdollisesta muovimaton vauriosta. Ilma-

näyte ei ole yksistään havainto vauriosta vaan tarvitaan tarkempia tutkimuksia raken-

teesta ja materiaalinäyte muovimatosta.  

6.6 Betoni 

Betoni sisältää n. 80 % kiviainesta, n. 12 % sementtiä ja seosaineita, n. 8 % vettä ja 

lisäaineita 0,01 %. VTT on suorittanut vuonna 2012 emissiokokeita 12 eri betonilaadulla. 

VTT:n emissiokokeen tulokset olivat seuraavat: 

• TVOC: kaikki betonit alittivat M1-luokitus- ja määritysrajan. 

• formaldehydi: kaikki betonit alittivat M1-luokitusarjan ja 10 betonia määri-
tysrajan. 

• ammoniakki: 10 betonia alitti M1-luokitusarjan ja kaksi betonia M2–luoki-
tusrajan. 

• karsinogeenit: kaikki betonit alittivat M1- luokitus- ja määritysrajan. 

• aistinvarainen hyväksyttävyys: kaikki betonit ylittivät M1-luokitusrajan. 

Tutkimuksen tuloksena betonin todettiin olevan yksi kaikkien vähimmin haihtuvia yhdis-

teitä sisältävä materiaali teräksen, lasin ja tiilen kanssa. Kuvassa 17 on esitetty tutkimuk-

sen tulokset VTT:n tekemässä tutkimuksesta 13.2.2012. Koko tutkimuksen testausse-

loste on tämän opinnäytetyön liitteenä 2.  
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Kuva 17. VTT:n  testausseloste nro VTT-S-01129-12, ote tuloksista.  

Betonin haitallisia sisäilmavaikutuksia voi esiintyä, kun: 

• betoniin on päässyt imeytymään orgaanista materiaalia esim. hiilivetyliuot-
timia, polttonesteitä, jne. 

• betoniin on liitetty hajoavia orgaanisia materiaaleja esim. mattoliimoja, 
jotka saavat kosteutta. (14). 

Sisäilmastoseminaarissa 10.3.2020 esiteltiin Tampereen yliopiston tutkimus, Muovipääl-

lysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. Tutkimuksessa on varioitu 

tasoitteita, liimoja ja muovimattoja betonin pinnalla. Tutkimuksessa ei löydetty selkeää 

yhteyttä kosteuden vaikutuksesta VOC-päästöihin. Tutkimuksessa havaittiin betonin 

pH:lla olevan vaikutusta VOC-päästöihin. Alustavissa tutkimuksissa havaittiin pH:n raja-

arvoksi 11,5 jolloin VOC-päästöt olivat alhaisemmat, kuin tätä korkeammilla pH-arvoilla. 

Tutkimukset ovat kuitenkin vielä kesken, eikä lopullista yhteenvetoa tutkimuksesta ole 

julkaistu. (15.) 

Betoni toimii välillisesti rakenteiden vaurioiden aiheuttajana. Betoni huokoisena materi-

aalina pystyy nostattamaan kosteutta esim. maaperästä ylöspäin. Betoniin pystyy sitou-

tumaan kosteutta, ja luovuttaessaan hitaasti kosteutta pois. Se voi aiheuttaa betoniin 

liittyviin materiaaleihin vaurioitumista. Betoni itsessään ei vaurioidu kosteudesta vaan 

betonin ominaisuudet voivat jopa parantua korkeassa suhteellisessa kosteudessa.  
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6.7 Mineraalivilla 

Mineraalivillaa on käytetty ja käytetään edelleen rakennuksen monissa eri osissa. Ylei-

simmin mineraalivillaa käytetään lämmön- ja paloeristeenä. Mineraalivillaa käytetään ää-

neneristeenä väliseinissä, ilmanvaihtolaitteiden äänenvaimentajana ja eristeenä, akus-

tiikkalevyissä jne.  

Mineraalivillan sideaineiden ikääntyessä materiaalin koostumus haurastuu ja mineraali-

villakuidut voivat levitä huoneilmaan, mikäli eristeestä on ilmayhteys sisäilmaan. Mine-

raalivilla voi aiheuttaa ärsytysoireita silmiin, hengitysteille ja iholle. Monesti oireiden il-

metessä epäillään hometta. Mineraalivillan sisäilmasto-ongelman aiheuttajana ei ole 

yhtä tunnettu kuin homeet, mutta on hyvinkin yleinen ongelman aiheuttaja.   

7 Tutkimusmenetelmät 

7.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

Sisäilmasto-ongelman tutkimusmenetelmän valintaan liittyy monia osatekijöitä. Ennen 

tutkimusmenetelmän valintaa tulee kartoittaa mahdollisimman kattavasti tilaan liittyvät 

rakenteiden toteutustavat ja havaitut puutteet sisäilmastossa. Rakenteiden toteutustapa 

tulee selvittää esim. rakennepiirustuksista sekä huomioiden mahdolliset muutokset ja 

korjaukset.  Tilan käyttäjiä tulee haastatella tilaan liittyvistä havainnoista ja ongelmista.  

Kohteessa tulee suorittaa aistinvarainen rakenteita rikkomattomin menetelmin tehtävä 

kartoitus, jotta mahdollisesta ongelmasta saadaan tarkempi kuvaus. Kartoituskäynnin 

havaintojen pohjalta voidaan laatia tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelma tulee 

käydä läpi tilaajan kanssa ja saada häneltä hyväksyntä tutkimuksen laajuudesta ja kus-

tannuksista. Samalla tilaajalle tulee selvittää mahdollisten tutkimusten epävarmuuteen 

liittyvät tekijät. 
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7.2 Sisäilman liike ja lämpötila 

Sisäilman liikettä voidaan tutkia merkkiainekokeella. Tulevan ilman sekoittuvuutta tilan 

ilmaan voidaan tutkia syöttämällä tuloilmaventtiilin ympärille merkkisavua ja katsoa sa-

vun liikettä tilassa. Mahdollisiin epätiiviisiin liittymiin voidaan laittaa merkkiainetta ja tar-

kastella ilman liikettä. Rakennus voidaan alipaineistaa ja syöttää mahdollisiin epätiiviisiin 

liittymiin merkkiainetta rakennuksen ulkopuolelta ja tarkastella, siirtyykö merkkiaine sisä-

puolisiin tiloihin. Tällä menetelmällä saadaan tietoa ilman liikkumisesta tiloissa ja voidaan 

tehdä havaintoja poikkeavista ilmavirtauksista tiloissa, jolloin rakennetta rikkovilla mene-

telmillä voidaan kohdistaa tutkimus tarkemmin vaurioepäily kohtaan.  

Rakennuksen painesuhde tulee selvittää ja mikäli painesuhteessa havaitaan = / > 6 Pa:n 

eroa ulko- ja sisäpuolen mittauksessa tulee pistemäiseen lämpötilaan lisätä taulukon 3 

mukaisesti korjaus lämpötilaindeksiin. Kuvassa 17 on esitetty alipaineisuuden vaikutus 

lämpötilaindeksiin. 

 

Kuva 18.  Alipaineisuuden vaikutus lämpötilaindeksiin (3, s.15). 

Huonetilan ilman lämpötila mitataan oleskeluvyöhykkeeltä. Oleskeluvyöhykkeeksi katso-

taan ilmatila, joka on noin 1,1 metrin korkeudelta lattiapinnasta. Asunnon lämpötilojen 

tulee olla lämmityskaudella + 18 °C … + 26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella lämpötilan 

tulee olla + 18 °C … + 32 °C. Oleskeluvyöhykkeen ulkopuolisella alueella ei katsota 
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olevan vaikutusta suoraan sisätilan terveydellisiin olosuhteisiin, ellei niillä ole vaikutusta 

rakenteen toimivuuteen, mikrobikasvuston riskin muodostumiseen tai kylmästä pinnasta 

aiheutuva vedon tunne. Mikäli lämpötilaindeksi alipaineisuuden vuoksi on toimenpide-

rajalla, on ensisijainen korjaus rakennuksessa alipaineen laskeminen. Tämän jälkeen on 

kuitenkin syytä uudelleen tarkastella vetoisuutta ja lämpötiloja tilassa. 

Lattian ja seinän pintalämpötilat mitataan pistemäisesti. Pistelämpötilasta johdetaan läm-

pötilaindeksi, jota korjataan tarvittaessa painesuhteiden vuoksi. Toimenpideraja lämpö-

tilaindeksin mukaan on seinässä 81 yksikköä ja lattiassa 87 yksikköä. Kuitenkaan seinä-

pinta ei saa olla keskiarvollisesti alle + 16 °C ja lattia keskiarvollisesti alle + 18 °C. Mikään 

pinta ei saa yhdestä mittauspisteestä olla alle + 11 °C. Lämpötiloja pinnoilta voidaan 

mitata lämpökamerakuvauksella, jolloin saadaan tarkka kuva lämpötilaeroista raken-

teessa ja kohdennettua tarkempia tutkimuksia rakenteita avaamalla oikeaan kohtaan. (3, 

s. 14-15.) 

7.3 Sisäilman epäpuhtaus kemialliset yhdisteet 

Sisäilman epäpuhtaus kemiallisista yhdisteistä on syytä kartoittaa ensin selvittämällä ra-

kennuksessa käytetyt materiaalit ja tehdä aistinvarainen arvio sisäilman laadusta. Li-

säksi on syytä selvittää rakennuksen irtaimisto epäpuhtauden lähteenä ja ilmanvaihdon 

asianmukaisuus. Mikäli käytetyistä materiaaleista ei saada tieto tai rakennekerroksista, 

sisäilmasta voidaan ottaa ilmanäyte. Ilmanäytteellä saadaan suuntaa antavaa tietoa si-

säilman koostumuksesta. Kun saadaan tietoa sisäilmassa olevasta epäpuhtaudesta, voi-

daan rajata tilan tutkimista tiettyyn rakenneosaan, materiaaliin tai päästölähteeseen. Ke-

miallisen epäpuhtauden lähde materiaalista voidaan varmistaa ottamalla materiaalista 

näyte ja tutkia sen koostumusta ja pitoisuuksia laboratoriossa.  

7.4 Hiukkasmaiset epäpuhtaudet 

Hiukkasmaisia epäpuhtauksia epäiltäessä sisäilman laadun heikentäjän tulee selvittää 

päästön lähde. Mikäli rakennus on rakennettu tai remontoitu ajalla, jolloin asbestia on 

käytetty rakennusmateriaaleissa, on syytä tehdä asbestikartoitus rakennuksessa. Mine-

raalivilla ikääntyessään saattaa olla epäpuhtauden lähde, mikäli eriste on yhteydessä 
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huoneilmaan. Rakenteiden liittymät, höyrynsulun tiiveys ja ilmanvaihdon äänenvaimen-

timet tulee tarkastella, onko niistä mahdollista päästä kuituja huoneilmaan. Hiukkasmai-

sia epäpuhtauksia voidaan tutkia pintanäytteillä, esim. teippinäyte, pyyhkäisynäyte tai 

laskeumanäytteellä.  

7.5 Sisäilman epäpuhtaudet mikrobit 

Mikrobivaurion toteaminen rakennuksessa tai tilassa todetaan ensisijaisesti rakennus-

materiaalista otetusta näytteestä. Rakennusmateriaali, josta näyte otetaan, ei saa olla 

kosketuksissa suoraan ulkoilman tai maaperän kanssa. Mikäli näin on, tulee todeta ma-

teriaalista ilmayhteys sisäilmaan. Mikrobiperäisen vaurion todentaminen voidaan tehdä 

6–vaiheimpaktorilla otetulla ilmanäytteellä, mutta tämän näytteen lisäksi tulee olla muu-

takin näyttöä rakenteen vaurioitumisesta. Ilmanäytteeseen liittyy useita epävarmuuste-

kijöitä, jotka tulee kertoa tilaajalle. Ilmanäytettä otettaessa sulan maan aikana tulee ottaa 

lisäksi ulkoilmasta vertailunäyte. Pakkaskaudella, maan ollessa lumen peitossa, ei ver-

tailunäytettä tarvitse ottaa ulkoilmasta.  

Mikrobiperäinen vaurio voidaan todentaa aistinvaraisesti eli havaittuna homeen hajuna 

ja selkeänä kasvustona rakenteessa. Mikrobikasvusto ei ole aina silmin havaittavissa, 

joten on suositeltavaa ottaa rakenteesta näyte mikrobianalyysiä varten. Mikrobianalyysi 

voidaan tehdä suoraan materiaalia viljelemällä elatusalustalla tai laimennossarja mene-

telmällä. Lisäksi materiaali mikroskopoidaan, jotta voidaan havaita mahdollinen rihmasto 

materiaalissa.  

7.6 Rakenteen avaus 

Rakenteen avauksella saadaan tietoa rakenteen toimivuudesta pitkällä aikavälillä. Ra-

kenteeseen saattaa kohdistua vain tiettyinä vuoden aikoina poikkeavaa kosteusrasitusta 

tai rakenne on saattanut kostua vain hetkellisesti ja näiden kosteusrasituksien välillä ra-

kenne on päässyt kuivumaan. Rakennetta avaamalla nähdään paremmin rakenteeseen 

kohdistunut kosteusrasitus, kuin vain pinnoilta havainnoiden tai pintakosteuden tunnisti-

mella. Rakenteen avausta tehdessä on hyvä huomioida, että avaus on riittävän iso, jotta 

rakenteeseen saadaan riittävä näköyhteys.    
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Rakenteen avauksella nähdään rakenteen tosiasiallinen toteutustapa ja käytetyt materi-

aalit. Etenkään vanhoissa kohteissa rakennekuvat eivät välttämättä vastaa toteutunutta 

tapaa. Rakennuksen omistajalla ei ole aina tiedossa myöskään mahdollinen korjaushis-

toria.  

Rakenteen avauksesta jää pintamateriaaleihin jälkiä, mutta rakenteen avauksen hyödyt 

ovat kuitenkin suuremmat. Rakenteenavauksesta saadaan otettua rakenteista kosteus-

mittauksia ja materiaalinäytteitä todentamaan tai poissulkemaan vaurioepäilyä. Etenkin 

riskirakenteiden osalla on suositeltavaa tutkia rakenteen toimivuus rakennetta avaa-

malla. Rakenne voi olla vaurioitunut, vaikka pintamateriaaleissa ei ole havaittu muutok-

sia.  

7.7 Materiaalinäyte  

Materiaalinäyte voidaan ottaa rakenteesta useasta eri syystä. Materiaalinäytteellä voi-

daan haluta tietää materiaalin koostumus tai materiaalissa oleva mikrobikasvusto. Ma-

teriaalinäyte tulee ottaa puhtain välinein ja puhtaaseen näytteenottopussiin. Materiaali-

näyte on hyvä pakata kaksinkertaisesti, jotta vältytään materiaalin mahdollinen kontami-

noituminen kuljetuksen aikana laboratorioon. Kuivat näytteet tulee saada kasvatukseen 

näytteen otosta 5 vuorokauden kuluessa, märkä näyte mahdollisimman nopeasti.  

Materiaalinäyte voidaan ottaa pintanäytteenä, mikäli tilassa ei voida tehdä rakenteen 

avausta. Pintanäyte otetaan mahdollisimman edustavasta paikasta 100 * 100 mm2:n ko-

koiselta alalta. Tähän tarkoitukseen on laboratorioilla olemassa näytteenottokehyksiä. 

Alaa pyyhitään steriilillä pumpulipuikolla, jota on kostutettu laimennosliuosputken nes-

teellä. Näyte otetaan mahdollisimman kattavasti pyyhkien näytteenottoalaa ja pumpuli-

puikko laitetaan näytteenoton jälkeen laimennosliuosputkeen ja toimitetaan laboratori-

oon analysoitavaksi. (6, s.17.) 

7.8 Melu 

Melun mittaamiseen soveltuu standardin IEC 61672 – 1:2002 ja sitä vastaavien kansal-

listen standardien sekä näitä uudempien vastaavien IEC-standardin tarkkuusluokan 1 
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vaatimusten täyttävien äänitasomittareita ja mittauslaitteita (2, s.3). Valviran asumister-

veysasetuksen soveltamisohjeessa on tarkennettuja tietoja mittalaitteiden soveltuvuu-

desta, kalibroinnista ja laitteistojen vaatimustasoista mittaamiseen.  

Mittaus tapahtuu oleskeluvyöhykkeeltä, joka katsotaan olevan 1,5 m:n korkeudessa ja 

vähintään 0,5 m:n etäisyydellä huoneen pinnasta. Tästä voidaan poiketa esimerkkitilan-

teessa, jolloin ääntä mitataan yöaikaan. Tällöin mittaus voidaan tehdä nukkuvan henki-

lön pään korkeudelta. 

Meluhavaintoon vaikuttaa merkittävästi melun taajuus. Melun taajuus voi vaihdella huo-

neen eri osissa, jolloin melua tulee mitata huoneen eri osissa. Lukemia arvioidessa ei 

ole ohjetta käytetäänkö meluhaitan arviointiin mitattujen pisteiden keskiarvoa vai suu-

rinta mitattua arvoa. Terveyshaittaa arvioidessa, havainnoitsijan kokemuspohjalla on 

suuri merkitys, mikä ylittää terveyshaitan raja-arvon ja milloin toimenpiteisiin tulee ryhtyä 

terveyshaitan poistamiseksi. 

8 Tutkimussuunnitelma 

8.1 Kartoitus  

Kun tilaajalla on mahdollinen ongelma tilan tai rakennuksen käyttöön liittyen, tulee sopia 

ensin kartoituskäynti. Vaikka kohteesta olisi mahdollista saada dokumentteja sähköpos-

titse ja tietoja puhelimitse, tulee kohteessa käydä havainnoimassa mahdollinen ongelma 

ja sen laajuus.  

Kartoituskäynnillä otetaan tilasta yleisvalokuvia ja mahdollisesta vaurioepäilykohdasta 

tarkempia valokuvia. Kartoituskäynnin yhteydessä tulee mahdollisuuksien mukaan haas-

tatella tilan käyttäjää, rakennuksen omistajaa tai vastaavaa henkilöä. Haastattelulla py-

ritään saamaan lisää tietoa, millaisia havaintoja tilassa on tehty, hajut, vetoisuus, havain-

tojen alkamisajankohta, ongelman esiintyvyys ja ongelman kesto.  

Kartoituskäynnillä on hyvä kartoittaa muitakin tiloja kuin vain tilaa, jossa on ongelma ha-

vaittu. Kartoituskäynnillä on hyvä pyrkiä selvittämään kohteen riskirakenteet, mahdolliset 
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rakennusmateriaalit, joita on käytetty, rakentamisajankohta, mahdolliset remontit ja tie-

dossa olevat vauriot, viat ja puutteet.  

8.2 Lähtötiedot 

Kohteen lähtötiedot on hyvä selvittää ennen kartoituskäyntiä. Ennen kartoituskäyntiä ti-

laajalle voi lähettää lomakkeen, jossa kysellään asioita, jotta kartoituskäynnillä pystytään 

tutkimaan kohdennetusti havaittua ongelmaa.  

Lähtötiedot kohteesta; 

• rakennusvuosi, rakennusaika 

• runkorakenne 

• perustamistapa 

• tilan / rakennuksen käyttötarkoitus nyt ja tulevaisuudessa 

• havaittu ongelma / puute tilassa 

• rakennuksen sijainti, miljöö 

8.3 Tilan käyttäjän haastattelu. 

• ongelman alkamisajankohta 

• ongelman esiintyvyys vai onko ongelma jatkuvaa 

• millaisia oireita on esiintynyt käyttäjillä 

8.4 Selvitetään tilan tai rakennuksen käyttö- ja huoltohistoriaa. 

• Millaisia huoltotoimenpiteitä on tehty tilassa / rakennuksessa 

• Millaisia tilamuutoksia on tehty rakennuksen valmistumisen jälkeen 

• Millaisia remontteja rakennuksessa on tehty, laajuus ja ajankohta? 

• Ilmanvaihto; millainen, milloin viimeksi huollettu / säädetty / puhdistettu? 
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8.5 Kohteen kartoitus 

Kartoituskäynnillä tarkastetaan ennakkoon annetut kohteen tiedot ja arvioidaan niiden 

paikkansa pitävyyttä. Käydään tilaajan kanssa vielä uudelleen suusanallisesti läpi en-

nakkokyselyn vastaukset.  Tarvittaessa täydennetään ja täsmennetään havaintoja, joita 

on ennakkoon saatu.  

Mikäli kohteesta on saatavana piirustuksia, rakenteiden toteutustapaa tutkitaan piirus-

tuksista sekä verrataan toteutuneeseen. Pyritään arvioimaan vastaavatko suunnitelma-

asiakirjat toteutunutta. Tarkastellaan suunnitelma-asiakirjoista, onko rakenteissa riskin 

paikkoja, jotka voivat vaurioitua herkästi, tai materiaaleja, jotka voivat vaurioitua tai tuot-

taa päästöjä tilaan.  

Tilaa / rakennusta on syytä tarkastella ulkopuolelta. Ulkopuolisessa tarkastuksessa on 

syytä kiinnittää huomiota siihen, miten rakenteiden liittymät on toteutettu ja ovatko ne 

tiiviitä, jotta kosteus ei pääse rakenteisiin. Ulkopuolella on syytä tarkastella sokkelin kun-

toa ja korkeusasemaa, maanpinnan kallistuksia, rakennuksen vierustan maa-aineksen 

laatu, sade- ja sulamisvesien ohjautuminen ja mahdollisten salaojien olemassaoloa ja 

niiden kunto. 

Sisäpuolella kartoituksella on syytä kiinnittää huomiota rakenteiden liitoskohtiin, läpivien-

teihin, onko pinnoilla havaittavissa poikkeavia värimuutoksia, kosteusjälkiä, halkeamia 

tai rakoja. Sisätiloissa on syytä arvioida tilojen puhtautta ja ilman laatua aistin varaisesti.  

Kartoituskäynnillä voidaan kartoittaa rakenteita pintakosteudentunnistimella. Sillä voi-

daan saada suuntaa antavaa tietoa rakenteen kosteustilanteesta. Ilmavirtoja voidaan 

tutkia merkkisavulla. Ilmanvaihtoventtiileistä voidaan tarkistaa virtaamien suuntautumi-

nen ja rakenteiden liittymistä voidaan kartoittaa mahdollisia ilmavuotoja huonetilaan. 

8.6 Tutkimussuunnitelman laatiminen 

Kartoituskäynnin pohjalta tulee laatia tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelma riippuu 

kohteen iästä, käytetyistä materiaaleista ja rakenteista, havaitusta ongelmasta ja sen 
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laajuudesta. Sisäilmaongelmaa voidaan lähteä kartoittamaan ilmanäyttein, pyyhintä-

näyttein pinnoilta tai laskeumanäytteellä. Nämä ovat menetelmiä, joissa ei tarvitse rikkoa 

pintamateriaaleja. Kuitenkaan nämä tutkimusmenetelmät eivät ole yksistään riittävä tapa 

todentaa sisäilmaongelman olemassa oloa tai olemattomuutta. Näillä menetelmillä saa-

daan viitteitä sisäilmaongelmasta. Mikäli kyseessä on iso rakennus, ongelma voidaan 

aluetta rajata ilmanäyttein ja näin ollen kohdistaa rakenteita rikkova menetelmä tilaan, 

jossa pitoisuudet on havaittu suurimmiksi ilmanäytteiden perusteella. 

Ilmanäytteitä voidaan käyttää kartoittamaan tilannetta, jossa on epäilys kuitujen olevan 

sisäilman epäpuhtauden lähteenä. Mikäli ilmassa on raja-arvot ylittävä määrä hiukkas-

maisia epäpuhtauksia, on helpointa aloittaa korjaustoimenpiteet näiden epäpuhtauksien 

poistamiseksi tilasta.  

Rakenteiden tosiasiallinen kunto saadaan parhaiten selville rakennetta avaamalla kun-

totutkimuksella. Rakenteen avauksen tulee olla riittävän suuri, jotta rakenteeseen saa-

daan hyvä näkymä ja tarvittaessa otettua materiaalinäytteitä tai mitattua kosteutta raken-

nekerroksista. Aistinvarainen havainto rakenteen kunnosta kertoo parhaiten rakenteen 

toimivuudesta pitkällä aikavälillä. Rakenne on voinut ajan kuluessa kostua ja kuivua. Ais-

tinvaraisesti voidaan havainnoida rakenteesta tällaiset vanhat kosteusrasitukset. Pelkkä 

porareikämittaus rakenteesta antaa vain viitteitä tarkastushetken kosteustilanteesta eikä 

kerro rakenteen toimivuudesta pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kuivalaho ja hyönteisten 

tekemät vauriot jäävät havaitsematta rakenteesta pelkällä porareikämittauksella tutkitta-

essa rakennetta.  

Mikäli rakenneavauksella ei havaita selkeää vauriota rakenteessa, on syytä ottaa mate-

riaalinäyte. Materiaalinäytteet tulee tutkituttaa akkreditoidussa laboratoriossa. Sisäil-

masto-ongelman tutkimisessa tulee käyttää asumisterveysasetuksen ja Valviran sovel-

tamisohjeen mukaisia tutkimusmenetelmiä.  

Tutkimussuunnitelma, tutkimukseen liittyvät epävarmuustekijät ja tutkimusten kustan-

nukset tulee käydä tilaajan kanssa läpi, ennen tarkempien tutkimusten tekemistä. Tutki-

mussuunnitelmassa tulee huomioida tuleva rakennuksen / tilan korjaustarve ja tutkimus-

ten kustannusten suhde havaittuun ongelmaan. Onko ongelma poistettavissa kunnosta-

malla tilaa ilman, että tilaa tutkitaan erilaisin menetelmin tarkemmin.   
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9 Raportointi 

9.1 Malliraportti 

Malliraportti on laadittu Kuntotarkastaja – Lintukankaan käyttöön. Malliraporttia ei jul-

kaista tämän opinnäytetyön liitteenä.  

10 Johtopäätökset  

Sisäilmasto-ongelman selvittämisessä tulee tuntea laaja-alaisesti rakentamisen histo-

riaa, rakentamisessa käytetyt materiaalit, ennen ja nyt, sekä ymmärtää itse rakenta-

mista, jotta pystyy arvioimaan rakenteen toteutukseen liittyvät työvirheiden mahdollisuu-

det. Ongelman selvittäminen vaatii erinomaista havainnointikykyä ja pitää myös osata 

erilaiset tutkimusmenetelmät, jotta ongelman tutkiminen on nopea ja mahdollisimman 

kustannustehokasta. 

Vaikka hallitsisi rakentamisen tekniikat ja tutkimusmenetelmät, tulee osata myös viestiä. 

Mikäli ongelmasta ja tutkimusprosessista ei osaa viestiä selkeästi ja johdonmukaisesti, 

prosessi voi kariutua. Sisäilman ongelman selvityksessä pitää olla selkeä suunnitelma, 

ja suunnitelma tulee osata perustella niin, että asiaan perehtymätönkin ymmärtää ongel-

man, tutkimuksen kulun, kustannuksen ja tutkimukseen liittyvät epävarmuustekijät.  

Opinnäytetyön tuloksena on laadittu Kuntotarkastaja – Lintukankaalle tutkimussuunni-

telma sisäilmasto-ongelman selvittämiseen kenttätyöskentelyyn sekä raportoimismalli. 

Nämä työkalut auttavat tarkastajaa suorittamaan kartoituksen ja raportoinnin palveluku-

vauksen mukaisella laatutasolla, jotta tilaajalla sekä palvelun tuottajalla on molemmilla 

selkeä kuva siitä, mitä tehtävää olla suorittamassa ja missä laajuudessa.  

Kenttätyöskentelyssä tiedonkeräyslomake ohjaa tarkastajaa suorittamaan kartoituksen 

riittävässä laajuudessa sekä avustaa mahdollisten johtopäätöksien tekemisessä. Tie-

donkeräyslomake auttaa keräämään kohteesta käynnin yhteydessä laajasti tietoa, joiden 

pohjalta pystyy tekemään myöhemminkin johtopäätöksiä rakennuksen tai tilan mahdolli-

sesta ongelmasta sekä tekemään päätöksiä tutkimussuuntaan ja laajuuteen.  
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Raportointimallipohja auttaa kartoituksen raportoinnissa. Mallipohjassa on runko, jonka 

avulla raportointi saadaan selkeäksi kokonaisuudeksi. Malliraportti alkaa yhteenvedolla 

tarkastuksesta, mitkä ovat keskeisimmät lähtötiedot tarkastukselle ja keskeisimmillä ha-

vainnoilla tarkastuksesta. Yhteenvedosta saa yleiskäsityksen tarkastuksen laajuudesta. 

Malliraportin raportointi osassa on yksityiskohtaisempia tietoja tarkastuksesta, havain-

noista, johtopäätöksistä ja jatkotoimenpide suosituksista.  
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Liite  1 

 

 

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa 
ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisessa.  

Asetuksen liitteet 1 – 3. Liite 1, Soveltamisalaan kuuluvat maalit, lakat ja ajoneuvojen 

korjausmaalaustuotteet. Maalien ja lakkojen alaluokat. Liite 2, Maalien ja lakkojen ja ajo-

neuvojen korjausmaalaustuotteiden sisältämien VOC - yhdisteiden enimmäispitoisuu-

den raja-arvot. Liite 3, VOC - pitoisuuden määritysmenetelmät.  
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Testausseloste nro VTT-S-01129-12 

Betoninäytteiden rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset. 

Emissiomittaukset, sisältäen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC, TVOC), ammo-

niakin ja formaldehydin emissiokertoimien määrityksen sekä tuotteen aistinvaraisen ar-

vioinnin, suoritettiin neljä viikkoa vakio-olosuhteissa vanhennetuille koekappaleille. 
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Malliraportti 

Malliraportti antaa raportin laatijalle suuntaa, mitä asioita ja missä laajuudessa kirjoite-

taan tutkimuksen raportiksi. Raportti on aina kohde kohtainen ja tulee yksilöidä kohtee-

seen. Raportti tulee laatia käyttäen selkokieltä, jotta asiaan perehtymätönkin ymmärtää 

raportin sisällön. Raportti koostuu lyhyestä yhteenvedosta, josta käy pääpiirteittäin ilmi 

tutkimuksen laajuus, havainnot ja tulokset. Raporttiin tulee kirjata raporttiosuuteen tar-

kemmin tehtyä tutkimusta, laajuutta, mittauksia ja liittää valokuvia havainnollisuuden li-

säämiksesi. Raportti tulee päivätä ja allekirjoittaa. Malliraporttia ei julkaista tämän opin-

näytetyön liitteenä. 
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Tutkimussuunnitelma 

Tutkimussuunnitelma auttaa tarkastajaa tarkastuksella tekemään kattavat havainnot 

kohteesta. Tutkimussuunnitelma toimii ns. muistilistana tarkastajalle, sekä auttaa muis-

tiinpanojen tekemisessä kohteessa. Tutkimussuunnitelma tukee raportin laadintaa koh-

teesta sekä ohjaa jatkotutkimussuunnitelman tekemiseen. Tutkimussuunnitelman poh-

jalta voidaan luoda yritykselle palvelunkuvaus sisäilmasto-ongelman alkukartoituksen te-

kemiseen ja näin kuluttajan on helpompi saada käsitys siitä, millaista palvelua on tilaa-

massa yritykseltä. Tutkimussuunnitelmaa ei julkaista tämän opinnäytetyön liitteenä. 

 
 



 N:o 837 
  
   

 

4123

Liite 1 
 
SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR-
JAUSMAALAUSTUOTTEET 
 
 
1. Maalien ja lakkojen alaluokat 
 
a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan maaleja ja pinnoit-
teita, jotka on tarkoitettu sisäseinien ja -kattojen maalaamiseen ja pinnoittamiseen ja joiden 
kiiltoarvo on enintään 25 yksikköä 60º:n heijastuskulmalla. 
 
b) Sisäseinien ja -kattojen kiiltävillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan maaleja ja pinnoit-
teita, jotka on tarkoitettu sisäseinien ja -kattojen maalaamiseen ja pinnoittamiseen ja joiden 
kiiltoarvo on yli 25 yksikköä 60º:n heijastuskulmalla. 
 
c) Mineraalialustaisten julkisivujen maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan maaleja ja pinnoittei-
ta, jotka on tarkoitettu ulkokäyttöön rapattujen, betonisten, tiili- tai kipsiseinien maalaamiseen 
ja pinnoittamiseen. 
 
d) Sisä- ja ulkovarusteiden ja ulkoverhousten maaleilla puu-, metalli- tai muovipinnoille tar-
koitetaan maaleja, jotka on tarkoitettu sisä- ja ulkovarusteiden ja ulkoverhousten maalaami-
seen ja jotka muodostavat peittävän kalvon. Nämä maalit on tarkoitettu joko puu-, metalli- tai 
muovipinnoille. Tähän alaluokkaan kuuluvat pohja- ja välimaalit. 
 
e) Sisä- ja ulkolakoilla ja kuultavilla pintakäsittelyaineilla tarkoitetaan pinnoitteita, jotka on 
tarkoitettu sisä- ja ulkovarusteiden pinnoittamiseen, jotka muodostavat läpikuultavan tai puo-
liksi läpikuultavan kalvon ja joita käytetään puun, metallin ja muovin koristamiseen ja suo-
jaamiseen. Tähän alaluokkaan kuuluvat myös peittävät puunsuojat. Peittävillä puunsuojilla 
tarkoitetaan pinnoitteita, joita käytetään puun koristamiseen ja suojaamiseen ja jotka muodos-
tavat peittävän, säänkestävän kalvon standardin EN 927-1 mukaisesti (osittain mittapysyvä 
luokka). 
 
f) Erittäin ohutkalvoisilla puunsuojilla tarkoitetaan puunsuojia, joiden muodostaman kalvon 
keskimääräinen paksuus on standardin EN 927 – 1:1996 mukaisesti alle 5 µm standardin 
ISO 2808: 1997 menetelmän 5A mukaisesti mitattuna. 
 
g) Pohjamaaleilla tarkoitetaan maaleja, joilla on tiivistäviä ja/tai eristäviä ominaisuuksia ja 
jotka on tarkoitettu puupintojen tai seinien ja kattojen maalaamiseen. 
 
h) Pohjustusaineilla tarkoitetaan pintakäsittelyaineita, jotka on tarkoitettu sitomaan ja lujitta-
maan jauhomaista alustaa tai lisäämään vedenhylkivyyttä ja/tai suojaamaan puuta sinistymi-
seltä. 
 
i) Yksikomponenttisilla erikoispinnoitteilla tarkoitetaan erikoispinnoitteita, jotka perustuvat 
kalvon muodostavaan materiaaliin. Ne on tarkoitettu sovelluksiin, jotka vaativat erityisiä omi-
naisuuksia, kuten muovien pohja- ja pintamaalaukseen, rautapitoisten alustojen pohjamaalauk-
seen, reaktiivisten metallien kuten sinkin ja alumiinin pohjamaalaukseen, korroosionestomaa-
laukseen, lattioiden pinnoitukseen puu ja sementti mukaan luettuina, graffitilta suojaamiseen, 
palonestoon sekä kohteisiin, joiden on täytettävä elintarvike- ja juomateollisuuden tai tervey-
denhuollon hygieniavaatimukset. 
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j) Kaksikomponenttisilla erikoispinnoitteilla tarkoitetaan pinnoitteita, joilla on sama käyttötar-
koitus kuin yksikomponenttisilla erikoispinnoitteilla ja joihin lisätään toinen komponentti 
(esimerkiksi tertiäärisiä amiineja) ennen käyttöä. 
 
k) Moniväripinnoitteilla tarkoitetaan pinnoitteita, joilla saadaan aikaan kaksisävyinen tai mo-
nivärivaikutelma yhdellä käsittelykerralla. 
 
l) Koristemaaleilla tarkoitetaan maaleja, jotka on suunniteltu antamaan erityinen esteettinen 
vaikutelma erityisellä tavalla esikäsitellyille ja -maalatuille alustoille tai massoille ja joita kä-
sitellään myöhemmin erilaisilla välineillä kuivumisen aikana. 
 
 
2. Ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden alaluokat 
 
a) Esikäsittely- ja puhdistusaineilla tarkoitetaan tuotteita, jotka on tarkoitettu vanhojen maali-
en  ja pinnoitteiden sekä ruosteen puhdistamiseen mekaanisesti tai kemiallisesti tai muodos-
tamaan tartuntapohja maaleille ja pinnoitteille. 
 

i) Esikäsittelytuotteiden piiriin kuuluvat ruiskupuhdistusaineet (aineet, joita käytetään 
ruiskujen ja muiden välineiden puhdistukseen), maalinpoistoaineet, rasvanpoistoaineet 
(myös muovien käsittelyyn tarkoitetut antistaattiset aineet) sekä silikoninpoistoaineet. 

 
ii) Esipuhdistusaineilla tuotteita, joilla poistetaan pinnan epäpuhtaudet esikäsittelyvai-
heessa ja ennen pinnoitusmateriaalien levittämistä. 

 
b ) Täytetasoitteilla/ kiteillä tarkoitetaan jähmeitä valmisteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
pinnan suurten epätasaisuuksien  täyttämiseen ennen hiomamaalin/pintatasoitteen levittämistä. 
 
c) Pohjamaaleilla tarkoitetaan maaleja, jotka ruiskutetaan paljaalle metallille tai vanhalle pin-
noitteelle korroosiosuojaksi ennen hioma- tai pintamaalin levittämistä. 
 

i) Hiomamaaleilla/pintatasoitteilla tarkoitetaan maaleja, jotka levitetään juuri ennen 
pintamaalia korroosiosuojaksi pintamaalin tarttumisen varmistamiseksi ja yhtenäisen 
pinnan muodostumisen edistämiseksi täyttämällä pinnan pienet epätasaisuudet. 

 
ii) Yleisillä metallipohjamaaleilla tarkoitetaan pinnoitteita, joita käytetään pohjamaa-
leina, kuten tartuntamaaleja, tiivistys- ja eristyspinnoitteita, hiomamaaleja, pohjamaa-
leja, muovipinnoille tarkoitettuja pohjamaaleja, märkää-märälle-hiomamaaleja, 
ei-hiottavia tasoitteita ja kittejä sekä ruiskutasoitteita ja -kittejä. 

 
iii ) Happopohjamaaleilla tarkoitetaan maaleja, jotka sisältävät vähintään 
0,5 painoprosenttia fosforihappoa ja jotka ruiskutetaan suoraan paljaille metallipin-
noille suojaamaan korroosiolta ja edistämään tarttumista. Niihin kuuluvat maalit, joita 
käytetään hitsattavina pohjamaaleina sekä galvanoitujen ja sinkkipintojen peittaavina 
liuoksina. 

 
d) Pintamaaleilla tarkoitetaan pigmentoituja pinnoitteita, jotka antavat yksi- tai monikerros-
maaleina värisävyn, kiiltoa ja kestävyyttä. Niihin kuuluvat kaikki tähän tarkoitukseen käytet-
tävät tuotteet, kuten värimassat ja kirkaslakat. 
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i) Värimassoilla tarkoitetaan pigmentoituja pinnoitteita, joiden tehtävänä on antaa 
pinnalle värisävy ja haluttu optinen vaikutelma mutta joilla ei saada aikaan kiiltoa tai 
rakenteen kestävyyttä. 

 
ii) Kirkaslakoilla tarkoitetaan läpikuultavia pinnoitteita, joilla saadaan aikaan lopulli-
nen kiilto ja rakenteen kestävyys. 

 
e) Erikoispinnoitteilla tarkoitetaan pinnoitteita, joita käytetään pintamaaleina ja joilla saadaan 
aikaan erityisiä ominaisuuksia kuten metallin- tai helmiäishohtoinen vaikutelma yhdellä ker-
roksella, erityisen kestäviä tavallisia (ei-metallinhohtoisia) pintamaaleja ja kirkaslakkoja (esi-
merkiksi naarmunkestävät, fluoria sisältävät kirkaslakat), heijastavia värimassoja, teksturoituja 
maaleja (esimerkiksi vasaralakka), liukumisenestomaaleja, alustamassoja, kiveniskumaaleja ja 
korin sisämaaleja sekä kaikenlaisia aerosoleja. 
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Liite 2  
 
MAALIEN JA LAKKOJEN  JA AJONEUVOJEN KORJAUSMAALAUSTUOTTEIDEN 
SISÄLTÄMIEN VOC-YHDISTEIDEN ENIMMÄISPITOISUUDEN RAJA-ARVOT 
 
Taulukko 1 
Maalien ja lakkojen sisältämien VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuuden raja-arvot 
 
 

 Tuotteen alaluokka Tyyppi I vaihe (g/l*) 
(1.1.2007 alkaen) 

II vaihe (g/l*) 
(1.1.2010 alkaen) 

a Sisäseinien ja -kattojen 
himmeät maalit ja pinnoit-
teet  
(kiiltoarvo enintään 
25 yksikköä 60°:n 
 heijastuskulmalla) 

VO 
LO 

75 
400 

30 
30 

b Sisäseinien ja -kattojen kiil-
tävät maalit ja pinnoitteet 
(kiiltoarvo yli 25 yksikköä 
60°:n heijastuskulmalla) 

VO 
LO 

150 
400 

100 
100 

c Mineraalialustaisten jul-
kisivujen maalit ja pinnoit-
teet 

VO 
LO 

75 
450 

40 
430 

d Sisä- ja ulkovarusteiden ja 
ulkoverhousten maalit puu- 
ja metallipinnoille 

VO 
LO 

150 
400 

130 
300 

e Sisä- ja ulkolakat ja kuulta-
vat pintakäsittelyaineet, 
peittävät puunsuojat mu-
kaan luettuina 

VO 
LO 

150 
500 

130 
400 

f Erittäin ohutkalvoiset puun-
suojat 

VO 
LO 

150 
700 

130 
700 

g Pohjamaalit VO 
LO 

50 
450 

30 
350 

h Pohjustusaineet VO 
LO 

50 
750 

30 
750 

i Yksikomponenttiset eri-
koispinnoitteet 

VO 
LO 

140 
600 

140 
500 

j Kaksikomponenttiset reak-
tiiviset erikoispinnoitteet 
erityisiin käyttötarkoituk-
siin kuten lattiapinnoille 

VO 
LO 

140 
550 

140 
500 

k Moniväripinnoitteet VO 
LO 

150 
400 

100 
100 

l Koriste- ja sisustusmaalit VO 
LO 

300 
500 

200 
200 

 
*g/l käyttövalmista tuotetta 
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Taulukko 2 
Ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden sisältämien VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuuden  
raja-arvot 
 
 

 Tuotteen alaluokka Maalit ja pinnoitteet VOC g/l* (1.1.2007) 
a Esikäsittely- ja puhdis-

tusaineet 
Esikäsittely 
Esipuhdistusaineet 

850 
200 

b Täytetasoitteet/kitit Kaikentyyppiset 250 
c Pohjamaalit  Hiomamaalit/pintatasoitteet ja 

yleiset metallipohjamaalit 
Happopohjamaalit 

540 
780 

d Pintamaalit Kaikentyyppiset 420 
e Erikoispinnoitteet Kaikentyyppiset 840 

 
*g/l käyttövalmista tuotetta. Lukuun ottamatta a alaluokkaa käyttövalmiin tuotteen vesipitoi-
suus olisi vähennettävä. 
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Liite 3  
 
VOC-PITOISUUDEN MÄÄRITYSMENETELMÄT 
 
Taulukko 3 
10 §:ssä tarkoitetut VOC-pitoisuuden määritysmenetelmät 
 
 

Parametri Yksikkö Testi  
  Menetelmä Julkaisuajankohta 
VOC-pitoisuus g/l ISO 11890-2 2002 
VOC-pitoisuus, jos 
tuote sisältää reaktiivi-
sia ohenteita 

g/l ASTMD 2369 2003 
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