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Kun kiinteistössä epäillään sisäilman laatua, tarvitaan yleensä kattavat tutkimukset, jotta korjaukset osataan
suunnitella ja toteuttaa oikein. Kiinteistön omistaja on vastuussa rakennusten ylläpidosta sekä kunnosta ja sitä

kautta tilojen sisäilman laadusta. Lisäksi kiinteistön omistajalla on yleensä myös vastuu erilaisten sisäilmatutki-

musten teettämisestä. Hankintalain mukaan kuntien pitää kilpailuttaa julkiset hankinnat, ja sitä kautta Helsingin
kaupunki kilpailuttaa myös tutkimuksissa käytettävät yritykset ja konsultit. Tarjouspyyntöasiakirjoissa tutkijoille ja

tutkimusmenetelmille on esitetty tiukat laatukriteerit. Yksi tarjouspyynnön asiakirjoista on palvelukuvaus, jossa

on kuvattu tarkemmin se mitä eri tutkimusten tulee vähintään sisältää.

Helsingin kaupunki on parhaillaan kilpailuttamassa uusia puitesopimuskonsultteja ja kilpailutuksen yhteydessä
on tarkoitus päivittää palvelukuvaus.  Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata olemassa oleva palvelukuvaus ja päi-

vittää palvelukuvaus vastamaan uuden puitesopimusjärjestelyn tarpeita. Jotta palvelukuvaus vastaisi mahdolli-

simman hyvin tämän päivän tarpeita olen selvittänyt kyselyn avulla kaupungin sisäilmatiimin jäseniltä sekä muu-
tamilta yksittäisiltä konsulteilta käsitystä siitä, mistä asioista tarkempaa ja yhtenäisempää palvelukuvausta tarvi-

taan ja mitä muita kehitystarpeita palvelukuvauksessa on.

Helsingin kaupungin toimintamalli poikkeaa hieman yleisestä ohjeistuksesta siinä, että kaupunki haluaa pää-

sääntöisesti teettää heti kattavat kuntotutkimukset, ja osatutkimuksia ei juurikaan tehdä sisäilmaongelmaisissa
kohteissa. Palvelukuvauksen tekemisessä yksi haasteista oli se, että sen tulee olla riittävän kattava, mutta se ei

saa kuitenkaan rajoittaa liikaa konsultteja, jos tutkimuksissa ilmenee yksilöllisiä tarpeita. Selkeä ja yhdenmukai-

nen palvelukuvaus onnistuessaan palvelee sekä tutkimusten tilaajaa ja konsulttia siten, että kummallakin on
yhteinen näkemys siitä mitä ja miten tutkitaan.

Avainsanat Sisäilma, kuntotutkimus, palvelukuvaus
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Käsitteet

Sisäilma käsittää rakennuksen sisällä olevan ilman, johon tulee ulkoilmaa joko

ilmanvaihtojärjestelmän kautta, ikkuna- ja oviaukoista tai rakenteiden

raoista ja joka sisältää rakennuksesta, ihmisestä tai hänen toiminnas-

taan peräisin olevia epäpuhtauksia.

Sisäilmasto on rakennuksen sisäilman ja lämpöolosuhteiden muodostama koko-

naisuus. Esimerkiksi liian korkea lämpötila koetaan usein tunkkaisuu-

tena ja ilmanvaihdon riittämättömyytenä.

Sisäympäristö  on sisäilmastoa laajempi käsite, jolla tarkoitetaan sisäilmaston lisäksi

valaistusta, ääniympäristöä ja ergonomisia tekijöitä. Sisäympäristöön

vaikuttavat myös tilojen käytettävyys, esteettömyys, turvallisuus ja

viihtyisyys.

Katselmus on rakennuksen tai tietyn rakennusosan aistinvarainen, rakenteita rik-

komaton tarkastus, joka tehdään yleensä ilman tutkimusvälineitä.

Kuntoarvio selvitetään kiinteistön tilojen, rakennusosien, taloteknisten järjestel-

mien ja ulkoalueiden kunto aistinvaraisesti, arvioidaan kiinteistön kor-

jaustarvetta ja laaditaan pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma

(PTS). Kuntoarviossa voidaan apuna käyttää rakenteita rikkomatto-

mia tutkimusvälineitä, esimerkiksi pintakosteusilmaisinta.

Sisäilmatutkimus  tehdään sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Tutkimus on yleensä si-

säilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus tai LVIA-tekninen kuntotut-

kimus tai molemmat. LVIA-tekninen kuntotutkimus voi käsittää ilman-

vaihdon ja rakennusautomaation (IVA), putkistot (LVV) tai molemmat.

Kosteusvaurio  tarkoittaa liiallisesta tai pitkäaikaisesta kosteudesta aiheutuvaa mate-

riaalin tai rakenteen vaurioitumista siten, että rakenne tai rakenteen

osa tulee korjata tai vaihtaa.



Mikrobivaurio tarkoittaa rakenteessa tai materiaalissa olevaa poikkeavaa mikrobi-

kasvua, joka syntyy yleensä liiallisen pitkäaikaisen kosteusrasituksen

seurauksena.

Sisäilmastokysely on työterveyshuollon käyttämä työkalu, kun työpaikalla henkilöstön

oireiden ja koettujen haittojen epäillään johtuvan sisäilmasta. Kyselyn

tulos kertoo, onko sisäilmasto-ongelmaa olemassa. Lisäksi se voi an-

taa viitettä sisäilmasto-ongelman aiheuttajasta. Kysely perustuu ns.

Örebro- eli MM40-kyselyyn (Andersson 1993, Reijula et al. 2004). Ky-

selyn tuloksia voidaan tarkastella yhdessä työpaikalla tehtyjen teknis-

ten selvitysten kanssa tai kyselyn tulosten perusteella voidaan ryhtyä

selvittämään olosuhdehaittojen ja oireilujen syitä
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1 Johdanto

Hyvä ja raikas sisäilma vähentää sairauksia, lisää viihtyvyyttä ja parantaa työtehoa. Si-

säilmaan liitetyt ongelmat voivat olla hyvin moninaisia ja vaikeita. Kun epäillään sisäil-

man laatua, tarvitaan yleensä kattavat tutkimukset, jotta korjaukset osataan suunnitella

ja toteuttaa oikein. Kiinteistön omistaja on vastuussa rakennusten ylläpidosta sekä kun-

nosta ja sitä kautta tilojen sisäilman laadusta. Kiinteistön omistajan vastuulla on yleensä

myös erilaisten sisäilmatutkimusten teettäminen. Hankintalain mukaan kuntien pitää kil-

pailuttaa julkiset hankinnat, ja sitä kautta Helsingin kaupunki kilpailuttaa myös tutkimuk-

sissa käytettävät yritykset ja konsultit.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, ra-

kentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palve-

luista. Kaupunkiympäristön toimiala kilpailuttaa tutkimuksissa käytettävät yritykset ja

konsultit. Kaupunki teettää puitesopimuskonsulteilla kosteus- ja sisäilmatutkimuksia

sekä muita tutkimuksia. Vuonna 2018 kaupunki teetti omistamissaan palvelurakennuk-

sissa noin 300 sisäilmasto- ja kosteusteknistä kuntotutkimusta. Lisäksi vuonna 2018 tee-

tettiin noin 70 LVIA-kuntotutkimusta ja noin 40 haitta-ainetutkimusta. Tutkimukset pai-

nottuivat sisäilmastotutkimuksiin, kosteusteknisiin tutkimuksiin ja ilmanvaihdon tutkimuk-

siin. Puolet kuntotutkimuksista tehdään sisäilmaongelman syyn, jonkin vaurion tai vika-

tilanteen selvittämiseksi. Toinen puoli tutkimuksista on laadunvarmistus- ja seuranta-

mittauksia tai ennakoivaa kunnon selvittämistä, joka pitää sisällään myös peruskorjauk-

sen hankesuunnittelun yhteydessä teetettävät tutkimukset.  Tutkimuksia ohjaa ja valvoo

pääosin kaupunkiympäristön toimialan sisäilmatiimi.

Helsingin kaupunki teettää pääsääntöisesti koko rakennusten kattavia kuntotutkimuksia,

jolloin saadaan kattava käsitys rakennuksen kunnosta. Helsingin kaupunki on lisännyt

ennakoivaa tutkimustoimintaa muun muassa teettämällä riskinarviointeja kunnossapi-

don suunnittelun pohjaksi. Lisäksi työnaikaisia laadunvarmistusmittauksia tai korjausten

valmistumisen jälkeisiä seurantamittauksia tehdään koko ajan enemmän.
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Puitesopimusten palvelukuvauksiin on kirjoitettu yleisellä tasolla kuvaukset tutkimusten

sisällöstä. Tällä hetkellä yksittäinen sisäilma-asiantuntija on voinut tilata konsultilta esi-

merkiksi riskikartoituksen kohteeseen ja riippuen konsultista ja tilaajasta tutkimuksen si-

sältö on voinut vaihdella huomattavasti. Työn tarkoituksena on luoda yhtenäinen palve-

lukuvaus puitejärjestelyn mukaisten tutkimusten sisällöstä puitesopimuskonsulteille. Tar-

kempi ja yhtenäinen palvelukuvaus mahdollistaa tasalaatuisemmat tutkimukset, jolloin

tutkimusten sisältö ei ole kiinni yksittäisestä tilaajasta tai tutkijasta.

Nykytilanteessa selkeän palvelukuvauksen puuttumisen seurauksia on voinut olla:

- työmäärän lisääntyminenà jokainen joutuu erikseen pohtimaan ja sopimaan tut-

kimusten sisällön puitesopimuskonsultin kanssa

- tutkimukset eivät ole yhtenäisiäà vaikea verrata tai seurata eri kohteita

- tilojen käyttäjät ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä mitä on selvitetty

Opinnäytetyönä tehtävä kuntotutkimusten palvelukuvaus tehdään Helsingin kaupungin

kaupunkiympäristön toimialan käyttöön.

2 Rakennusten sisäilman vaikutukset terveyteen

Kaikilla meillä on oikeus rakennukseen, joka tarjoaa meille terveellisen ja turvallisen ym-

päristön. Hyvä sisäympäristö ja sisäilma kuuluvat kaikille ja näillä on laajasti vaikutusta

hyvinvointiin. Sisäympäristön vaikutus esimerkiksi tuottavuuteen on osoitettu erilaisin tut-

kimuksin. Hyvästä ja laadukkaasta sisäympäristöstä syntyy hyötyjä työnantajalle niin te-

hokkuuden ja viihtyvyyden paranemisena sekä lisäksi sairauspoissaolojen vähenemi-

senä.

Hyvä sisäilma on monen eri tekijän summa. Tilojen käyttäjien oireilu tai epäviihtyisyys

voivat johtua useista erilaisista sisäilmatekijöistä tai niiden yhteisvaikutuksesta. Yleisesti

on todettu, että sisäilma on laadullisesti hyvää, jos tilan käyttäjät ovat tyytyväisiä eikä

siitä aiheudu terveyshaittoja.

Huono sisäilman laatu voi aiheuttaa useita erilaisia ärsytys- ja yleisoireita. Lähtökohtai-

sesti pelkkien oireiden perusteella ei voida päätellä, mikä rakennuksessa on vialla ja
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mikä tekijä siellä mahdollisesti aiheuttaa oireita. Yleensä oireet ovat monen eri sisäilman

laatuun vaikuttavan tekijän summa. Työntekijöiden kokemiin oireisiin liittyy myös raken-

nukseen liitettävien tekijöiden lisäksi yksilölliset tekijät, työn kuormittavuus ja työyhteisön

toimivuus.

Huono sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia oireita kuten:

· väsymystä

· päänsärkyä

· keskittymisvaikeuksia

· hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireita

Tutkimusten mukaan joihinkin sisäilmaan liittyviin tekijöihin saattaa liittyä lisääntynyt sai-
rastumisen riski. Näitä ovat [1]:

· rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot (yksi astman riskiä lisäävä tekijä)

· rakenteissa käytetty asbesti (rakenteita purettaessa)

· maaperän radon.

Yleensä rakennukseen liitettyjen tekijöiden aiheuttamat olosuhteet ja oireet ovat ohime-

neviä ja ne poistuvat, kun tutkimusten avulla saadaan selville sisäilman laatua heikentä-

vät tekijät ja ne korjataan asianmukaisesti.

3 Rakennusten kunnossapito ja sisäilmatutkimukset

3.1 Rakennusten kunnossapito

Sisäilmaan liittyviä ongelmia voi pyrkiä estämään jo ennalta seuraamalla rakennuksen

ja teknisten järjestelmien kuntoa ja ylläpitämällä rakennusta hyvän kiinteistöhuollon ja

ylläpitokorjausten avulla. Kiinteistön PTS, eli pitkän tähtäimen suunnitelma, on yksi yllä-

pidon työkaluista. Erilaiset ennakoivat selvitykset ja kuntoarviot ovat yksi tapa saada

PTS:ään tietoa, jotta tulevaan korjaustarpeeseen pystytään varautumaan niin taloudelli-

sesti kuin teknisesti.
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Hyvän sisäilman edellytyksiä ovat:

· oikea lämpötila

· riittävä ilmanvaihto

· vedottomuus

· hyvä akustiikka

· hyvä valaistus

· vähäpäästöiset materiaalit

· siisteys ja helppo siivottavuus

· kunnossa olevat rakenteet, ei kosteus- ja mikrobivaurioita

· toimiva huolto

Sisäilman laatua voidaan parantaa riittävällä ilmanvaihdolla, oikealla sisälämpötilalla ja

siivoamalla tilat säännöllisesti sekä tekemällä huollot ja muut ylläpitokorjaukset oikea-

aikaisesti. Edellä esitetyistä toimista huolimatta tiloissa voi esiintyä sisäilmaan liitettyä

ongelmaa ja yleensä epäily tiloissa olevasta sisäilma-ongelmasta lähtee juuri tilojen käyt-

täjän tekemästä ilmoituksesta. Jos asia ei ratkea esimerkiksi ilmanvaihdon säätämisellä

tai siivouksella, tarvitaan tarkempia tutkimuksia, jotta saadaan selville mahdollinen sisäil-

maongelman syy ja korjaustarve.

3.2 Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimukset käynnistyvät lähtötietojen kokoamisella. Oleellisten lähtötietojen

saaminen heti tutkimusten alkuvaiheessa on ehdottoman tärkeää tutkimusten kohdenta-

miseksi ja turhien tutkimusten välttämiseksi. [2]

Sisäilmatutkimuksissa ja arvioinneissa voidaan soveltaa mm. kuntotutkimusopasta (Ra-

kennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 2016). Asuntojen, koulujen ja

muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden arviointia ja ulkopuolisten asiantunti-

joiden pätevyysvaatimuksia on ohjeistettu asumisterveysasetuksessa (545/2015) ja sen

soveltamisohjeessa 2016.
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Kiinteistön omistajan vastuu rakennuksen kunnosta ja sitä kautta sisäilmaongelmista on

kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että ra-

kennus täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset (MRL

166 §). Terveydensuojelulain (1237/2014, laki terveydensuojelulain muuttamisesta 27 §)

mukaan haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, jos haitta aiheutuu asuin-

huoneiston tai muun oleskelutilan rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vas-

tuulla olevista perusjärjestelmistä. [3]

3.3 Asiantuntijoiden pätevyys sisäilmaan liittyvissä selvityksissä

Sisäilmatutkimusten ratkaiseminen on yleensä kiinteistön omistajan vastuulla. Yleensä

sisäilmaongelmien ratkaisemiseen tarvitaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ulkopuolisen asiantuntijan rooli voi olla:

· tutkimusten suunnittelu ja toteuttaminen

· sisäilmaselvitysten johtaminen yhdessä kiinteistön omistajan kansa

· riskiarvion tekeminen ja johtopäätösten muodostaminen

· altistumisolosuhteiden arviointi

· sisäilmaryhmän konsultointi

· sisäilmaviestinnässä auttaminen

Työsuojelulainsäädännössä ei ole erikseen säädetty asiantuntijoille pätevyysvaatimuk-

sia. Lähtökohtaisesti ulkopuoliselta asiantuntijoilta kannattaa edellyttää korkeakoulutut-

kintoa sisäilmastoon liittyvältä aihealueelta, esimerkiksi rakennus- tai talotekniikasta tai

ympäristöterveyteen liittyen. Ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia on oh-

jeistettu asumisterveysasetuksessa (545/2015) ja sen soveltamisohjeessa 2016. Tänä

päivänä käytetään ensisijaisesti rakennusterveysasiantuntijoita apuna vaativissa selvi-

tyksissä tai jos tarvitaan altistumisolosuhteiden arviointia.
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4 Helsingin kaupungin sisäilmatilanne

4.1 Helsingin kaupungin organisaatio

Helsingin kaupungin organisaatio uudistui 1.6.2017. Organisaatiouudistuksen myötä

kaikki virastot lakkautettiin ja tilalle tuli neljä toimialaa. Alla olevassa kuvassa on kuvat-

tuna Helsingin kaupungin nykyinen organisaatio.

Kuva 1. Helsingin kaupungin organisaatio

Kaupunkiympäristön toimialla oleva ”rakennukset ja yleiset alueet” palvelukokonaisuus

vastaa kaupunkiympäristön rakentamisesta sekä käytettävyydestä. Palvelukokonaisuus

jakautuu viiteen palveluun. Yksi palveluista on ”rakennetun omaisuuden hallinta”, joka

vastaa tilaomaisuuden sekä katu- ja puisto-omaisuuden hallinnasta sekä toimitilahank-

keiden tavoitteiden määrittelystä. Rakennetun omaisuuden hallinta -palvelusta löytyy

myös kaupungin sisäilmatiimi, joka pääasiassa vastaa sisäilmatutkimusten tilaamisesta

kaupungin palvelurakennuksiin.
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4.2 Rakennukset ja niissä todetut vauriot

Helsingin kaupunki omistaa noin 2 000 rakennusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin

kaksi miljoonaa neliömetriä. Korjausvelkaa kaupungin rakennuskannassa on noin 1,25

miljardia euroa. Iso osa rakennuksista on rakennettu 1960–1980-luvuilla. Kuvassa 2 on

esitetty rakennusten käyttötarkoitus. Kahden miljoonan neliön toimitilakannasta on noin

35 % kouluja ja päiväkoteja.

Kuva 2. Rakennusten käyttötarkoitus

Helsingin kaupungilla on käytössä sähköinen huoltokirjajärjestelmä, jonne konsultit tal-

lentavat tutkimusraportit sekä yksittäisissä tutkimuksissa havaitut vauriot ja niihin koh-

distuneet toimenpiteet. Huoltokirjajärjestelmään tallennettujen tietojen mukaan vuosina

2008–2017 Helsingin kaupunki on teettänyt yhteensä yli 2 200 tutkimusta lähes 900 ra-

kennukseen. Tutkimukset ovat painottuneet palvelurakennuksiin, joita on noin 1 500

kappaletta. Tutkimusten perusteella rakennuksissa esiintyy hyvin erityyppisiä vaurioita.

Yhteensä vaurioita havaittiin 6 300 kappaletta ja niiden jakaantuminen eri rakennuksissa

on esitetty kuvassa 3. Tutkimuksissa havaittujen vaurioiden vaikutukset sisäilmaan ovat

erilaisia, ja ne voivat koskea joko koko rakennusta tai yksittäisiä tiloja.
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Kuva 3. Tutkimuksissa havaittujen vaurioiden jakautuminen.

Yleisimmät ongelmat huoltokirjajärjestelmään tallennetun aineiston mukaan ovat:

· Kosteus- tai mikrobivauriot 27 %

· Ilmanvaihto-ongelmat sekä olosuhdeongelmat 22 %

4.3 Helsingin kaupungin sisäilmaohjelma

Helsingin kaupunki on ensimmäistä kertaa laatinut sisäilmaohjelman vuonna 2018 ja sen

tavoitteena on, että kaikissa kaupungin palvelurakennuksissa olisi hyvä sisäilma.  Sisäil-

maohjelma on laadittu kiinteistöstrategian yhteyteen ja sitä tullaan tarkistamaan kaupun-

kistrategian päättyessä vuonna 2021. Sisäilmaohjelma sisältää nykytilan kuvauksen ja

ne asiat, joita sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi tulee Helsin-

gin kaupungissa tehdä.
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Kaupungin sisäilmaohjelman tavoitteita ovat muun muassa:

· Kaupungin tiloissa on hyvä sisäilma

· Tilojen käyttäjien tyytyväisyys sisäilmaan paranee

· Sisäilmaongelmien tutkimiseen, korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn varataan riittävät
resurssit

· Kaikkiin perusparannushankkeisiin tehdään kattavat ennakoivat tutkimukset

Helsingin kaupunki teettää puitesopimuskonsulteilla kosteus- ja sisäilmatutkimuksia

sekä muita tutkimuksia, joita voi olla muun muassa asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

sekä taloteknisten järjestelmien kuntotutkimukset. Tutkimuksissa käytetään yleisesti hy-

väksyttyjä tutkimusmenetelmiä. Tarjouspyyntöasiakirjoissa tutkijoille ja tutkimusmenetel-

mille on esitetty tiukat laatukriteerit. Vuosina 2008–2017 tehtyjen tutkimusten jakautumi-

nen erityyppisiin tutkimuksiin on esitetty kuvassa 4. Tutkimukset painottuivat aineiston

mukaan sisäilmasto-, kosteusteknisiintutkimuksiin ja ilmanvaihdon tutkimuksiin.

Kuva 4. Tutkimusten jakautuminen eri tutkimustyyppeihin

Kuvassa 5 on esitetty vuosina 2008–2017 tehtyjen tutkimusten lähtökohdat. Ennakoivat

selvitykset pitävät sisällään myös perusparannuksen hankesuunnittelua varten tehtävät

tutkimukset.
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Kuva 5. Tutkimusten lähtökohta

Kuten yllä olevasta kuvasta näkee niin noin puolet vuosina 2008–2017 tehdyistä kunto-

tutkimuksista on tehty sisäilmaongelman syyn, jonkin vaurion tai vikatilanteen selvittä-

miseksi. Toinen puoli tutkimuksista on laadunvarmistus- ja seurantamittauksia tai enna-

koivaa kunnon selvittämistä.

4.4 Sisäilmatutkimusten kilpailuttaminen

Laki (348/2007) julkisista hankinnoista määrittelee julkisen hankintatoiminnan keskeiset

periaatteet. Hankintalain mukaan valtion ja kuntien on kilpailutettava hankintansa. Han-

kinnan kohde voi esimerkiksi tuote, palvelu tai rakentamisurakka. Lain ja hankintojen

kilpailuttamisen tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja edistää laadukkaiden

hankintojen tekemistä sekä turvata eri tahojen ja yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet

tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia.

Hankintalain perusteella myös Helsingin kaupungin on kilpailutettava kuntotutkimuksiin

käytettävät yritykset ja konsultit.



11 (28)

Hankintasopimus perustuu hankintailmoitukseen ja tarjouspyyntöön. Riittämätön tai huo-

nosti tehty tarjouspyyntöasiakirja voi johtaa tarjouksiin, jotka eivät vastaa haluttua palve-

luhankintaa. Tarjouspyynnössä olisi hyvä määritellä muun muassa pätevyysvaatimukset

ja lisäksi on oleellista kuvata haluttu palvelu. Hyvin tehty tarjouspyyntö yleensä takaa

riittävän määrän hyviä tarjouksia. Helsingin kaupungilla sisäilmatutkimusten puitesopi-

muskilpailutuksissa yksi tarjouspyynnön asiakirjoista on palvelukuvaus, jossa on määri-

telty haluttujen tutkimusten sisältöä.

Mitä sitten tarkoitetaan palvelujen tuotteistamisella? Palvelujen tuotteistaminen on pal-

velun ja sen tarjoaman arvon kiteyttämistä eri osia kuvaamalla ja vakioimalla. Tuotteis-

taminen yhtenäistää palvelutoimintaa, tuo toistettavuutta ja tehokkuutta ja luo arvoa niin

palveluntarjoajalle kuin asiakkaillekin. [4]

Liike-elämässä palvelujen tuotteistamisen hyötyjä on muun muassa [4]:

· palvelujen tasalaatuisuus

· palvelujen toistettavuus

· palveluiden jatkokehittäminen helpottuu

Liike-elämässä palvelujen tuotteistamisen riskejä ovat muun muassa [4]:

· tuotteistaminen koetaan uhkana, jolloin vaarana on, että asiantuntijat pitävät kiinni
omasta asiantuntijuudestaan, jolloin parhaita toimintatapoja ei saada kiteytettyä pal-
veluun

· halutusta palvelusta tulee liian jäykkä, ja se perustuu liian yksipuoliseen näkemyk-
seen, jolloin se ei vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin

· Innovointi kangistuu, jolloin liiallinen vakiinnuttaminen voi estää uusien ideoiden hyö-
dyntämisen palvelujen kehittämisessä

Kokemuksen mukaan tarjouspyyntöasiakirjojen tekeminen ei ole yksinkertaista. Haas-

teina on muun muassa tarvittavien kriteerien määrittely. Palvelukuvauksen laatimisessa

herää seuraavia kysymyksiä: Mistä tutkimustyypeistä tarvitsemme palvelukuvauksen?
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Miten palvelukuvauksessa kuvataan riittävän tarkasti haluttu palvelu ja erityyppiset tutki-

mukset, rajoittamatta kuitenkaan liikaa tutkimusten sisältöä? Miten varmistamme riittä-

vän hyvät ja tasalaatuiset tutkimukset tilaajasta ja konsultista riippumatta?

Helsingin kaupungilla on paljon eri ikäistä rakennuskantaa ja paljon erilaisia rakennuksia.

Helsingin kaupungin organisaatiota, rakennuskantaa sekä sisäilmatilannetta on kuvattu

aiemmin kappaleissa 4.1 - 4.3. Sisäilmaan liittyneet ongelmat ovat yleistyneet ja tutki-

muksille on runsaasti tarvetta, jolloin laadukkaiden konsulttien merkitys korostuu. Tämän

vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että tarjouspyyntö ja sen liitteenä olevat asiakirjat ovat

hyvin ja selkeästi laadittuja. Palvelukuvaus on yksi keskeisistä asiakirjoista, jonka tarkoi-

tus on toisaalta helpottaa konsulttien työtä ja toisaalta yhtenäistää tutkimuksia ja niiden

sisältöä.

5 Tutkimusmenetelmät ja prosessikuvaus

Opinnäytetyössä on tarkoitus kuvata sisäilmasto- ja kosteusteknisiä kuntotutkimuksia

käsittelevän puitesopimuksen palvelukuvauksen nykytilanne ja päivittää palvelukuvaus

vastamaan uuden puitejärjestelyn tarpeita. Lisäksi tutustutaan kirjallisuuteen ja alan uu-

simpiin ohjeistuksiin.

Helsingin kaupunki on parhaillaan kilpailuttamassa uusia puitesopimuskonsultteja ja kil-

pailutuksen yhteydessä on tarkoitus päivittää palvelukuvaus. Jotta palvelukuvaus vas-

taisi mahdollisimman hyvin tämän päivän tarpeita olen selvittänyt kyselyn avulla kaupun-

gin sisäilmatiimin jäseniltä sekä muutamilta yksittäisiltä konsulteilta käsitystä siitä, mistä

asioista tarkempaa ja yhtenäisempää palvelukuvausta tarvitaan ja mitä muita kehitystar-

peita palvelukuvauksessa on.
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Raamit palvelukuvaukseen tulivat puitesopimusjärjestelystä ja siellä määritellyistä tutki-

musalueista. Alla olevassa kuvassa 6 on käyty läpi prosessi, siitä miten palvelukuvausta

on työstetty.

Kuva 6.  Palvelukuvauksen luomisen prosessi

6 Olemassa olevat toimintamallit sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi

6.1 Sisäilmaselvitysprosessi

Työterveyslaitos on julkaissut ”Tilaajan ohjeen sisäilmasto-ongelman selvittämiseen” [5].

Ohje on tarkoitettu erityisesti kiinteistön omistajille, isännöitsijöille ja muille kiinteistöjen

hallinnasta vastaaville tahoille sekä työnantajille. Työterveyslaitoksen ohjeessa kuvataan

vaiheittain eri toimijoiden roolit ja tehtävät. Hometalkoot.fi sivusto on myös julkaissut sa-

man ohjeen omilla sivuillaan.

Ohjeessa kuvataan selvitysvaiheet aina selvitysten aloittamisesta seurantaan asti. Ku-

vassa 7 on ote selvitysprosessista.

Palvelukuvauksen
kehittäminen
• kirjallisuuteen

tutustuminen
• nykytilanne analyysi
• alustava kysely

sisäilmatiimiläisille

Luonnos 1
• Luonnos

kommenteille
• kysely

sisäilmatiimiläisille ja
konsulteille

Palvelukuvauksen
muokkaaminen
kommenttien ja

kyselun perusteella

Luonnos 2
• kommenttikierros Palvelukuvauksen

muokkaaminen
kommenttien
perusteella

Lopullinen
palvelukuvaus
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Kuva 7. Ote Työterveyslaitoksen sisäilmasto-ongelman eri selvitysvaiheista [5] (kuvan

lähde: Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen, Työterveyslaitos: Katja Tähti-

nen ja Sanna Lappalainen)

Ohjeen mukaan selvitysprosessi käynnistyy vaiheen 1 mukaisella esiselvitysvaiheella.

Esiselvitysvaiheessa lähtötietojen ja arviokäynnin pohjalta muodostetaan käsitys raken-

nuksen kunnosta. Saadun käsityksen perusteella laaditaan tarkempi tutkimussuunni-

telma.

Vaiheessa 2 (selvitykset) tilataan selvitykset päteviltä tekijöiltä. Ohjeessa todetaan, että
” Sisäilmasto-ongelmaan liittyvät selvitystyöt on tehtävä riittävän laaja-alaisesti, jotta on-

gelma ja sen aiheuttajat saadaan kokonaisuudessaan selville. Selvitykset kohdistetaan

rakenteisiin, LVI-järjestelmiin, sisäilmastoon ja epäpuhtauksiin (mikrobit, kuidut, kemial-

liset epäpuhtaudet tms.). Selvitysten ja mittausten pohjalta johtava asiantuntija tekee al-

tistumisolosuhteiden arvioinnin yhteistyössä konsulttiryhmän kanssa.”
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Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus –oppaassa on myös kuvattu
kuntotutkimusten tilaaminen. Oppaassa todetaan, että ”kuntotutkijan näkökulmasta tilaa-

jalla on selvityksissä erittäin tärkeä rooli tiedon välittäjänä. Ensivaiheessa tilaajan tulee

osallistua tarvittavien taustatietojen hankkimiseen, ja välittää kiinteistöä tuntevien henki-

löiden kuten huoltoyhtiöiden yhteystiedot ja antaa näille lupa tiedonantoon. Oleellisten

lähtötietojen saaminen heti tutkimusten alkuvaiheessa on kriittistä tutkimusten kohden-

tamiseksi ja turhien tutkimusten välttämiseksi.” [2]

Oppaassa todetaan myös, että erityisesti isoissa rakennuskohteissa tutkimukset voidaan

tilata kahdessa eri vaiheessa. Kuvassa 8 on kuvattu kuntotutkimuksen vaiheet ja etene-

minen.

Kuva 8. Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimuksen vaiheet ja eteneminen [2]

(kuvan lähde: Ympäristöopas 2016)

Ensimmäisessä vaiheessa katselmoidaan kohde ja perehdytään tausta-aineistoon. Näi-

den pohjalta laaditaan yhteenveto ja tarkempi tutkimussuunnitelma.  Vaiheessa kaksi
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tehdään kohteessa tutkimussuunnitelman mukaiset tutkimukset. Edellä kuvattu kaksivai-

heinen lähestymistapa on oppaan mukaan myös suositeltavin tapa moniongelmaisissa

rakennuksissa, mikäli niissä on aiemmin tehty paljon erilaisia selvityksiä tai korjauksia.

Oppaassa viitataan myös Työterveyslaitoksen tekemään tilaajan ohjeeseen vuodelta

2016, jonka eri selvitysvaiheita on edellä kuvattu.

6.2 Tutkimusmenetelmien valinta

Kuntotutkimusten lähtökohta voi tapauksesta riippuen vaihdella äkillisen vesivahingon

aiheuttamien vaurioiden kartoittamisesta sisäilmaongelmaisten rakennusten kunnon sel-

vittämiseen. Yleensä tutkimustapa- ja menetelmät valitaan lähtötilanteen ja alustavan

riskiarvion perusteella. Kappaleissa 6.2.1 – 6.2.3 on kuvattu muutamia erityyppisiä tutki-

musmenetelmiä. Ympäristöoppaassa (2016) on kuvattu myös tarkemmin miten yksittäi-

set tutkimukset kuten rakenteiden kunnon arviointi, rakenneavaukset, materiaalinäytteet

mikrobianalyysiin tai esimerkiksi kosteusmittaukset tehdään.

6.2.1 Alustava riskiarvio

Alustavalla riskiarviolla on tarkoitus selvittää eri rakenteiden todennäköiset vaurioitumis-

riskit, mahdolliset vaurioiden syyt sekä sellaiset rakenteet, joihin tarkemmassa kuntotut-

kimuksessa tulee kiinnittää huomiota. Rakennuksesta tehtävä riskiarvio perustuu lähtö-

tietoihin sekä tutkittavaan kohteeseen tehtyyn katselmuskäyntiin. [2]

Asiakirjatarkasteluja tehdään eri suunnittelualojen suunnitelmista (mm. rakenne, LVI).

Suunnitelmien perustella arvioidaan, ovatko rakenteet toimivia, vai onko rakennuksessa

esimerkiksi riskirakenteita, joihin voi liittyä kosteus- ja homevaurioriski, jota tarvitsisi tut-

kia tarkemmin kuntotutkimuksessa.

Katselmuksessa käydään läpi pintapuoleisesti tilat tilaajan kanssa sovitussa laajuu-

dessa. Kohdekäynnin avulla saadaan tarkempi käsitys rakennuksesta, käytetyistä mate-

riaaleista ja rakennuksen kunnosta. Mahdollisuuksien mukaan kohdekäynnillä voidaan

myös haastatella rakennuksen käyttäjiä.
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Riskiarvio toimii yleensä osana selvitysten lähtötietoja tai apuna tutkimussuunnitelman

laatimisessa.

6.2.2 Kuntoarvio

Kuntoarvion tarkoituksena on selvittää kiinteistön tilojen, rakennusosien, taloteknisten

järjestelmien ja ulkoalueiden kunto aistinvaraisesti. Kuntoarvion yhteydessä tarkastel-

laan myös rakennuksen sisäilman laatua, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi kunto-

arvion yhteydessä arvioidaan kiinteistön korjaustarvetta ja laaditaan PTS-suunnitelma

sekä ehdotetaan tarvittaessa sisäilman laatuun, terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyen

korjaustoimenpiteitä. [3] Kuntoarvio on rakenteita rikkomaton tutkimusmenetelmä.

6.2.3 Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksella tarkoitetaan rakennuksen tai kiinteistöön kuuluvien järjestelmien ko-

konaisvaltaista tutkimista. Kuntotutkimuksessa käytetään yleensä rakenteita rikkovia

menetelmiä kuten rakenneavauksia vaurioiden syyn ja laajuuden täsmentämiseksi.

7 Helsingin kaupungin toimintatavat sisäilma-asioissa

7.1 Helsingin kaupungin toimintamalli sisäilmaongelmissa

Helsingin kaupungilla on vakiintuneet toimintatavat sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Vuonna 2009 Helsinki on kehittänyt yhdessä Työterveyslaitoksen, Kuntaliiton sekä Es-

poon, Vantaan ja Kuopion kaupunkien kanssa käytäntöjä sisäilmaongelmien ratkaise-

miseksi. Työterveyslaitoksen vetämän hankkeen tuloksena syntyi ohje Sisäympäristöon-

gelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa, johon pohjautuu myös Helsingin toimin-

tamalli sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Toimintamallia on päivitetty viimeksi vuonna

2016. Koska kaupungin organisaatiorakenne uudistui vuonna 2017, kaupunki on parhail-

laan päivittämässä toimintamallia vastaamaan paitsi kaupungin nykyistä organisaatiota

myös eri toimijoiden tehtäviin ja työnjakoon tulleita muutoksia. Kuvassa 9 on lyhyesti

kuvattu toimintamalli.
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Kuva 9. Sisäilmaongelman ratkaisemisen toimintamalli Helsingin kaupungissa

7.2 Kuntotutkimusten puitesopimusjärjestely 2016-2019

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on edellisen kerran kilpailuttanut

vuonna 2016 erilaisia sisäilmaan liittyviä tutkimuksia ja muita palveluja tarjoavat konsultit

kahdeksi vuodeksi sisältäen mahdollisuuden kahteen lisäoptiovuoteen. Kahdesta mah-

dollisesta optiovuodesta käytettiin ainoastaan ensimmäinen optiovuosi.

”Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimus-  ja asiantuntija- ja korjaussuunnittelupal-

velut” –puitejärjestelyssä kilpailutettiin konsultit ja tämän perusteella Helsingin kaupunki

on voinut teettää kosteusteknisiä ja sisäilmaston kuntotutkimuksia. Lisäksi Helsingin

kaupunki teettää konsulteilla kosteusvaurioiden korjaustöiden suunnittelutehtäviä ja

muita kosteusteknisiä asiantuntijatehtäviä, joita on voinut olla muun muassa rakennus-

terveysasiantuntijan lausunnot rakennuksen kunnosta tai erilliset altistumisolosuhteiden

arvioinnit. Hankinnan kohteena olevat palvelut on jaettu osa-alueisiin A ja B palvelujen

luonteen ja sisällön mukaan seuraavalla tavalla: A. kosteustekniset ja sisäilmaston kun-

totutkimuspalvelut sekä B. kosteustekniset ja sisäilmaston asiantuntija- ja korjaussuun-

nittelupalvelut. Puitejärjestelyssä tehtäviä ei erikseen yksilöidä, vaan kaikista toimeksi-

annoista laaditaan erillinen tutkimussuunnitelma ja kattohintatarjous.

Kilpailutusasiakirjojen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa on tarkemmin määritelty

haluttujen palveluiden sisältöä. Palvelukuvauksessa on määritelty muun muassa seu-

raavat kriteerit:
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1. Tutkimus tulisi aina tehdä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti

siten, että kaikki sisäilmaan vaikuttavat haittatekijät, niiden kulkeutuminen raken-

nuksessa tai esim. tiettyyn vaurioon vaikuttavat kosteuslähteet on käyty läpi.

Vaikka tutkimus koskisi vain joitain osia rakennuksesta, koko muu rakennus on

käytävä läpi piirustuksista ja aistinvaraisesti kosteus- ja sisäilma-asioiden kan-

nalta kuntoarvion tapaan.

2. Kohdekohtaisesti tutkimuksen alussa tulee sopia tarkemmasta laajuudesta, ku-

ten siitä, selvitetäänkö asioita pistokoemaisesti vai kattavasti.

Lisäksi palvelukuvaukseen on määritelty omat kriteerit osa-alueen A eri selvityksille: si-

säilmakohteet, hankkeiden kosteus- ja rakennetekniset tutkimukset ja riskiarvio.

Palvelukuvauksessa on määritelty, että sisäilmakohteen kosteustekninen ja sisäilmaston

kuntotutkimus sisältää seuraavat tehtävät:

· Tutustumiskäynti ja ainetta rikkomattomat tai aistinvaraiset tutkimukset kohteessa
sekä käyttäjien edustajan haastattelut

· Olemassa olevien rakenteiden riskianalyysi piirustusten ja ainetta rikkomattomien
tutkimusmenetelmien avulla

· Rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan selvittäminen mittauksilla ja tarvit-
taessa laskelmilla tai mallinnuksilla

· Riskialttiiden rakennusosien todellisen kunnon selvittäminen avauksilla, kosteusmit-
tauksilla ja mikrobinäytteenotoilla sekä tarpeen mukaan muilla kenttä- ja laboratorio-
tutkimuksilla

· Tarpeen mukaan rakenteiden kunnon (vesikatto, julkisivut) tai kosteusvaurioiden
(syy, laajuus) tarkemmat kuntotutkimukset

· Seurantamittaukset: lämpötila- ja kosteus rakenteissa, pinnoilla tai sisätiloissa, hiili-
dioksidipitoisuus sekä paine-ero

· Merkkiainekokeet, joka tehdään RT-2222 mukaan

· Tarvittaessa muiden sisäilman haittatekijöiden mittaaminen sisäilmasta tai materiaa-
leista (teolliset mineraalikuidut, pölyn koostumus, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, am-
moniakki ja formaldehydi, häkä, radon, jne.)

· Haitta-ainenäytteiden ottaminen rakenneavausten yhteydessä piilossa olevista ra-
kenteista, jos ei muuta sovita

· Sisäilma-ongelmalähtöiseen tutkimukseen tulee aina kuulua ilmanvaihdon toiminnan
pistokoemainen tarkastaminen
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Palvelukuvauksessa on määritelty, että hankkeiden kosteus- ja rakennustekninen kun-
totutkimus sisältää seuraavat tehtävät:

· Kaikkien keskeisten rakennetyyppien rakennekerrosten rakennepaksuuksien var-
mistaminen avauksilla ja porauksilla, erityisesti 60-luvun ja sitä vanhemmissa koh-
teissa

· Lähtötietoihin tutustuminen

· Olemassa olevien rakenteiden riskianalyysi piirustusten ja ainetta rikkomattomien
tutkimusmenetelmien avulla

· Riskialttiiden rakenneosien todellisen kunnon selvitys avauksilla, kosteusmittauksilla
ja mikrobinäytteillä

· Tarvittaessa rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan selvittäminen mittauk-
silla ja tarvittaessa laskelmilla tai mallinnuksilla

· Mahdollisten kosteusvaurioiden syyn, laajuuden ja vakavuuden selvittäminen

· Tarpeen mukaan suoritetaan tarkemmat rakennustekniset kuntotutkimukset kuten
vesikaton, julkisivun, ikkunoiden, betonirakenteiden tai rappauksen kuntotutkimus.
Rakennusteknisten kuntotutkimusten yhteydessä selvitetään aina myös rakenteen
kosteustekninen toiminta sekä pyritään varmistamaan epäillyt mikrobivauriot näyt-
teenotolla.

· Haitta-ainenäytteiden ottaminen rakenneavausten yhteydessä piilossa olevista ra-
kenteista, jos ei muuta sovita. Tässä toimitaan yhteistyössä haitta-ainekartoittajan
kanssa.

· Tarvittaessa kylmäsiltojen selvitys lämpökamerakuvauksella

· Tarvittaessa rakennuksen tiiveysmittaus ja merkkiainekokeet

Palvelukuvauksen perusteella kohteisiin voidaan teettää myös ns. riskiarvio, johon kuu-
luu seuraavat vaiheet:

· Katselmuskäynti ja ainetta rikkomattomat tai aistinvaraiset tutkimukset kohteessa
sekä käyttäjien edustajan ja huollon haastattelut

· Olemassa olevien rakenteiden riskianalyysi piirustusten ja ainetta rikkomattomien
tutkimusmenetelmien avulla.

· Näiden perusteella annetaan lausunto mahdollisesta tutkimustarpeesta, rakennuk-
sen riskeistä ja todettavissa olevista huolto ja korjaustarpeista erityisesti sisäilman ja
kosteustekniikan kannalta.

· Riskiarvion tapaan voidaan esim. palvelutilaverkkotarkasteluun liittyen tehdä useiden
kohteiden riskiarvion ja kunnon dokumentointi. Näiden raportointi sovitaan erikseen
toimeksiannon yhteydessä.
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7.3 Uusi puitesopimusjärjestely ja vertailu edelliseen puitesopimusjärjestelyyn

Lopputyötä tehdessä uuden tulevan puitejärjestelyn hankinta-asiakirjat ovat vielä vii-

meistelyvaiheessa ja kilpailutusasiakirjoja ei ole vielä julkaistu, joten asiakirjat voivat hie-

man vielä muuttua. Tulevaan kilpailutukseen tullaan lisäämään huomattavasti eri osa-

alueiden määrää, jotta jatkossa saataisiin mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti

teetettyä erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia. Lisäksi erona edelliseen puitejärjestelyyn on,

että muutama osa-alue tullaan jakamaan vielä koreihin.

Tuleva puitejärjestely on tämän hetkisen tilanteen mukaan jaoteltu seuraaviin osa-aluei-

siin:

1. Lämpökamerakuvaukset

2. Merkkiainekokeet

3. Kosteusmittaukset

4. Kivirakenteisten julkisivujen kuntotutkimukset

5. Tavanomaiset kuntoarvio ja kuntotutkimustehtävät

6. Vesikaton ja yläpohjan kuntotarkastus ja kuntotutkimus

7. Vaativat kuntotutkimukset

8. Erittäin vaativat kuntotutkimukset
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Kuten jo edellä kappaleessa 4.3. on todettu, niin yli puolet Helsingin kaupungille teete-

tyistä tutkimuksista tehdään sisäilmatilanteen selvittämiseksi. Tämän lisäksi on paljon

tarvetta yksittäisille pienemmille selvityksille ja osittain tästä syystä tuleva puitesopimus-

järjestely on jaettu useisiin eri osa-alueisiin. Lisäksi jaon tarkoituksena on mahdollistaa

mahdollisimman pätevien konsulttien valinta tutkimustarpeen mukaan. Tulevaan palve-

lukuvaukseen on tarkoitus kuvata kaikki edellä esitetyt osa-alueet. Palvelukuvauksen

muutos- ja kehitystarpeita on selvitetty haastatteluiden avulla, joita käsitellään kappa-

leessa 7.4.

7.4 Kysely aiemmasta palvelukuvauksesta

Palvelukuvauksen kehittämistä varten alkuperäinen ajatus oli teettää kaupungin omilla

sisäilma-asiantuntijoilla kysely käyttäen apuna Questback –ohjelmaa. Kyselyn laati tä-

män opinnäytetyön tekijä eli Riitta Harju ja se tehtiin nimenomaan palvelemaan tätä opin-

näytetyötä.

Kyselyn tarkoituksena oli saada selville kaupungin sisäilmatiimin jäsenten näkemys ole-

massa olevan palvelukuvauksen hyvistä ja huonoista puolista sekä mahdollisista kehi-

tystarpeista. Kysely piti sisällään seuraavat kysymykset:

1. Mistä teidän mielestänne tarvitsemme palvelukuvaukseen yhtenäisen näke-

myksen? Mitä palvelukuvauksissa tulee vähintään olla kuvattuna?

2. Mitä eroa teidän mielestänne on ennakoivalla tutkimuksella ja riskiarviolla?

3. Jos pitää valita niin kuvataanko palvelukuvaukseen ennakoiva tutkimus vai ris-

kiarvio? Vai molemmat?

4. Pitääkö palvelukuvaukseen kuvata minimivaatimukset, jotka aina tutkitaan pe-

rustutkimuksessa?

http://7.4.7.4
http://7.4.7.4
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5. Pitääkö palvelukuvaukseen laatia tarkemmin kuvaukset, miten yksittäiset tutki-

mukset tehdään? Esimerkiksi merkkiainekokeet, kosteusmittaukset, kuituselvi-

tykset yms.

6. Tarvitsemmeko palvelukuvaukseen tarkemman kuvauksen siitä, mitä tutkimus-

suunnitelman pitää sisältää?

7. Mitä palvelukuvauksessa pitää teidän mielestänne olla kuvattuna asiantuntija-

tehtävistä?

8. Mitä pitäisi olla kuvattuna korjaussuunnitelmista ja niiden tilaamisesta?

Kyselyyn vastasi ainoastaan yksi sisäilmatiimin jäsen. Yleisesti kyselyä pidettiin hanka-

lana ja liian laajana vastattavaksi. Tästä syystä vaihdoin tavaksi selvittää kehitystarpeet

haastattelemalla suoraan sisäilmatiimin jäseniä. Tiimiläisten lisäksi haastattelin myös

muutamia konsultteja, jotka tekevät tällä hetkellä kaupungille sisäilmatutkimuksia. Haas-

tatteluissa kyselyn pohjana oli jo aiemmin laatimani kysely.

7.5 Tulokset ja analysointi

Kyselyvastaus 1

Ainoassa Questback kyselyvastauksessa esiin nousi tarve siitä, että tarkempi kuvaus

tarvittaisiin kaikesta mitä tilataan. Tätä perusteltiin sillä, että nyt eri sisäilma-asiantunti-

joiden tekemä toimeksianto voi johtaa erilaiseen lopputulokseen. Lisäksi tarkemman pal-

velukuvauksen avulla kaupungin on helpompi yhtenäistää tutkimuksia. Kyselyvastauk-

sessa nousi esiin myös se, että tutkimusten perusvaatimukset on kuvattava. Samoin tut-

kimussuunnitelman tarkempi määrittely ja kuvaus nousivat kehitystarpeena esiin vas-

tauksessa. Tarkemmalla tutkimussuunnitelmalla pystytään jo alkuvaiheessa arvioimaan

tutkimusten kattavuutta.
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Haastattelu 1 (sisäilmatiimin jäsen)

Haastattelun perusteella tulevan palvelukuvauksen tulisi olla ytimekäs eikä liian tarkka,

jotta konsultteja ja heidän tutkimuksia ei rajoiteta liikaa. Haastateltavan mukaan viittauk-

set yleisiin ohjeistuksiin on riittävä, eikä kaikkea tarvitse kuvata suoraan palvelukuvauk-

seen. Haastattelussa nousi esiin yksittäisistä asioista altistumisolosuhteiden arviointi, jo-

hon haastateltava totesi, että tätä varten tarvitaan kattavat tutkimukset. Lisäksi haastat-

telussa nousi esiin merkkiainekokeiden suorittaminen ja se, että tutkimuksia olisi myös

hyvä tehdä todellisessa tilanteessa ei vain RT-kortin mukaisesti alipaineistetussa tilan-

teessa. Tutkimussuunnitelma nousi esiin myös tässä haastattelussa, ja haastateltava

totesi, että sen tulee olla riittävän tarkka, jotta tutkimusten laajuutta pystytään arvioi-

maan.

Haastattelu 2 (tutkimuskonsultti 1, yritys 1)

Haastateltavalla ei suoraan ollut kehitysideoita nykyiseen palvelukuvaukseen, mutta

haastateltava toi esiin, että joitain yksittäisiä tutkimuksia olisi hyvä kuvata nykyistä tar-

kemmin. Yksittäisistä tutkimuksista nousi erityisesti esiin paine-eromittaukset ja merk-

kiainekokeiden suorittaminen. Lisäksi haastateltavan mukaan tuleva palvelukuvaus ei

saa kuitenkaan olla liian sitova, jotta tutkimuksia ei rajoiteta liikaa. Haastateltava nosti

esiin esimerkiksi sen, että tutkimussuunnitelmassa esitettäisiin karkeat arviot raken-

neavauksista ja erilaisista näytemääristä. Yksittäisten rakenneavausten paikkoja ei

haastateltavan mukaan kannattaisi ilmoittaa tutkimussuunnitelmassa, koska tutkimusten

edetessä avauspaikka voi vaihtua alun perin ajatellusta paikasta.

Haastattelu 3 (tutkimuskonsultti 2, yritys 2)

Yrityksen 2 tutkimuskonsultti oli koonnut myös muiden omassa organisaatiossa työsken-

televiltä tutkijoilta kommentit suoraan palvelukuvaukseen, jotka hän toimitti suoraan säh-

köpostilla minulle. Kommenteissa nostettiin esiin tarkennusehdotuksia ja epäselviä koh-

tia. Nykyisessä palvelukuvauksessa on esimerkiksi mainittu, että ”kuntotutkija voi ot-

taa/ottaa kantaa siihen tarvitaanko kohteessa erityisen vaativaa tai vaativaa rakennusfy-

siikan tai kosteusvaurioiden korjausuunittelijaa”. Tähän oli lisätty kommentti, että tilaajan
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kannattaa tätä kysyä/tai edellyttää aina. Lisäksi tarkentavia kysymyksiä tuli myös eri tut-

kimusten sisällöstä kuten siitä, otetaanko haitta-ainenäytteitä aina rakenneavausten yh-

teydessä vai pitääkö pyytää tilaajalta lupa. Palvelukuvauksessa on myös todettu hanke-

tutkimusten yhteydessä, että riskialttiiden rakenneosien todellinen kunto selvitetään

avauksilla, kosteusmittauksilla ja mikrobinäytteillä. Tähän tarkennuksena tuli, että myös

ilmayhteys on selvitettävä.

Oma pohdinta palvelukuvauksen nykytilasta ja haasteista

Myös itse pohdiskelin samoja kysymyksiä, joita tekemässäni kyselyssä oli, kun pohdin

sitä, miten lähtisin työstämään tulevaa palvelukuvausta. Itselläni nousi esiin samoja aja-

tuksia kuin kysely- ja haastatteluvastauksissa tuli esiin, eli tulevan palvelukuvauksen on

oltava tarkempi ja siellä on kuvattava tarkemmin se mitä haluamme, että tutkimuksissa

otetaan huomioon. Ainoa huoli itselläni palvelukuvausta työstäessäni on ollut, että Hel-

singin kaupungilla on paljon eri ikäisiä ja erityyppisiä rakennuksia, ja jos palvelukuvauk-

sesta tehdään liian tarkka, niin saammeko tarpeeksi kattavia tutkimuksia eri tarpeisiin.

Tämä huoli nousi esiin myös haastatteluissa. Mielestäni palvelukuvauksen tulee olla riit-

tävän kattava, mutta se ei saa kuitenkaan rajoittaa liikaa konsultteja, jos tutkimuksissa

ilmenee yksilöllisiä tarpeita. Lisäksi se ei mielestäni saa myöskään rajoittaa kaupungin

omia sisäilma-asiantuntijoita tilaamasta tarvittavia ja kattavia selvityksiä.

7.6 Puitejärjestely 2020-2021

Helsingin kaupungin toimintamalli poikkeaa hieman yleisestä ohjeistuksesta siinä, että

kaupunki haluaa pääsääntöisesti heti teettää kattavat kuntotutkimukset, ja osatutkimuk-

sia ei juurikaan tehdä sisäilmaongelmaisissa kohteissa. Lisäksi Helsingissä on paljon

erityyppisiä ja eri ikäisiä rakennuksia, ja tutkimusten lähtökohtana voi olla muukin kuin

sisäilmaongelma. Esimerkiksi peruskorjauksen hanketutkimuksia tehdään tällä hetkellä

paljon, ja ne asettavat omat vaatimukset tutkimuksille. Tämä on haluttu nostaa esiin pal-

velukuvauksessa.
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Tutkimusmenetelmien osalta noudatetaan kuitenkin pääsääntöisesti valtakunnallisia oh-

jeita. Tulevassa palvelukuvauksessa onkin todettu, että ”kuntotutkimukset tehdään ym-

päristöministeriön oppaan Ympäristöopas 2016, rakennuksen kosteus ja sisäilmatekni-

nen kuntotutkimus –mukaisesti”. Lisäksi tutkimuksissa noudatetaan Sosiaali- ja terveys-

ministeriön asetusta 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellistä olosuhteista

sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista sekä asumisterveysasetuk-

sen soveltamisohjetta. Palvelukuvauksessa on kuitenkin kyselyn ja haastattelujen pe-

rusteella tehty tarkennuksia tiettyjen yksittäisten tutkimusmenetelmien osalta. Esimer-

kiksi merkkiainekokeiden osalta on kirjattu, että merkkiainekokeet tehdään aina myös

normaalissa käyttötilanteessa, jos arvioidaan altistumisolosuhteita. Myös tutkimussuun-

nitelman laadinnasta ja kattohintatarjouksen tekemisestä on aiempaa enemmän kuvattu

sisältöä ja vaatimuksia.

Haastattelujen perusteella palvelukuvauksessa on aiempaa tarkemmin kuvattu muun

muassa se mitä tutkimussuunnitelmassa ja tarjouksessa tulee esittää. Lisäksi palvelu-

kuvaukseen on lisätty tutkimusmenetelmäkohtainen ohjeistus, niiltä osin, kun olemme

halunneet tarkennusta valtakunnallisiin ohjeistuksiin. Esimerkiksi altistumisolosuhteita

arvioitaessa, tulee merkkiainekokeet tehdä myös normaaleissa käyttöolosuhteissa. Pal-

velukuvauksesta olen itse kirjoittanut suurimman osan, mutta joitakin osa-alueita on poh-

dittu muiden sisäilmatiimin jäsenten kanssa ja lisäksi kappaleeseen 4.10. saimme kritee-

rit rakennuttamisesta. Puitejärjestelyn 2020-2021 palvelukuvaus on esitetty tämän lop-

putyön liitteenä.

8 Pohdinta

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kuvata sisäilmasto- ja kosteusteknisiä kuntotutkimuksia

käsittelevän puitesopimuksen palvelukuvauksen nykytilanne ja päivittää palvelukuvaus

vastamaan uuden puitejärjestelyn tarpeita.

Suomesta löytyy paljon tutkittua tietoa ja ohjeita siitä, miten tutkimukset tehdään ja miten

tuloksia tulkitaan. Tämän takia palvelukuvauksessa ei mielestäni ole tarpeenmukaista

kuvata kaikkia yksittäisiä tutkimuksia ja menetelmiä vaan palvelukuvauksessa voidaan
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suoraan viitata siihen, että yksittäiset tutkimukset, esimerkiksi kosteusmittaukset teh-

dään pääasiallisesti valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Yksittäiset muutokset valtakun-

nallisiin ohjeisiin on kuitenkin tarpeen kirjata selkeästi palvelukuvaukseen.

Lisäksi Helsingin kaupunki on iso toimija, ja kiinteistöjä ja niihin liittyviä tutkimustarpeita

on erilaisia. Tätä kautta palvelukuvauksessa on kuvattava kuitenkin eri tutkimuksiin liit-

tyvät vaatimukset kuten esimerkiksi se, että mitä odotamme kuntoarviolta verrattuna pe-

ruskorjauksen hankesuunnittelua varten tehtäviin tutkimuksiin.

Lopputyön haasteina oli saada nykyisen puitesopimuksen kipupisteet ja kehitystarpeet

selkeästi esille. Lisäksi haasteena oli kirjoittaa palvelukuvaus siten, että se vastaa Hel-

singin kaupungin tarpeita ja siinä on nostettu esiin kaikki tarvittavat tutkimukseen liittyvät

asiat siten, että tutkimuksia ja konsultteja ei kutienkaan rajoiteta liikaa. Haastetta uuden

palvelukuvauksen luomiseen toi myös se, että uudessa puitejärjestelyssä on aiempaa

enemmän eri osa-alueita.

Selkeä ja yhdenmukainen palvelukuvaus onnistuessaan palvelee sekä tutkimusten tilaa-

jaa ja konsulttia siten, että kummallakin on yhteinen näkemys siitä mitä ja miten tutkitaan.

Lisäksi se, että eri yritysten konsulteilla on jotakuinkin sama näkemys tutkimusten sisäl-

löstä takaa sen, että tutkimukset ovat yhdenvertaisia ja kaikkiin tutkittaviin kohteisiin saa-

daan samankaltaisia selvityksiä tilaajasta riippumatta.
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KUNTOTUTKIMUS-, ASIANTUNTIJA- JA KORJAUSSUUNNITTELUPALVE-
LUT, PUITESOPIMUS, PALVELUKUVAUS

1. Yleistä

Kaikki aineisto laaditaan hyvällä suomen kielellä sekä toimitetaan sähköisessä PDF-muodossa.
Työturvallisuudesta tulee huolehtia valtioneuvoston asetuksen 205 (2009) mukaisesti.

2. Kaikki tutkimuskohteet, yleinen ohjeistus

Tutkimushankkeille tulee aina nimetä vastuuhenkilö sekä tälle varahenkilö.

Ennen tutkimusten tekemistä tutkimuskonsultin on varmistettava, ettei tutkimustoimenpiteistä ai-
heudu rakenteille tai LVIS-järjestelmille ylimääräistä vauriota tai vahinkoa. Tutkimusten liittyvin
reikien tai avausten teko- rakenneavausten paikkaukset vaativat erityistä huolellisuutta.

Mittauksissa ja näytteidenotossa on käytettävä asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukai-
sia menetelmiä sekä muita hyväksyttyjä menetelmiä. Analyysilaboratorioina käytetään akkreditoi-
tuja analyysilaboratorioita, jotka on esitetty Finasin Internet-sivuilla www.finas.fi. Toistaiseksi ana-
lyysikustannukset sisällytetään tutkimustarjouksen kattohintaan.

Kaiken mittauskaluston tulee olla kalibroitu ja sopia käyttötarkoitukseen. Laitteiden mittaustark-
kuuden tulee olla määritelty.

Tutkimukset raportoidaan erillisen raportointiohjeen mukaan, tarjouspyynnön liite 2.

2.1 Tutkimusten laajuus

Tutkimus tehdään pääsääntöisesti koko rakennukseen tai tiettyyn rakennusosaan liittymineen.
Lisäksi tutkimus tulee aina tehdä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti, jollei
muuta tilaajan kanssa sovita. Tutkimuksen laajuudesta sovitaan tarkemmin tutkimusten alussa.
Tutkimusten laajuus esitetään selkeästi tutkimussuunnitelmassa.

Jos tutkimuksen aikana ilmenee lisätutkimustarpeita, konsultin on oltava viipymättä yhteydessä
tilaajaan. Tilaajan kanssa tulee sopia, tehdäänkö lisätutkimukset suoraan jo käynnissä olevien
tutkimusten yhteydessä. Tarvittaessa voidaan laatia myös väliraportti ja mahdollisten lisätutki-
musten jälkeen lopullinen raportti.

Jos tilaaja on rajoittanut tutkimuksen laajuutta edellä mainituista ohjeista poiketen, tulee rajoituk-
set tuoda ilmi raportissa.
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Jos kyseessä on kuntotutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää koetun sisäilmaongelman laa-
juutta, tutkimus tulisi tehdä siten että kaikki sisäilmaan vaikuttavat haittatekijät, niiden kulkeutumi-
nen rakennuksessa, tai esim. tiettyyn vaurioon vaikuttavat kosteuslähteet on käyty läpi. Vaikka
tutkimus koskisi vain osaa rakennuksesta, koko muu rakennus on käytävä läpi piirustuksista sekä
aistinvaraisesti kosteus- ja sisäilma-asioiden kannalta kuntoarvion tapaan. Tutkimus voi edetä
vaiheittain esim. niin, että ensin selvitetään kaikki perusasiat ja vauriot ja sen jälkeen tarkemmat
vaurioiden vaikutukset sisäilmaan sekä syyt tai laajuudet.

Jos tilaajan kanssa ei ole sovittu tutkimuksen etenemisestä vaiheittain, kuntotutkimus viedään
pääsääntöisesti loppuun niin, että lopullisiksi toimenpide-ehdotuksiksi ei jää oleellisia jatkotutki-
mustarpeita.

2.2 Tutkimuksen tehtävät ja sisältö

Kaikissa tutkimuksissa konsultin tulee hankkia tarvittavat lähtötiedot, tutustua niihin ja ottaa ne
huomioon omassa tutkimuksessaan. Lähtötiedoista on tutustuttava ainakin aiempiin tutkimuksiin,
kohteen piirustuksiin sekä tilaajan toimittamaan aineistoon tutkimuskohteesta. Lisäksi konsultilla
on lähtökohtaisesti oltava valmius käydä tutustumassa kohteeseen paikan päällä.

Konsultti on velvollinen tutustumaan sähköisten järjestelmien kuten huoltokirjan aineistoon sekä
tarvittaessa projektipankin aineistoon. Jos tutkimusten kannalta on tarpeellista, konsultti on lisäksi
velvollinen tutustumaan kaupungin arkistoissa olevaan aineistoon. Konsultin on ilmoitettava tilaa-
jalle, mikäli ei ole saanut kaikkea tarvitsemaansa lähtötietoa.

Tutkimuskonsulteilla on velvollisuus käyttää ja osaltaan täyttää tilaajan osoittamaa sähköistä
huoltokirjaa tilaajan ohjeistuksen mukaisesti (tarjouspyynnön liite 3) sekä ko. huoltokirjan ohjeen
mukaisesti.

Tutkimusreikien paikkaus tai siitä huolehtiminen kuuluu tehtävään, ellei erikseen muuta sovita.
Rakenneavauksiin voidaan käyttää tilaajan osoittamaa urakoitsijaa tai konsultin alihankkijana toi-
mivaa urakoitsijaa.

Kaikista tutkimuksista laaditaan tutkimusraportti liitteen 2 ohjeen mukaisesti. Raporteista toimite-
taan aina ensi luonnosversio tilaajalle kommentoitavaksi. Lopullinen raportti toimitetaan viimeis-
tään kahden viikon kuluessa kommenttien saamisesta tai kuukauden kuluessa alkuperäisestä
luonnoksesta, jos ei muuta sovita. Lopullinen raportti toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona sähkö-
postilla. Julkisten palvelurakennusten raporteista laaditaan samalla lisäksi aina ns. julkinen versio
erillisen ohjeen mukaisesti, tarjouspyynnön liitteenä 4.

2.3 Kattohintatarjous ja tutkimussuunnitelma

Kaikista tutkimuksista laaditaan katselmuskäynnin ja/tai lähtötietoihin tutustumisen pohjalta
tutkimussuunnitelma ja kattohintatarjous. Tutkimussuunnitelma ja kattohintatarjous hyväksytetään
tilaajalla ennen tutkimusten aloittamista.
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Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman tulee olla niin yksityiskohtainen, että tutkimuksen riittävyyttä voidaan arvi-
oida sen perusteella.

Tutkimussuunnitelmasta tulee lisäksi käydä ilmi määräarvio otettavista näytteistä, rakenneavauk-
sista tai muista mittauksista, joita tutkimusten yhteydessä tehdään.

Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi:

• tutkimuksen tavoite
• lähtötiedot
• kohteen kuvaus
• tutkimusmenetelmät sekä tarvittaessa lisäksi
• määräarvio näytteistä
• suunnitellut rakenneavaukset
• muut mahdolliset mittaukset

Tutkimussuunnitelman laadintaan käytetty aika ja hinta on eriteltävä kattohintatarjouksessa.

Tuntihintojen määräytyminen

Tuntihinnat määräytyvät tehtävän mukaan eli yhdellä henkilöllä voi olla useampia hintoja. Työryh-
män koko tutkimuksissa määräytyy tutkimuksen laajuuden ja tehtävän mukaan.

Kenttävaiheen käytännön kuntotutkimuksen tekijä määräytyy osa-alueiden mukaisesti. Kenttävai-
heen tekijä voi olla esimerkiksi osa-alueessa 7 (vaativat kuntotutkimukset) vaativan kuntotutkijan
tai kuntotutkijan työtä riippuen henkilöstä/tehtävästä. Mittalaitteiden asennus ja purku, paikannus-
kuvien tai erilaisten kaavioiden laatiminen yms. on joko kuntotutkijan tai avustavaa työtä. Raken-
neavausten teko ja paikkaus ovat rakennustyötä.

Kosteus- ja sisäilmateknisissä kuntotutkimuksissa (osa-alueet 7-8) rakennusterveysasiantuntijan
tule osallistua tutkimukseen vähintään tutkimussuunnitelman ja raportin tarkastajana, yhteenve-
don ja mahdollisen altistumisolosuhteen arvion laadinnassa sekä yleensä myös johtopäätösten ja
toimenpide-esitysten pohtimisessa. Raportin teosta sisäilmatutkimuksissa johtopäätökset, toi-
menpide-esitykset ja yhteenveto sekä altistumisolosuhteen arvio ovat rakennusterveysasiantunti-
jan työtä. Altistumisolosuhteen arvio (osa-alue 8, kori 6) on kokonaisuudessaan rakennusterveys-
asiantuntijan työtä.
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Kattohinta

Kattohintatarjouksen tulee sisältää kaikki kulut, ja tarjouksesta tulee selkeästi käydä ilmi tarjouk-
sen kokonaissumma (alv 0 % + alv 24 %). Kattohintatarjoukseen tulee tehdä erittely siitä, miten
työ jakaantuu tutkimussuunnitelmaan, kenttätyöhön ja raportointiin.

Kattohintatarjouksessa on eriteltävä käytettävät tuntihinnat ja tunnit sekä tarvittaessa näytemää-
rät ja muut mahdolliset mittalaitteet/kulut esimerkiksi rakenneavaukset ja telineet.

Yksikköhinnat tarjotaan tehtävän mukaan, ja yhdellä henkilöllä voi olla useampia hintoja. Esimer-
kiksi tutkimussuunnitelman laatiminen ja raportin tarkastaminen ja kommentointi/allekirjoitus voi-
vat olla rakennusterveysainatuntijan työtä, mutta kenttävaiheen käytännön kuntotutkimus on kun-
totutkijan työtä riippuen eri osa-alueille nimetyistä henkilöstä/tehtävästä.

Analyysikustannukset sisältäen näytteenotossa tarvittavat välineet (pumppu, keräin, suodatin +
muut näytteen käsittelyvälineet) tulee sisällyttää tutkimustarjouksen kattohintaan.
Näytteenotossa tarvittavat suojavarusteet, siivousvälineet, käsityökalut ja normaalit sähkö-
työkalut osineen kuuluvat tuntihintaan.

Rakenneavausten kustannukset tulee sisällyttää kattohintaan, jos käytetään jotain muuta kuin
Staraa tai muuta kaupungin puitesopimusurakoitsijaa.

Kaikkiin tutkimuksiin ja sen kattohintaan pitää sisältyä vähintään yksi tutkimuksen esittelykerta.
Tarvittaessa sovitaan erikseen ylimääräisistä tutkimuksen esittelyistä, kokouksiin tai tiedotustilai-
suuksiin osallistumisesta tai tutkimuksen tiedotustilaisuuksien esittelyaineiston laadinnasta.
Alla on esitetty esimerkki kattohintatarjouksen erittelystä:

Kattohintatarjous Yksikköhinta (alv 0%) Määrä
(h/kpl)

Yhteensä (€)

Vaativa kuntotutkija x x x
Kuntotutkija x x x
RTA-asiantuntijatehtävä x x x
Avustava työ x x x
Pölyn koostumusanalyysi x x x
Materiaalinäyte, mikrobit x x x
Paine-erologgerit x x x
Sisäilmaolosuhdeloggerit x x x

Kattohintatarjouksen erittely
Tutkimussuunnitelman osuus x
Kenttätyövaiheen osuus x
Raportointi ja tutkimusten esittelyn
osuus

x

Kattohintatarjous xx
2.4 Tutkimusten laskuttaminen
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Tutkimusten tilaaja tekee kattohintatarjouksen perusteella tilauksen, josta käyvät ilmi mm. tilaus-
numero ja laskutusosoite. Yhdessä laskussa saa olla vain yhden tilauksen mukaisia suorituksia.
Laskuista tulee käydä ilmi vähintään kohde, tilausnumero ja tilaajan yhteyshenkilö. Jos työ lasku-
tetaan useammassa erässä, tulee laskusta käydä ilmi, kuinka monennesta laskusta on kyse ja
paljonko kattohinnasta on laskutettu. Viimeisessä laskussa tulee lukea loppulasku.

Työ voidaan laskuttaa enintään seuraavissa erissä:

1. Tutkimussuunnitelman teko, tarjouksen erottelun mukaisesti

2. Kenttätyöt (enintään 50 % työn osuudesta)

3. Läpilaskutus, yhdessä erässä. Läpilaskutuksessa laskun liitteeksi alkuperäiset tositteet.
Tai kohdat 2 ja 3 kuukausittain toteutuneen mukaan yhdellä laskulla/kk,

4. Raportointi erä 1, kun luonnos on toimitettu (tässä vaiheessa pitää jäädä kokonaishin-
nasta vähintään 10 % käyttämättä),

5. Raportointi erä 2, kun työ on raportoitu loppuun, tehty julkaistava versio ja täytetty säh-
köiseen huoltokirjaan (Pakki/BEM).

6. Tämän jälkeen mahdolliset jälkityöt ja tutkimuksen esittelyt kuukausittain toteutuneen
mukaan.

2.5 Tiedottaminen ja yhteydenpito

Konsultti vastaa tutkimusvaiheen käytännön tiedottamisesta ja yhteydenpidosta tilaajan ohjeistuk-
sen mukaisesti. Lisäksi konsultti vastaa tutkimuksen käytännön organisoinnista mm. yhteistyöstä
rakenneavaajan kanssa ja käyttäjän edustajan kanssa.  Konsultti sopii tutkimuspäivistä ja muista
käytännön järjestelyistä tilaajan ilmoittaman kohteen yhteyshenkilön kanssa.

Konsultin tulee huolehtia riittävästä yhteydenpidosta tilaajan kanssa tutkimuksen kuluessa. Hä-
nen tulee ilmoittaa ja sopia tilaajan kanssa viipymättä meneillään olevan työvaiheen aikana lisä-
ja jatkotutkimustarpeista sekä muista mahdollisista lisätyötä tai kustannuksia aiheuttavista sei-
koista sekä tutkimuksen esteistä, viivytyksistä tai muutoksista tutkimussuunnitelmaan. Mahdolli-
sista lisäajan tarpeesta on sovittava tilaajan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Akuutista korjaustarpeesta tai muusta terveellisyyteen tai turvallisuuteen vaikuttavasta kiireelli-
sestä korjaustarpeesta tulee ilmoittaa sähköpostitse tilaajalle heti kuin kyseinen korjaustarve on
havaittu.
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3. Tutkimusmenetelmäkohtainen ohjeistus
Tämä ohjeistus koskee ko. tutkimusmenetelmiä riippumatta siitä, mitä tutkimusta ollaan teke-
mässä. Pääsääntöisesti ohjeistus koskee kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia sekä niihin liit-
tyviä tavanomaisia tutkimuksia kuten seuranmittauksia.

Kosteus ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset tehdään ympäristöministeriön oppaan Ympäristö-
opas 2016, ”rakennuksen kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” mukaisesti. Lisäksi tutki-
muksissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 545/2015 ”asunnon ja muun oles-
kelutilan terveydellistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista”
sekä asumisterveysasetuksen soveltamisohjetta.

Tutkimusmenetelmä kohtaisia täsmennyksiä on tarkemmin kuvattu luvuissa 3.1. – 3.9.

3.1 Aistinvarainen arviointi

Aistinvarainen arviointi tehdään lähtökohtaisesti koko tutkittavaan rakennukseen. Aistinvarai-
sessa tarkastelussa kiinnitetään huomioita mm. pintamateriaaleihin ja niiden kuntoon, pölyn mää-
rään ja siivottavuuteen, näkyviin kosteus- ja mikrobivaurioihin, homeen hajuun tai muuhun poik-
keavaan hajuun, hormien, kuilujen, putkikanaalien jne. olemassaoloon ja sijaintiin sekä huollon ja
kunnossapidon puutteisiin.

Kuntotutkimusten yhteydessä tutkittavien tilojen lisäksi tulee lähtökohtaisesti aina aistinvaraisesti
tarkastella myös yläpohja, ryömintätilat, portaiden alustatilat, putkikanaalit ja mahdolliset onkaloti-
lat.

Tärkeimmät aistinvaraiset havainnot tulee kirjata paikannuskuvaan, esimerkiksi putkikanaalien ja
lattaluukkujen sijainnit, näkyvät kosteusvauriot ja poikkeavat hajut yms..

3.2 Rakenneavaukset

Rakenneavauksia tehdään kattavasti, jotta saadaan käsitys eri rakenteista. Avauskohdista ote-
taan tarvittavat materiaalinäytteet. Lisäksi aiemmin tutkimattomista haitta-ainehavainnoista tai
epäilystä otetaan tarvittavat haitta-ainenäytteet. Rakenneavauksen yhteydessä dokumentoidaan
eri rakennekerrokset sekä niiden materiaalit ja mitat.

3.3 Mikrobinäytteet

Rakennusosien ja materiaalien mikrobikasvua ja mahdollista vaurioitumista arvioidaan aistinva-
raisesti ja materiaalinäytteiden avulla. Materiaalinäytteitä tulee ottaa lähtökohtaisesti kattavasti eri
puolilta rakennusta, jotta saadaan selville eri materiaalien mahdollinen vaurioituminen. Materiaali-
näytteitä tulee ottaa riskikohdista sekä oletetusti vaurioitumattomista kohdista. Lisäksi näytteenot-
tokohdan merkitystä tulee arvioida raportissa. Pääasiassa näytteet analysoidaan laimennusvilje-
lyllä.
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Aistinvaraisesti tarkastellaan, esiintyykö materiaalissa tai avauskohdassa vuotojälkiä, tai onko
materiaalissa mikrobiperäistä hajua. Havainnot kirjataan raporttiin.

Tulosten tulkinnassa käytetään asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisia ohjeita. Li-
säksi laboratorio-oppaassa (julkaistu vuonna 2018, Ympäristökustannus Oy ent. Suomen Ympä-
ristö- ja Terveysalan Kustannus Oy) on kuvattu ohjeet menetelmien käytännön suorituksesta ja
tulosten tulkinnasta.

3.4 Pintakosteuskartoitukset

Pintakosteuskartoitus tehdään lähtökohtaisesti aina vähintään maanvastaisiin rakenteisiin, kaik-
kiin alapohjarakenteisiin, ulkoseinien alaosiin, märkätiloihin ja märkätilojen viereisien tilojen ja ve-
sipisteiden läheisyyteen. Pintakosteuskartoitus tehdään vähintään koko tutkittavalle alueelle. Pin-
takosteuskartoituksessa havaitut poikkeamat tulee aina varmentaa tarkemmilla mittausmenetel-
millä.

3.5 VOC-mittaukset/muut kemialliset yhdisteet

Lähtökohtaisesti sisäilman kemiallisia yhdisteitä mitataan, jos tutkimuskohteessa on syytä epäillä,
että sisäilmassa on tavanomaisesta poikkeavia kemiallisia yhdisteitä tai sisäilmaan kulkeutuu ke-
miallisia yhdisteitä. Toinen lähtökohta mittauksille on käyttäjiltä saatu palaute poikkeavista ha-
juista.

Ensisijaisesti sisäilmasta mitataan haihtuvien organisten yhdisteiden pitoisuutta (TVOC). Tarkem-
mat mittausmenetelmät ja näytteenotto-ohjeet saa laboratoriolta. Näytteen merkitystä ja tarkoi-
tusta tulee arvioida. Sisäilman VOC-näytteiden tulosten tulkinnassa käytetään asumisterveysase-
tuksen soveltamisohjeen mukaisia ohjeita sekä Työterveyslaitoksen viitearvoja. Tulosten tulkin-
nassa tulee huomioida myös yksittäiset yhdisteet.

Rakenteiden pintaemissioita mitataan FLEC-laitteiston avulla tai materiaalipäästöjä BULK-materi-
aalinäytteen avulla. Aina, jos selvitetään materiaaliemissioita, tulee samasta tilasta ottaa myös si-
säilmasta näyte. Lisäksi aina otetaan myös vertailunäyte ns. vaurioitumattomasta tilasta. Näyttei-
den tulosten tulkinnassa käytetään saatavilla olevia viitearvoja.

Tarvittaessa sisäilmasta voidaan mitata myös muita kemiallisia epäpuhtauksia. PAH-ilmanäyt-
teille otetaan vilkkaasti liikennöidyillä alueilla vertailunäyte ulkoilmasta.

3.6 Hiukkasmaiset epäpuhtaudet

Sisäilmassa saattaa esiintyä haitallisessa määrin erilaisia hiukkasia, kuituja ja pölyä. Pölyjä ja
hiukkasia voidaan tutkia selvittämällä laskeutuneen pölyn koostumus. Kuitujen määrä voidaan
tutkia pölylaskeumanäytteestä ns. geeliteippinäytteellä.

Jos kohteessa epäillään pöly- tai kuituongelmaa, otetaan lähtökohtaisesti tiloista rinnakkain tar-
peellisessa laajuudessa pölyn koostumusnäytteitä sekä geeliteippinäytteitä.
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3.7 Paine-ero

Paine-eron mittaus sisä- ja ulkovaipan yli tulee tehdä ilmanvaihdon normaaleissa käyttöolosuh-
teissa. Lisäksi käyttäjiä on tarvittaessa ohjeistettava pitämään ikkunat ja ovet kiinni. Mittaus tulisi
aina tehdä eri julkisivuilta tuulen vaikutuksen arvioimiseksi. Ajallisten vaihteluiden vuoksi mittauk-
set tehdään vähintään 1 viikon pitkäaikaisseurantana. Tulosten tulkitsemiseksi hankitaan tarvitta-
essa säädata mittausjaksolta sekä tiedot ilmanvaihdon käyntiajoista. Tulkinnassa tulee kiinnittää
huomiota mm. ilmanvaihdon käyntiaikojen aiheuttamiin muutoksiin.

Tulosten tulkinnassa käytetään asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisia ohjeita sekä
uutta ohjeistusta siitä, että tulo-poistojärjestelmät tulisi säätää tasapainoon. Tasapainon osalta on
otettava huomioon ilmanvaihdon säädön mahdollinen tarkkuus.

3.8 Olosuhdemittaukset

Olosuhdemittauksilla pyritään tunnistamaan sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Olosuhdemit-
taukset käsittävät sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuusmittaukset,
ja ne tehdään ilmanvaihdon normaaleissa käyttöolosuhteissa. Mittauksia tehdessä tulee selvittää
tutkittavan tilan henkilökuorma, ja tarvittaessa käyttäjiä on ohjeistettava pitämään ikkunat ja ovet
kiinni sekä pitämään päiväkirjaa henkilömääristä ja tuuletuksesta. Ajallisten vaihteluiden vuoksi
mittaukset tehdään vähintään 1 viikon pitkäaikaisseurantana.

Tulosten tulkinnassa käytetään asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisia ohjeita ja/tai
sisäilmastoluokitusta.

3.9 Altistumisolosuhteiden arviointi

Altistumisolosuhteiden arviointia varten selvitysten tulee olla riittävän kattavia, jotta altistumisolo-
suhteita voidaan arvioida.  Altistumisolosuhteiden arvioinnista sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Altistumisolosuhteiden arvioinnissa on tarkoitus paikallistaa epäpuhtauslähteet ja arvioida niiden
perusteella poikkeavatko tutkittujen tilojen olosuhteet tavanomaisesta. Arvioinnin tekee rakennus-
terveysasiantuntija. Altistumisolosuhteita tulee pyrkiä arvioimaan tilakohtaisesti tai vähintään ker-
roksittain.

Altistumisolosuhteiden arviointi tehdään Työterveyslaitoksen julkaisun ”Ohje työpaikkojen sisäil-
masto-ongelmien selvittämiseen” sekä Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaan.
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4. Puitesopimuksen osa-alueiden ja tutkimusmenetelmien ohjeet
4.1 Lämpökamerakuvaukset

Lämpökamerakuvauksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen ulkovaipan lämpötekninen
kunto sekä rakenteellinen tiiveys. Lisäksi lämpökameran avulla voidaan selvittää muita rakennuk-
sen ja rakenteiden toimivuuteen sekä olosuhteisiin liittyviä tekijöitä, kuten ilmavirtausreittejä.

Lämpökamerakuvauksessa tulee huomioida, että olosuhteet ovat kuvaukselle oikeat. Tarvitta-
essa kuvausta varten alipaineistetaan tilat. Ennen lämpökuvauksen toteuttamista tilaajalle toimi-
tetaan tutkimussuunnitelma, jossa esitetään yhteisesti sovitut mittauksen tavoitteet. Tavoitteita
voivat olla mm. laadunvalvonta, korjaustöiden ennakkoselvitys, korjausten laadunvalvonta jne. Li-
säksi suunnitelmasta tulee käydä ilmi kuvattavat rakennusosat, rakenteet tai erityiskohteet. Läm-
pökuvaus tehdään RT 14-11239 kortin mukaan. Lämpökamerakuvaukset voivat olla joko omia
kokonaisuuksia tai esimerkiksi osa-tutkimuksia muiden kuntotutkimusten yhteydessä.

4.2 Merkkiainekokeet

Merkkiainetutkimusten avulla paikannetaan rakenteiden vuotokohtia. Merkkiainekokeella tarkoite-
taan tutkimusmenetelmää, jossa erityistä kaasua ja sitä havaitsevaa mittalaitetta apuna käyttäen
selvitetään rakenteen sisällä ja rakenteen läpi tapahtuvia ilmavirtauksia. Merkkiainekoe tehdään
aina alipaineistettuna noin 10–15 Pa alipaineessa. Erikseen tilaajan kanssa sovittaessa voidaan
merkkiainekoe myös tehdä normaalissa käyttötilanteessa. Jos arvioidaan altistumisolosuhteita,
tulee merkkiainekokeet aina tehdä myös normaalissa käyttötilanteessa.

Merkkiainekoe tehdään RT 14-11197 kortin mukaan. Merkkiainekokeet voivat olla joko omia ko-
konaisuuksia tai esimerkiksi osa-tutkimuksia muiden kuntotutkimusten yhteydessä.

4.3 Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksia voidaan teettää tutkimusten yhteydessä tai erikseen. Kosteusmittaukset voivat
olla rakennusaikaisia tai käytönaikaisia kosteusmittauksia. Kosteusmittausten tarkoituksena on
selvittää rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa ja tarvittaessa selvitetään tarkemmin ra-
kenteen kosteuspitoisuus ja -jakauma ja kosteuden siirtymisen suunta. Kosteusmittausten tulos-
ten analysoijan tulee tuntea eri rakenneosien rakennusfysikaalisen toiminnan periaatteet ja tavan-
omaiset kosteustasot. Kosteusmittauksissa voidaan käyttää apuna pintakosteuskartusta muita
alueita kosteampien kohtien löytämiseen, mutta varsinaisia kosteusmittauksia ei tehdä pintakos-
teudenilmaisimella.

Suhteellisen kosteuden mittaus rakenteesta tehdään RT 14-10984 kortin mukaan, seuraavilla tar-
kennuksilla:
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• Porareikämittaus tehdään käyttölämpötilassa, normaalisti +20–23 °C. Jos tätä ei
voida esim. työmaa-olosuhteissa tai kuivatuksen takia saavuttaa, tehdään lopulliset
mittaukset koepalamenetelmällä.

• Porareikämittaukset tehdään aina uudesta reiästä.
• Työmaan päällystettävyysmittausten lopulliset mittaukset tehdään aina koepalame-

netelmällä.
• Uuden betonin mittauksissa mitataan pinta ja arviointisyvyyden lisäksi rakenteen

enimmäiskosteus tai kosteusprofiili (yleensä puoliväli ja yhteen suuntaan kuivu-
vassa syvin kohta).

• Paksujen (yli 1 cm) tasoitteiden kuivuminen varmennetaan mittaamalla.
• Mitattavan rakenteen yli tai sisäilman ja mittausreiän välillä ei saa olla merkittävää

lämpötilaeroa. Yleensä jo muutaman asteen ero voi aiheuttaa merkittävän mittavir-
heen. Ko. lämpötilat tulee ilmoittaa.

• Mittauksen suunnittelussa otetaan huomioon niiden edustavuus, mm. valu-alueet,
lämmitysjärjestelyt, vesivahingot ja muut olosuhteet.

Lisäksi tarvittaessa voidaan tehdä viiltomittauksia, puun painokosteusprosentin mittauksia tai ve-
sipitoisuuden mittauksia kuivatus-punnitusmenetelmällä.

Tulosten tulkinnassa käytetään voimassa olevia viitearvoja, kohde- tai materiaalikohtaisesti an-
nettuja ohjeita tai niiden puuttuessa/lisäksi yleisiä viitearvoja tai ohjeita. Tulosten tulkinnassa ote-
taan huomioon mittarin tarkkuus ja koko menetelmän mittausepävarmuus. Ennen päällystystä on
oltava mittausepävarmuus huomioon ottaen riittävän kuivaa.

4.4 Kivirakenteisten julkisivujen kuntotutkimukset

Julkisivujen kuntotutkimuksen tarkoituksena on saada kuva rakenteen kunnosta ja mahdollisista
vaurioista ja niiden laajuudesta. Julkisivujen kuntotutkimus voi kohdistua esimerkiksi parvekkei-
siin, rapattuihin julkisivuihin ja ikkunoihin. Julkisivu tutkimuksissa selvitetään aina turvallisuuteen
ja terveellisyyteen vaikuttavat seikat, kuten:

• rakenneosien kantavuus ja kiinnitysvarmuus, (mm. kiinnitysosien korroosio ja puut-
teet)

• rakenteiden kosteustekninen toimivuus silloin, kun vesivuodot voivat aiheuttaa kos-
teusvaurioita ja terveyshaittoja huonetiloissa

• rakenteissa ja rakennusmateriaaleissa esiintyvät, terveydelle tai ympäristölle haital-
liset aineet.

• Lisäksi selvitetään korjausmenetelmän valintaan ja vaurioiden etenemiseen vaikut-
tavat seikat:

• Betonin, tiilen tai laastin pakkasenkestävyys ja rapautumistilanne tai betonin rau-
doitteiden korroosiovaurioiden syy, laajuus ja laajeneminen tulevaisuudessa

• Kosteustekninen toimivuus
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Tarvittaessa selvitetään muut seikat kuten maalipinnoitteen kunto ja esteettinen kunto.

Julkisivun detaljit ja eristyskerrokset tutkitaan Ympäristöoppaan 2016 Rakennuksen kosteus- ja
sisäilmatekninen kuntotutkimus mukaisesti. Eristemateriaaleista otetaan yleensä aina mikrobi-
näytteitä. Lisäksi tarkistetaan mm. julkisivuun liittyvät turvalaitteet, vedenpoistojärjestelmät sekä
pistokoemaisesti ovet, ikkunat, niiden pielet ja pellitykset ja muut liittyvät osat.

Betonirakenteiden kuntotutkimukset tehdään BY42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2019 mukai-
sesti. Jos ei muuta sovita, tutkitaan kaikki julkisivussa ja siihen liittyvissä rakennusosissa käytetyt
betonirakennetyypit kuten parvekelaatat, kaiteet, parvekepielet, pääty ja perusjulkisivut, sokkelit
ja räystäselementit ja eri pinnoitetyypeillä päällystetyt osat em. rakenteista. Betonirakenteista sel-
vitetään vähintään:

• näkyvät vauriot, halkeilut, muodonmuutokset, kosteusjäljet
• betoniterästen peitepaksuus ja betonin karbonatisoitumissyvyys niin, että näiden

pohjalta voidaan laskea ruostumisvyöhykkeellä olevien terästen osuus
• ohuthietutkimus, jossa selvitetään pakkasrapautuma, suojahuokostus yms.
• kloridit
• ruostuvasta teräksestä tehtyjen kiinnitysansaiden tai ripustusten kunto
• saumausten ja muiden kosteustekniseen toimintaan vaikuttavien rakennusosien

kunto

Rappauksen kuntotutkimus tehdään soveltaen BY44 Rapatun julkisivun kuntotutkimus 1998, kun-
nes uusi BY 44 ilmestyy ja sen jälkeen ko. uuden ohjeen mukaan. Rappauksen kuntotutkimuk-
sessa tutkitaan vähintään irronneen tai kopon rappauksen osa sekä alustan materiaali ja tarvitta-
essa lujuus. Jos em. perusteella rappaus ei vaadi välitöntä uusimista, tutkitaan lisäksi merkittävät
halkeamat, pinnoitteen laatu ja kunto sekä pistokoemaisesti rappauksen laastityypit ja niiden pak-
kasenkestävyys ohuthietutkimuksella. Pinnoitteesta otetaan tarvittaessa haitta-ainenäyte.

Puurakenteisten ikkunoiden kuntoarvio tehdään julkaisun KH 90-00156 (tarkistettava) ”Asuinra-
kennuksen puurakenteisten ikkunoiden kuntoarviot” mukaisesti. Niissä tutkitaan käynti, heloituk-
sen, tiivistyksen, lakka-/maalipinnan ja puuaineksen kunto sekä yleisvaikutelma. Kuntoarviossa
esitetään ikkunoiden kunto julkisivuittain, suositeltavat jatkotoimenpiteet kuten korjaustarve ja laa-
juus, ikkunoille välttämättömien korjausten määrä sekä mahdollisesti esiintyvät turvallisuusriskit.
Lisäksi tutkitaan tarvittaessa maalikalvon kokonaispaksuus. Jos ei muuta sovita, ulko-ovet tutki-
taan ikkunatutkimuksen yhteydessä.

Tiiliseinistä tutkitaan näkyvät vauriot, halkeamat, pakkasrapautuma ja tehdasvalmisteisista tiilistä
ja laasteista pakkashuokostus, mahdollisten muuraussiteiden kunto, vedenpoiston ja tuuletuksen
toimivuus, saumausten kunto sekä tarvittaessa tiilien lujuus.

4.5 Vesikaton ja yläpohjan kuntotarkastus ja kuntotutkimus

Kattojen ratkaisujen toimivuuden arvioinnissa käytetään taustatietona Kattoliiton julkaisua Toimi-
vat katot 2013, RIL 107-2012 Rakennusten veden ja kosteudeneristysopas ja kuntotutkimuk-
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sessa soveltuvin osin Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutki-
mus. Tutkimuksen tuloksena annetaan arvio jäljellä olevasta käyttöiästä sekä tarvittavista huolto-
ja korjaustoimista PTS:n mukaan 1 v, 1–5 v ja 5–10 vuoden aikana toteutettaviksi suositeltuina.

Katon kuntotutkimuksessa tarkastetaan koko katto, sen läpiviennit, räystäät, liittymät/ylösnostot,
rintataitteet ja vedenpoisto sekä mahdollinen tuuletustila/ullakko sisäpuolelta aistinvaraisesti sekä
rakenneavauksin. Katon kuntoarvio tehdään vastaavasti, mutta siinä ei tehdä varsinaisia raken-
neavauksia. Liitteessä 1 on esitetty tarkemmat kysymykset, joihin tutkimuksissa tulee vastata.

4.6 Tavanomaiset kuntoarvio- ja kuntotutkimustehtävät

Tavanomaiset kuntoarvio- ja kuntotutkimustehtävät voivat pitää sisällään esimerkiksi rakennuslu-
paa varten tehtäviä kuntoarvioita, riskikartoituksia ja ennakoivia selvityksiä olemassa oleviin kiin-
teistöihin, yksittäisiä kuntotutkimuksia sekä seurantamittauksia.

Kuntoarviot tehdään RT-korttien Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvio RT 18-11086 ja asun-
noissa Asuinkiinteistön kuntoarvio RT18-11048 mukaisesti. Liike- ja palvelurakennukseen kunto-
arvioon tulee osallistua rakennetekniikan, LVI-tekniikan ja sähkötekniikan asiantuntija erikseen.

Riskikartoituksen ja ennakoivien selvitysten sisältö määräytyy tapauskohtaisesti, mutta ne sisältä-
vät vähintään:

• lähtötietoaineistoon tutustumisen ja asiakirjatarkastelun
• olemassa olevien rakenteiden riskianalyysin piirustusten ja ainetta rikkomattomien

tutkimusmenetelmien avulla. Riskianalyysissä tulee ottaa huomioon mm. vaikutus
sisäilmaan, kosteustekninen toiminta, käyttöikä, kantavuus ja muu rakennustekni-
nen toiminta ja turvallisuus.

• kohteen katselmuskäynnin ja käyttäjien haastattelun
• aistinvaraisen arvioinnin
• pintakosteuskartoituksen
• seurantamittaukset (paine-ero- sekä olosuhdemittaukset)

Riskikartoituksen ja ennakoivien selvitysten tarkoituksena on saada käsitys mahdollisesta kor-
jaus- ja kuntotutkimustarpeesta.

4.7 Vaativat kuntotutkimukset

Vaativat kuntotutkimukset pitävät sisällään erityyppisten kiinteistöjen ja palvelurakennusten kun-
totutkimustehtävät. Kuntotutkimukset tehdään Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus ja si-
säilmatekninen kuntotutkimus mukaisesti sekä kappaleen 3 ohjeiden mukaisesti. Muiden liittyvien
tutkimusten osalta noudatetaan luvuissa 4.1-4.6 annettuja ohjeita.

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on saada selville rakennuksen mahdolliset kosteus- ja mikrobi-
vauriot sekä muut sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät kuten erilaiset hiukkamaiset ja kaasumai-
set epäpuhtaudet sekä painesuhteet ja sisäilman olosuhteet. Kuntotutkimukset pitävät sisällään
vähintään:



HELSINGIN KAUPUNKI 14 / 22
Kaupunkiympäristö

• lähtötietoihin tutustumisen
• tutustumiskäynnin ja ainetta rikkomattomat/aistinvaraiset tutkimukset kohteessa

sekä käyttäjien edustajan haastattelut
• olemassa olevien rakenteiden riskianalyysin piirustusten ja ainetta rikkomattomien

tutkimusmenetelmien avulla
• rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan selvittämisen mittauksilla ja tarvit-

taessa laskelmilla tai mallinnuksilla
• riskialttiiden rakennusosien todellisen kunnon selvittämisen avauksilla, kosteusmit-

tauksilla ja mikrobinäytteenotoilla sekä tarpeen mukaan muilla kenttä- ja laborato-
riotutkimuksilla

• tarpeen mukaan rakenteiden kunnon (vesikatto, julkisivut) tai kosteusvaurioiden
(syy, laajuus) tarkemmat kuntotutkimukset

• seurantamittaukset: lämpötila- ja kosteus rakenteissa, pinnoilla tai sisätiloissa, hiili-
dioksidipitoisuus sekä paine-ero.

• merkkiainekokeet, kohdan 4.2 mukaan.
• tarvittaessa muiden sisäilman haittatekijöiden mittaamisen sisäilmasta tai materiaa-

leista (teolliset mineraalikuidut, pölyn koostumus, haihtuvat orgaaniset yhdisteet,
ammoniakki ja formaldehydi, häkä, radon, jne.)

• haitta-ainenäytteiden ottaminen rakenneavausten yhteydessä piilossa olevista ra-
kenteista, jos ei muuta sovita

Sisäilma-ongelmalähtöiseen tutkimukseen tulee aina kuulua ilmanvaihdon toiminnan pistokoe-
mainen tarkastaminen: ilmavirtaus aistinvaraisesti venttiileillä, IV-koneiden käyntiajat, pääte-eli-
miltä mitatut tuloilman lämpötilat.

Tarvittavia tutkimuksia varten laaditaan tarkempi tutkimussuunnitelma, jonka sisältö määräytyy
lähtötietojen perusteella tehtyyn riskiarvioon, katselmuskäyntiin ja käyttäjien haastatteluun. Kun-
totutkimukset tehdään kokonaisvaltaisesti ja kattavasti. Kuntotutkimuksen tarkoituksena on saada
kattava käsitys sisäilmaongelman laajuudesta ja korjaustarpeesta.

4.8 Erittäin vaativat kuntotutkimukset

Erittäin vaativat kuntotutkimukset voivat pitää sisällään peruskorjauksen hankesuunnittelua var-
ten tehtäviä tutkimuksia, vanhoihin rakennuksiin tehtäviä tutkimuksia, toistuvien sisäilmaongel-
maisten kohteiden tutkimuksia, erillisiä RTA-lausuntoja sekä altistumisolosuhteiden arviointia. Al-
tistumisolosuhteen arviointi tehdään kohdan 3.1. mukaan ja kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotut-
kimukset kohdan 3 ja 4.7 mukaan.

Hankkeiden tutkimukset

Hankkeiden kosteus- ja rakennustekninen kuntotutkimus pitää sisällään vähintään:

• lähtötietoaineistoon tutustumisen ja asiakirjatarkastelun
• kohteen katselmuskäynnin ja käyttäjien haastattelun
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• aistinvaraisen arvioinnin
• olemassa olevien rakenteiden riskianalyysin piirustusten ja ainetta rikkomattomien

tutkimusmenetelmien avulla. Riskianalyysissä tulee ottaa huomioon mm. vaikutus
sisäilmaan, kosteustekninen toiminta, käyttöikä, kantavuus ja muu rakennustekni-
nen toiminta ja turvallisuus.

• pintakosteuskartoituksen ja tarvittavat tarkemmat rakennekosteusmittaukset
• seurantamittaukset (paine-ero sekä olosuhdemittaukset)
• kaikkien keskeisten rakennetyyppien rakennekerrosten, niiden mittojen, rakennus-

materiaalien ja niiden toteutustavan ja kunnon varmistamisen avauksilla, materiaali-
näytteillä ja porauksilla.

• Lisäksi tulee tutkia kaikki tärkeimmät detaljit, mm. sokkelit, vesikaton ylösnostot,
räystäät, patterien taustat, putkitunnelit ja kanaalit, ulkoseinän ja ala-, väli- ja ylä-
pohjan liitoskohdat. erityisesti 60-luvun ja sitä vanhemmissa kohteissa. Kaikki pai-
kalla rakennetut sekä kaikki 60-luvulla ja sitä ennen tehdyt rakennetyypit on aina
varmistettava.

• rakenneosien todellisen kunnon/rakenteen selvitys isommalla otannalla avauksia,
kosteusmittauksia ja mikrobinäytteitä. Tarpeen mukaan käytetään muita tutkimus-
menetelmiä asian selvittämiseksi

Lisäksi hankkeiden tutkimuksissa tehdään tarvittaessa seuraavat tutkimukset:

• tarvittavat rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset Ympäristöop-
paan 2016 ja lukujen 3 ja 4.7 mukaan. Mahdollisten kosteusvaurioiden syyn, laa-
juuden ja vakavuuden selvittäminen, mikrobivaurioepäilyjen varmistaminen riittävän
laajalla näytteenotolla, jossa otetaan sekä vaurio- ja vertailunäytteet. Päärakenne-
tyypeistä pyritään ottamaan kattava otos esim. 5–10 näytettä.

• tarvittaessa rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan selvittäminen mittauk-
silla ja tarvittaessa laskelmilla tai mallinnuksilla

• tarpeen mukaan tarkemmat rakennustekniset kuntotutkimukset kuten vesikaton, jul-
kisivun, ikkunoiden betonirakenteiden tai rappauksen kuntotutkimus. Näissä nouda-
tetaan niistä kustakin erikseen annettua ohjetta luvussa 4. Rakennusteknisen kun-
totutkimuksen yhteydessä selvitetään aina myös rakenteen kosteustekninen toi-
minta sekä varmistetaan rakenteen mikrobiologinen kunto näytteenotolla.

• haitta-ainenäytteiden ottaminen rakenneavausten yhteydessä piilossa olevista ra-
kenteista, jos ei muuta sovita. Tässä toimitaan yhteistyössä haitta-ainekartoittajan
kanssa.

• tarvittaessa kylmäsiltojen/rakenteissa olevien kanaalien ja kuilujen selvitys lämpö-
kamerakuvauksella. Lämpökamerakuvaukset tehdään kohdan 4.1. mukaan.

• tarvittaessa merkkiainekokeet kohdan 4.2 mukaan

Hankkeiden tutkimuksissa tulee tuoda esiin toimenpiteet kokonaisvaltaisen kattavan peruskor-
jaushankkeen kannalta sekä selvittää korjaushankkeen arkkitehti-, rakenne ja LVIA-suunnitte-
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lussa kosteusteknisesti ja sisäilmaston kannalta huomioon otettavat asiat. Kuntotutkija voi ot-
taa/ottaa kantaa siihen, tarvitaanko kohteessa erityisen vaativaa tai vaativaa rakennusfysiikan tai
kosteusvaurioiden korjaussuunnittelijaa.

Jos kohteessa havaitaan kosteusvaurioita tai muita sisäilmaongelmia, on tutkimuksessa arvioi-
tava myös niiden aiheuttamaa tämänhetkistä sisäilmariskiä. Tällöin esitetään, mitä kiireellisiä toi-
menpiteitä ennen peruskorjausta tarvitaan, jotta vauriot eivät laajene tai niiden mahdollisesti ai-
heuttama sisäilmahaitta voidaan joko poistaa tai vähentää. Tarvittaessa tehdään altistumisolo-
suhteiden arviointi kohdan 3.1. mukaan. Keskimäärin hanketutkimuksista kuluu useampi vuosi
hankkeen alkamiseen.

4.9 Kosteus- ja sisäilmatekniset asiantuntijatehtävät

Kosteus ja sisäilmateknisiä asiaintuntijatehtäviä ovat:

1 . Korjaussuunnitteluun liittyvät erikoistehtävät

• Kosteusvauriokorjausten suunnittelutehtävät
• Sisäilmakorjausten suunnittelu esim. erikoissuunnitelmat esim. tiivistyksistä/kapse-

loinneista

2. Rakennusfysikaaliset tehtävät

• suunnitelmien rakennusfysikaalinen tarkastaminen
• rakennusfysikaaliset mallinnukset
• rakennusfysikaalisesti vaativien tai erittäin vaativien kohteiden lämpö- ja kosteus-

tekninen suunnittelu. RIL 250-2011 mukaisesti erittäin vaativiksi katsotaan RF3-teh-
tävät ja vaativiksi RF2-tehtävät.

Kosteusvauriokorjausten suunnittelun ja rakennusfysikaalisten tehtävien tarjoaminen edellyttää,
että niiden tekijällä on tehtävästä riippuen rakennusfysikaalisen suunnittelun vaativan tai poik-
keuksellisen vaativan (aiempi A-luokan tai AA-luokan suunnittelijan) pätevyys tai kosteusvaurion
korjaussuunnittelijan pätevyys. Pätevyyden tulee olla joko Fisen tai Helsingin kaupungin raken-
nusvalvontaviraston toteama.

3. Kosteus- ja sisäilmastotekninen valvonta, ohjeistus ja katselmukset kuten

• Tiivistyskorjausten valvonta ja merkkiainekokeet
• muut kohdekohtaisesti sovitut tehtävät

4.10 Kosteuden ja puhtaudenhallintakoordinaattorin tehtävät

Kosteuden ja puhtauden koordinaattori voi olla sama henkilö tai työpari yrityksestä tai sen yhteis-
työkumppanilta.
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Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin tulee täyttää ympäristöministeriön asetuksen rakennusten kos-
teusteknisestä toimivuudesta 782/2017 mukaiset pätevyysvaatimukset.

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii ko. asetuksen 12 § mukaisesti hankkeen kosteudenhallin-
nan valvonnasta vastaavana henkilönä. Hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteushallintakoordi-
naattorina toimivan henkilön rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana.
Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko
rakentamisprosessin ajan.

Hankkeen kosteudenhallinnankoordinaattorina toimii hankkeen läpi tilaajan tukena rakennuksen
kosteudenhallintaan liittyvissä asioissa. Hankkeelle on nimettävä vastuullinen kosteudenhallinta-
koordinaattori sekä hänelle varahenkilö.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävissä noudatetaan Helsingin rakennusvalvonnan ohjeis-
tusta, rakennuksen yleiset alueet tai ATT:n omaa ohjeistusta sekä Kuivaketju 10 -ohjeistusta.
Kosteudenhallinnan tehtävissä noudatetaan Kuivaketju 10 kosteudenhallinta-koordinaattorin teh-
täväkorttia 13.3.2018, jos tilaaja ei ole muuta ohjeistanut.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin kuuluu:

Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa:

• kohteen lähtötietoihin kuten kosteusteknisiin kuntotutkimuksiin tutustuminen ja nii-
den riittävyyden ja niistä aiheutuvien riskien/toimenpidetarpeiden arvioiminen kos-
teudenhallinnan näkökulmasta

• kosteudenhallinnan riskityöpajan järjestäminen ja sen muistion laatiminen
• kohteen kosteudenhallintariskilistan laatiminen yhdessä suunnitteluryhmän kanssa

ja ko. riskilistan hyväksyttäminen
• suunnitelmien tarkastaminen sekä sen tarkastaminen, onko riskilista otettu huomi-

oon yleissuunnitelmissa. Riskilistan tarkentaminen suunnittelun edetessä.
• osallistuminen tarvittaessa hankekokouksiin

Toteutussuunnitteluvaiheessa
• arviointi suunnittelijoiden kanssa, onko riskikohdat onnistuttu ratkaisemaan suunni-

telmissa, suunnitelmien kosteusteknisen toteutuskelpoisuuden arvioiminen
• varmistaminen, että suunnitelmissa on riittävästi detaljikuvia riskejä sisältävistä koh-

dista
• varmistaminen yhdessä tilaajan kanssa, että kosteudenhallintaan liittyvät velvoitteet

ja vastuut on sisällytetty urakkatarjouspyyntöihin. Kosteuden ja puhtauden hallinta-
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asiakirjojen laatiminen yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa tai aiemmin laaditun
asiakirjan kommentointi

• suunnitteluvaiheen onnistumisesta raportointi kosteudenhallinnan näkökulmasta
• osallistuminen tarvittaessa suunnittelukokouksiin

Rakentamisvaiheessa
• työmaasuunnitelmien tarkastaminen eli sen varmistaminen, että seuraavissa ura-

koitsijoiden työmaasuunnitelmissa on huomioitu hankkeelle asetetut tavoitteet: pur-
kusuunnitelmat, laadunvarmistussuunnitelma, kosteuden hallintasuunnitelma ja työ-
maa-aikataulu

• riskejä sisältävien työvaiheiden todentamisen ja dokumentoinnin varmistaminen ja
hyväksyminen (kosteusmittaukset, kuivumis- ja asennusolosuhteiden valvonta, ve-
deneristys, varastointiolosuhteet).

• kosteudenhallinnan tarkastuskäynnit ja seurantakokoukset
• kosteuden tarkistusmittaukset
• ja muut kohdekohtaisesti sovitut tehtävät.

Puhtaudenhallinnan asiantuntijatehtävät

Puhtaudenhallinnan koordinaattori vastaa tilaajan toimeksiannosta työmaiden puhtausluokan
P1/P2 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöiden suunnittelusta, koulutuksesta, valvonnasta ja oh-
jauksesta/P1/P2 puhtaudenhallinnan toteuttamisesta. Puhtaudenhallinnan tarpeet voivat vaih-
della rakennushankkeittain, mutta toimeksisaajalla tulee olla valmius toteuttaa puhtaudenhallintaa
seuraavasti:

1) Työmaan puhtausluokan P1/P2 puhtaudenhallinnan suunnittelu ja määrittely
urakka-asiakirjoihin

2) Työmaan puhtausluokan P1/P2 puhtaudenhallinnan koulutukset urakoitsijoiden
työnjohdolle ja työntekijöille (urakoitsijat osallistuvat omalla kustannuksellaan):

a) P1-koulutus ennen ilmanvaihdon asennustöiden käynnistämistä

b) P1-koulutus ennen ilmanvaihdon toimintakoevaihetta

3) Työmaan puhtausluokan P1/P2 puhtauden valvonta ja arviointi purkuvaiheen ja si-
sävalmistusvaiheen aikana:

a) Puhtaudenseuranta sisältää myös rakennuksen ulkopuolisen seurannan koko
kiinteistön alueella ja tarvittavan ohjeistuksen havaittujen epäkohtien poista-
miseksi

b) Puhtausluokan P1/P2 valvonnasta ja arvioinnista on toimitettava kirjallinen arvi-
ointiraportti ja raportti on käytävä läpi tilaajan edustajan kanssa
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4) Ilmanvaihdon asennusalueen ja asennusolosuhteiden puhtauden todentaminen ja
tulosten raportointi, raportti on käytävä läpi tilaajan edustajan kanssa.

5) Tilojen puhtauden arviointi ennen talotekniikan toimintakokeita.

6) Ilmanvaihtokanaviston sisäpuolisten pintojen puhtauden todentaminen ja tulosten
raportointi, raportti on käytävä läpi tilaajan edustajan kanssa.

7) Tilojen puhtauden arviointi ennen kiinteistön vastaanottoa ja tulosten raportointi, ra-
portti on käytävä läpi tilaajan edustajan kanssa.

8) Toimenpide-ehdotukset raportoinnista, kun puhtausluokka ei ole täyttynyt.

9) Osastoinnin puhtaudenhallinnan varmistaminen rakennuksissa, joissa työmaan li-
säksi normaalia käyttöä (esimerkiksi sisäilmakohteet). Osastointien paine-erojen
pistokoemainen seuranta.

10) Pienten hankkeiden puhtaudenhallinta

11) Hankkeiden asiakirjojen dokumentoinnit ja raportoinnit projektipankkiin

Lisäksi palveluntuottajan tulee tilaajan pyynnöstä osallistua sisäilmatyöryhmän kokouksiin ja tie-
dotus- ym. tilaisuuksiin.

Hankinnassa noudatetaan Sisäilmastoluokitus 2018 -asiakirjaa (RT-kortti 07-11299).

Pintapölykertymän mittauksissa käytetään geeliteippinäytemenetelmää. Ajantasaisen mittaustu-
loksen saamiseksi tilaaja edellyttää, että näyte mitataan ja analysoidaan näytteenoton yhtey-
dessä laseroptista mittauslaitetta (esim. BM Dustdetector) käyttäen. Luotettavien mittaustulosten
saamiseksi mittausta suorittavan henkilön edellytetään olevan perehtynyt geeliteippinäytteiden
ottamiseen liittyviin ohjeisiin ja mittauksissa käytettävien laitteiden käyttöön sekä mittaustulosten
analysointiin.

Pintapölykertymän mittauksissa käytettävien materiaalien ja mittauslaitteiden kustannukset sisäl-
tyvät tarjouslomakkeella ilmoitettavan geeliteippinäytteen yksikköhintaan.

Toimeksiantojen suorittaminen ja vastuuhenkilöt:

Työt edellytetään tehtäväksi voimassa olevien määräysten mukaisesti ammattitaitoista työvoimaa
käyttäen.

Kullekin hankkeelle on nimettävä vastuullinen puhtaudenhallintakonsultti, ja hänelle tulee nimetä
varahenkilö.

Hankkeelle nimetyn vastuullisen puhtaudenhallintakonsultin ja varahenkilön vaihto edellyttää aina
toimittajan kirjallista esitystä ja tilaajan hyväksyntää. Esityksessä on perusteltava syy konsultin
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vaihtoon ja toimitettava tilaajalle tiedot tilalle esitettävän henkilön pätevyydestä (todistukset suori-
tetuista tutkinnoista) sekä selvitys aiemmasta toiminnasta vastaavissa tehtävissä) tämän ammat-
titaidon arvioimiseksi.

Tilaaja suosittelee, että arviointia ja mittausta suorittavat henkilöt suorittavat INSTA:800 standar-
din mukaisen 4-tason henkilösertifioinnin.
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Liite 1, vesikaton kuntotutkimukset

Vesikaton kuntotutkimuksessa vastataan soveltuvilta osin vähintään seuraaviin kysymyksiin:

· Mitä materiaalia vesikatto on, milloin se on tehty? Miten rakenteet on toteutettu? Voiko jäl-
jellä olevaa käyttöikää arvioida? Onko vesikate ehjä?

· Onko vesikate vedenpitävä? Soveltuuko katemateriaali toteutetulle kattokaltevuudelle?
Ovatko läpiviennit, ylösnostot ja liiitoskohdat ympäröiviin rakenteisiin vesitiiviit?

· Katon turvalaitteiden riittävyys ja kunto?
· Onko savupiipun ulkopinnassa veden valumajälkiä?
· Onko yläpohjassa eristämättömiä, vettä kondensoivia ilmakanavia?
· Ovatko ilmakanavat ja viemäreiden tuuletusputket johdettu vesikatteen yläpuolelle?
· Onko yläpohjatilassa puiden lehtiä ym. tuulen kuljettamaa roskaa? (Tämä on yleensä

merkki siitä, että tuulen mukana yläpohjatilaan pääsee myös lunta ja vettä.) Onko tilassa
eläinten toiminnan merkkejä?

· Onko höyrynsulku/ilmasulku ilmatiivis?
· Onko lämmöneristeiden pinnoissa ilmavuodoista syntyneitä nokimuodostumia?
· Lämmöneriteen materiaali, paksuus ja aistinvarainen toimivuus ja kunto?
· Onko rakenteiden pinnoilla näkyviä kosteusvaurioita tai hometta?
· Onko katon sisätaitteet toteutettu asianmukaisesti ja ovatko ne ehjät?
· Onko yläpohjan ja vesikaton kuivumiskyky riittävä? Onko katon tuuletus toteutettu luotet-

tavasti siten, että tulo- ja poistoilma-aukot voivat toimia kaikissa sääolosuhteissa? Onko
tarvittaessa myös harjalla tuuletus? (mm aumakatot)

· Onko huonetilojen katoissa merkkejä kattovuodoista?
· Liittyykö kattoon yläpuolisia seinärakenteita, joista viistosateella pääsee vettä läpi ja valuu

edelleen yläpohjarakenteisiin?

Tiilikatotojen, kuitusementtilevykattojen ja profiililevykatojen osalta vastataan lisäksi seuraaviin
kysymyksiin.

· Onko katemateriaali ehjä? Onko tiilissä pakkasrapautumaa tms. lohkeilua tai halkeilua?
· Onko tiilikatto riittävästi kiinnitetty?
· Mikä on aluskatemateriaali? Tarvittaessa aluskatemateriaalista otetaan PAH- tai asbesti-

näyte.
· Onko aluskatemateriaali asennettu oikein kattokannattajien väliin; ei liian tiukalla eikä liian

löysällä?
· Ohjaako aluskate vedet ulkoseinän ohi räystäille?
· Onko aluskatteen ja ruoteiden välissä tuuletusrako?
· Onko aluskatteen ja lämmöneristeen välissä toimiva tuuletus?
· Ovatko aluskatteen läpiviennit vesitiiviit?
· Ovatko kuitusementtilevyjen kiinnikkeiden reiät vesitiiviit?
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· Onko tiilien limitys riittävä?
· Onko harjan rakenne toimiva?
· Onko aluskate ehjä sisätaitteen kourujen alla?

Peltikattojen osata vastataan lisäksi seuraaviin kysymyksiin:

· Onko katemateriaali ehjä ja saumat tiiviit? Saumojen tiivistystapa.
· Katteen maalauksen/ pinnoituksen kunto
· Ovatko naulojen ja ruuvien reiät vesitiiviit?
· Onko aluskatetta käytetty?
· Tiivistyykö vesihöyryä aluskatteen alapintaan?
· Mikä on aluskatemateriaali?
· Onko aluskatemateriaali asennettu oikein kattokannattajien väliin; ei liian tiukalla eikä liian

löysällä?
· Ohjaako aluskate vedet ulkoseinän ohi räystäille?
· Onko aluskatteen ja ruoteiden välissä tuuletusrako?
· Onko aluskatteen ja lämmöneristeen välissä toimiva tuuletus?
· Ruodelaudoituksen kunto ja mahdolliset lahovauriot myös pellin puolelta

Tasakattojen osalta vastataan seuraaviin kysymyksiin:

· Mitä materiaalia vesikate on, milloin se on tehty, mikä on jäljellä oleva käyttöikä?
· Onko kermin alla vanhoja kovettuneita kermejä? Onko kermikerrosten väissä vettä?
· Ovatko kermien saumat tiiviit?
· Onko kermeissä merkkejä haurastumisesta tai selviä repeytymiä, kupruja, halkeilua tms.?
· Onko katolla riittävän paksu ja toimiva singelikerros, jos on käytetty pinnoittamatonta ker-

miä?
· Pääseekö vesi valumaan räystäiden yli julkisivulle?
· Onko räystäs riittävän korkea? Onko siinä myrskypellit?
· Pääseekö vesi räystäällä vedeneristeen yli seinärakenteen sisään?
· Onko katon vedenpoisto toteutettu ulkopuolisilla, talvella jäätyvillä vedenheittäjillä?
· Lammikoituuko katolle vettä?
· Kasvaako katolla sammalta tms.?
· Ovatko kattokaivot asianmukaiset?
· Ovatko kattokaivot roskaantuneet?
· Onko kermien liitokset kattokaivoihin tehty luotettavasti?
· Ovatko vesikaton kallistukset riittävät?
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