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ESIPUHE
Tänä vuonna 34. kerran järjestettävä Sisäilmastoseminaari kokoaa jälleen sisäilma-alan
asiantuntijat kuulemaan viimeisimpiä tutkimustuloksia, joita on tarjolla 70 esitelmän
verran.
Esitysten lisäksi olennainen osa seminaaria on verkostoituminen, ihmisten kohtaaminen
ja kasvokkain keskustelu. Keskustelua käydään nykyisin vilkkaasti myös sosiaalisessa
mediassa, jossa se välillä leimahtaa hyvin voimakkaaksi. Valitettavasti toisinaan asioiden
oikea laita häviää keskustelussa. Tähän auttaa tutkittu, arvioitu ja julkaistu tieto, jonka
avulla voimme päästä rakentavaan dialogiin paikallaan junnaavan juupas eipäs
-keskustelun sijaan.
Sisäilmayhdistys on koko olemassa olonsa ajan nojannut vahvasti tutkittuun tietoon ja
tällä tiellä jatketaan myös tulevaisuudessa. Tästä yhtenä esimerkkinä on Hyvä sisäilma
-suositusten julkaiseminen. Ensimmäinen suositus esitellään tänään. Sitä varten on
kerätty laajasti tutkimustietoa ja taustamateriaalia. Kannustaisinkin kaikkia tutustumaan
koottuun materiaaliin huolella. Suositus voi olla joidenkin ennakkokäsitysten vastainen,
mutta tässä on oivallinen tilaisuus haastaa itseään miettimään, mihin nämä
ennakkokäsitykset perustuvat.
Sisäilmastoseminaarissa ovat tänä vuonna vahvasti esillä ajankohtaiset hankkeet ja
ohjelmat, joilla pyritään samaan lisää tietoa ja myös levitämään sitä sekä parantamaan
rakentamisen laatua ja huonosta sisäilmasta kärsivien ihmisten elämää. Tutkimustietoa on
jo paljon, ja koko ajan tieto lisääntyy. Tulisikin panostaa enemmän myös siihen, miten
tutkimustieto saadaan käytäntöön.
Huomisessa Terveet tilat 2028 -hankkeen työpajassa keskustelua jatketaan. Siellä
pureudutaan jälleen neljässä eri työpajassa tärkeisiin sisäilmaan liittyviin teemoihin.
Sisäilmastoseminaarin järjestää Sisäilmayhdistys ry. Seminaarin tukijoina ovat sosiaalija terveysministeriö, ympäristöministeriö ja näyttelyyn osallistuvat yritykset. Seminaarin
yhteydessä järjestettävä näyttely mahdollistaa osaltaan seminaarin toteutuksen ja tarjoaa
tietoa käytännön ratkaisuista ongelmien ennaltaehkäisyyn, tutkimiseen ja korjaamiseen.
Sisäilmastoseminaarin rinnalla Sisäilmayhdistys järjestää Sisäilmapaja-seminaareja.
Viime marraskuun Sisäilmapaja10-seminaariin Kuopiossa osallistui yli 650 ammattilaista
eri toimialoilta. Seuraava Sisäilmapaja järjestetään ensi marraskuussa Seinäjoella, ja
tavoitteena on saada sisäilma-ammattilaiset jälleen laajasti liikkeelle. Lisäksi ensi
syksynä olemme jälleen mukana järjestämässä Rakennusten energiaseminaaria.
Sisäilmastoseminaarin ohjelman suunnittelua ja esitysten arviointia tukee ohjausryhmä,
joka on suunnitellut sessioiden teemat ja varmistanut, että sessiot muodostavat eheän
kokonaisuuden. Kiitän kaikkia kirjoittajia, puheenjohtajia, puhujia, posterin esittelijöitä,
ohjausryhmän jäseniä ja muita seminaarin järjestelyyn osallistuneita sekä
näytteilleasettajia suuresta panoksesta onnistuneen tapahtuman hyväksi.

Maaliskuussa 2018
Mervi Ahola, toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry
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TOIMINTAMALLI KOHTI TERVEEMPIÄ JA TOIMIVAMPIA
TILOJA
Ritva Kivi1, Tarmo Mykkänen1, Katja Outinen2, Marika Paavilainen3 ja Vesa Pekkola4
1

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ympäristöministeriö
3
Valtioneuvoston kanslia
4
Sosiaali- ja terveysministeriö
2

TIIVISTELMÄ
Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelmasta
3.5.2018 /1/. Tavoitteena on 10 vuoden aikana tervehdyttää julkiset rakennukset ja
vähentää merkittävästi sisäilmastosta oireilevien ja sairastuneiden ihmisten määrää
Suomessa. Valtioneuvoston periaatepäätös vie viestiä myös seuraaville kolmelle
hallituskaudelle. Työtä valvoo eduskunta, jossa tällä hetkellä tuetaan hallituksen toimia
sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi yli puoluerajojen. Tavoitteen toteutuminen edellyttää
ajattelu- ja toimintatapojen muutosta, jotta siirrytään pysyvästi haittojen
ennaltaehkäisyyn. Siksi keskeisen kiinteistöomistajatahon eli kuntien kanssa aloitetaan
yhteistyö Terveet tilat –toimintamallin kehittämiseksi ja räätälöimiseksi eri kuntien
tilanteisiin toimivaksi. Tämä artikkeli johdattelee toimintamallin kehitystyöhön.
TERVEET TILAT 2028 -TOIMENPIDEOHJELMA
Suomessa on tehty merkittävää työtä rakennusten kosteus- ja homeongelmien
ratkaisemiseksi. Vuosien 2009-2016 aikana toteutettiin laajaa Kosteus- ja hometalkoot –
ohjelmaa, jonka tuloksista ohjeet ja suositukset ovat edelleen ajankohtaiset ja paljon
käytetyt /2/. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on selvittänyt sisäilmaongelmia erikseen
julkaisussaan Rakennusten kosteus- ja homeongelmat /3/. Kosteus- ja hometalkoot
painottui olemassa olevan rakennuskannan kosteus- ja homeongelmien vähentämiseen.
Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelman valmistelussa todettiin, että sisäilmaongelmaa on
katsottava laajempana kysymyksenä ratkaisujen löytämiseksi. Kosteus- ja
homekysymykset ovat edelleen ytimessä, mutta laajempaa otetta edellyttävät
kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen ja käyttäjien huomioon ottaminen.
Ohjelmassa ovat mukana mm terveydenhoito laajan ohjelman puitteissa, hankinta- ja
omistamispalvelujen vahvistaminen sekä rakentamisen prosessien vahvistaminen ja
vastuiden selvittäminen osana vireillä olevaa maankäyttö- ja rakentamislainsäädännön
kokonaisuudistusta. Ohjelmaa toimeenpannaan seitsemällä eri toimenpidealueella /4/:
1. Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista
julkisissa rakennuksissa (mm Terveet tilat –toimintamallin kehittäminen)
2. Vuorovaikutus ja viestintä
3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Kansallinen sisäilma ja terveys –ohjelma
2018-2028 /5/)
4. Rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien prosessien vahvistaminen
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5. Terveen rakentamisen hankinta- ja omistuspalvelujen vahvistaminen
6. Osaamisen arviointi ja tarvittavat päivitykset
7. Ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta
Vuosina 2018 ja 2019 aloitettavat toimet ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen
linjausten mukaisesti
- valtakunnan laajuista vuorovaikutusta ja viestintää tukevan viestintäkanavan
käyttöönotto ja sen ylläpito,
- hyvien käytäntöjen jakaminen ja Terveet tilat –toimintamallin kehittämistyön
alku
- kosteudenhallinnan käytäntöjen ohjeistus ja neuvonta,
- ihmisten tuen ja hoidon tehostaminen ja kuntoutuksen kehittäminen,
- osaamis- ja koulutustarpeiden kartoitus, sekä
- julkisten rakennusten kuten koulujen toiminnallisuuden parantaminen.
Vastuu ohjelman toteuttamisesta on ministeriöillä, joista keskeisessä roolissa
koordinoijana on valtioneuvoston kanslia ja asiantuntijoina ympäristöministeriö, sosiaalija terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Vastuu kiinteistöjen kunnosta on
edelleen kiinteistöjen omistajilla. Hallituksen ohjelman tavoitteena on julkisen
kiinteistökannan sisäilman laadun merkittävä paraneminen. Ohjelman aikana toteutettavat
selvitykset ja yhteistyö kattavat kuitenkin myös yksityisen sektorin.
KUNNAT KIINTEISTÖN OMISTAJINA JA SISÄILMAONGELMA
Kuntien omistamien kiinteistön tietoja kootaan ja niitä on tutkittukin, mutta aineisto ei
ole helposti vertailtavissa. On vaikea saada täsmällistä tietoa siitä, kuinka paljon
Suomessa on sisäilmaongelmaisia kuntien omistamia kiinteistöjä. Kuntien
rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali –hanke (VN TEAS hanke 5/2018) /6/ on
tuorein kuntien rakennuskannasta tietoja esittävä selvitys. Kuntakonsernin omistuksessa
on yhteensä yli 60 000 rakennusta ja niiden pinta-ala on yhteensä noin 50,6 miljoonaa
kerrosneliömetriä. Kuntakonserneilla on jo nykyisin tyhjiä rakennuksia noin 1,8
miljoonaa kerrosneliömetriä ja määrän on arvoitu kasvavan väestön rakennemuutosten,
digitalisaation sekä maakunta- ja sote -uudistusten myötä. Lisäksi kuntakonsernien
rakennuskannassa on paljon vajaakäytöllä olevia ja alkuperäiseen tarkoitukseensa
soveltumattomia tai huonosti soveltuvia rakennuksia. Tehdyn kyselytutkimuksen mukaan
yli puolet kunnista ilmoittaa edelleen sisäilmaongelmien olevan ratkaisematta. Alle
puolessa kunnista on saatu korjausvelka haltuun. Jokaisessa kunnassa pyritään löytämään
toimenpiteet tilanteen parantamiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keräsi ”Avaimet terveelliseen ja turvalliseen
rakennukseen, AVATER” –hankkeessa /7/ tietoa kuntien nykyisistä toimintatavoista sekä
kehittämistarpeista koulujen sisäilmaongelmien selvittämisessä ja toimenpiteiden
kiireellisyyden arvioinnissa. Hankkeessa teetettiin kuntakohtainen kysely. Valtaosassa
kuntia koulujen sisäilmatilanne arvioitiin tässä selvityksessä hyväksi. Kuitenkin noin 1030 %:ssa kuntia tilanne koetaan haastavammaksi tai jopa vaikeaksi. Tutkimuksen tulokset
sekä ehdotukset jatkotoimiksi on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
työpaperissa 11/2017 /8/. Työpaperissa esitetyt kipukohdat ja kehittämistarpeet ovat
edelleen ajankohtaisia.
Sisäilman laadun nykytilaa ja kehittymistä kartoitetaan parhaillaan vireillä olevassa VN
TEAS selvityksessä ”Sisäilman laatu ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytila ja
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kehitys yksityisessä ja julkisessa rakennuskannassa Suomessa ja vertailumaissa” (VN
TEAS 2018). Selvityksen osana toteutetaan kuntakysely. Hankkeen välituloksia
julkaistaan helmikuussa 2019.
Terveet tilat -toimintamalli
Kiinteistönomistajan vastuulla on pitää rakennukset sellaisessa kunnossa, että ne
jatkuvasti täyttävät terveellisyyden, turvallisuuden ja tarkoitukseensa sopivuuden
vaatimukset. Suunnitelmallisen kiinteistönpidon avulla on mahdollista ennakoida ja
varautua tuleviin korjauksiin. Hyvällä ylläpidolla rakennuksen käyttöikää voidaan
pidentää. Mikäli ylläpidosta syystä tai toisesta tingitään, rakennusten kunto voi heikentyä
nopeastikin ja samalla riski sisäilman laadun heikkenemiseen kasvaa.
Terveet tilat 2028 –ohjelman kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan lukuisia
toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa
rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan
säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Vuonna
2019 aloitetaan kuntien kanssa yhteistyö Terveet tilat -toimintamallin kehittämiseksi ja
vakiinnuttamiseksi osaksi kuntien kiinteistönpitoa.
Kunnilla on erilaisia käytäntöjä tilakannan kunnon seurantaan. Ns kuntotarkastuksista on
hyviä kokemuksia, mutta muitakin hyviä käytäntöjä on olemassa. Samoin
käyttäjäkokemusten selvittämisessä on suuriakin eroja. Kiinteistöjen fyysisten
ominaisuuksien lisäksi merkitystä on myös sillä, toimiiko kiinteistö hyvin
tarkoitukseensa. Kunkin kunnan tilanteeseen räätälöidyn toimintamallin on tarkoitus
parantaa esimerkiksi monien päiväkotien ja koulujen sisäilmatilannetta. Tämä edellyttää,
että sisäilmaongelmien tunnistaminen, selvittäminen ja niihin puuttuminen kuuluvat
hyvän kiinteistönpidon arkeen. Kun ongelmia ilmaantuu, ne osataan tunnistaa ja ratkaisu
löydetään ripeästi.
Rakennuskannan kunto, sisäilman laatu ja rakennusten sopivuus käyttötarkoitukseensa
edellyttävät tulevaisuudessa merkittäviä investointeja uudis- ja korjausrakentamiseen ja
muihin tilaratkaisuihin (vuokra, lainajärjestelyt, yhteiskäyttö yms). Tämä tilanne olisi
nähtävä mahdollisuutena suunnitella tilat joustaviksi, käyttää luotettavia materiaaleja
sekä siirtyä oikea-aikaiseen ja ennaltaehkäisevään kiinteistönpitoon.
Keskeistä on saada yhteistyö toimimaan eri osapuolten kesken aina kiinteistön tilaa ja
toimivuutta tarkasteltaessa. On tärkeää, että tilanteesta jaetaan avoimesti oikeaa tietoa.
Tärkeää on myös, että kaikilla on sama tieto siitä, miten esimerkiksi koulun
sisäilmaongelmiin puututaan ja miten asiaa hoidetaan kohti ratkaisua.
Terveet tilat –toimintamallin kehittäminen ja kokeileminen saman tien kiinteistönpidon
työtapana perustuu kuntien hyviin kokemuksiin, joita on esitelty mm Terveet tilat 2028 –
sidosryhmätilaisuuksissa keväällä 2018 /9/.
Strateginen kiinteistönpito ratkaisujen ytimessä
Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman valmistelun alussa marraskuussa 2017
järjestetyssä pienoisseminaarissa kuultiin muutaman kunnan esimerkkejä hyvistä
kokemuksista sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Samassa tilaisuudessa oli mukana
myös Senaatti-kiinteistöjen ja Suomen Kuntaliiton edustajat. Ohjelman valmistelijoita
muistutettiin säännöllisten kiinteistöntarkastusten tärkeydestä sekä siitä, että tämän
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käytännön luominen on avain kiinteistöjen eri tyyppisten ongelmien ennaltaehkäisyyn
/10/.
Kunnat ovat erilaisia, joten niiden toimintatavoissakin on eroja. Nämä erot ovat
käyttövoima, joka myös synnyttää ideoita ratkaisuiksi, joista osa voidaan ottaa käyttöön
saman tien, osaa kehitetään pidemmän aikaa. Kunnilla on erilaisia yhteistyöratkaisuja
riippuen mm kunnan koosta, eri toimijoiden osaamisesta ja vakiintuneista
yhteistyötavoista. Maakuntauudistuksen yhteydessä on varmistettava, että yhteistyö eri
toimijoiden kesken jatkuu. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden kehittää toimintaa, mikäli
yhteistyössä on joillakin osa-alueella ollut puutteita.
Terveet tilat -toimintamalli edellyttää, että kunnat toimivat kiinteistökantansa
kunnossapitämiseksi ja käyttäjien terveyden edistämiseksi suunnitelmallisesti pitkällä
aikavälillä. Siksi kunnalla olisi oltava:
-

tieto rakennuskannan määrästä, arvosta ja kunnosta

-

jatkuvasti päivittyvä palveluverkkokartoitus

-

toimitilaohjelma

-

käytännöt kiinteistöjen käyttäjien säännölliseen kuulemiseen

-

käytännöt tilojen toimivuuden arvioimiseksi.

Kuva 1. Kestävää tilojen hankintaa ja hoitoa eli toimintamallin räätälöintialusta.
Toimintamallin kehitystyö aloitetaan Terveet tilat -foorumissa 28.2.2019, jonka jälkeen
se on vielä keskustelussa mm. Sisäilmastoseminaarin pajapäivänä 15.3.2019. Tämän
jälkeen jalkaudutaan kuntiin ja vuoden aikana pyritään järjestämään alueellisia työpajoja,
joissa yhteistyössä osallistuvien kuntien kanssa työstetään eteenpäin Terveet tilat –
toimintamallia. Tilaisuuksiin osallistuvat myös Kansallisen Sisäilma ja terveys –ohjelman
edustajat. Tarkoituksena on kuulla kuntia erilaisista yhteistyöjärjestelyistä ja
kokemuksistaan osallistua esimerkiksi kuntien sisäilmaverkoston /11/ tai Turun
yliopiston Satakunta -hankkeeseen /12/.
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LOPUKSI
Terveet tilat 2028 –ohjelma on väylä saada julkisuuteen hyvät kokemukset niin
sisäilmaongelmien ratkaisuissa kuin suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa sekä ohjata
kehitystyöhön hyvät ideat ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisujen kehittämiseksi.
Terveet tilat 2028 –ohjelman etenemistä voi seurata valtioneuvoston kanslian
verkkosivuilla www.vnk.fi/terveet-tilat-2028 mm. tilaamalla uutiskirjeen.
LÄHDELUETTELO
1.

Tiedotustilaisuus 3.5.2018, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo
Tiilikainen, peruspalveluministeri Annika Saarikko ja opetus- ja kulttuuriministeriö
Sanni Grahn-Laasonen, http://vnk.fi/terveet-tilat-2028

2.

https://www.hometalkoot.fi/

3.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu Rakennusten kosteus- ja homeongelmat
1/2012

4.

Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista
julkisissa rakennuksissa. Valtioneuvoston periaatepäätös Terveet tilat 2028 –
toimenpideohjelmasta, 3.5.2018, VNK:n julkaisusarja 2/2018

5.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinensisailma-ja-terveys-ohjelma-2018-2028

6.

VN:n selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 5/2018, 5.2.2018, VN TEAS
5/2018

7.

AVATER, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 44/2017,
VN TEAS 44/2017

8.

”Kuntien toimintatavat koulujen sisäilmaongelmien hallinnassa ja toimenpiteiden
kiireellisyyden arvioinnissa” THL:n työpaperi 11/2017.

9.

Terveet tilat 2028 –ohjelman valmisteluun kuuluneiden keskustelutilaisuuksien
tallenteet youtube-kanavalla sivustolla https://vnk.fi/terveet-tilat-2028 .

10. Terveet tilat 2028 –ohjelman valmistelun alussa järjestetty seminaari 10.11.2017.
Tallenne youtube –kanavalla sivustolla https://vnk.fi/terveet-tilat-2028.
11. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kuntien-sisailmaverkostosta-voimaasisailmahaasteiden
12. http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/tyoterveyshuolto/satakuntahanke/Sivut/home.aspx
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KANSALLINEN SISÄILMA JA TERVEYS -OHJELMA 2018–2028
Jussi Lampi1 ja Juha Pekkanen2,1
1
2

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Helsingin yliopisto

TIIVISTELMÄ
Puhdas ja raikas sisäilma edistää terveyttä ja hyvinvointia. Sisäilmassa voi esiintyä monia
erilaisia epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa oireita ja heikentää viihtyvyyttä sekä lisätä
myös pysyvän sairastumisen riskiä. llmiön laajuuden ja ihmisten avun tarpeen sekä
julkistaloudellisten kustannusvaikutusten vuoksi on herännyt tarve etsiä uusia, tutkittuun
tietoon perustuvia ratkaisuja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti keväällä
2017 Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman valmistelun laajassa yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa. Ohjelman päätavoite on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveysja hyvinvointihaittoja Suomessa. Tähän pyritään ottamalla terveydenhuolto
voimakkaammin mukaan toimintaan sekä keskittymällä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen, haittojen ennaltaehkäisyyn, viestintään sekä sairaiden hoitoon ja tukeen.
NYKYTILA JA KESKEISET ONGELMAT
Suomessa on puututtu sisäilmaan liittyviin ongelmiin jo kauan. Olemme kansainvälisesti
katsottuna edelläkävijöitä niin tutkimuksessa kuin ohjeistuksessakin. Pääperiaate kaikessa
toiminnassa on ollut ja on edelleen ennaltaehkäistä ja vähentää sisäympäristöjen
epäpuhtauksiin liittyviä terveysriskejä velvoittavilla säädöksillä ja korjaamalla
rakennuksissa havaitut epäpuhtaudet ja vauriot. Suomessa altistuminen rakennusten
kosteusvaurioille ja useimmille merkittäville sisäilman epäpuhtauksille onkin
vähäisempää kuin Euroopassa keskimäärin. Tästä huolimatta sisäilmassa edelleen
esiintyy epäpuhtauksia, joiden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää
erityistä huomiota.
Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat hyvin laaja kokonaisuus ja kehittämistä tarvitaan
useilla eri osa-alueilla. Rakennuksissa on runsaasti sisäilmaan liittyviä ongelmatilanteita,
joita ajoittain pahentaa käyttäjien epätietoisuus ja epäluottamus. Epäpuhtauksien
hallinnassa ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja viestinnässä onkin
parannettavaa. Sisäilman terveysvaikutuksista on puutteellisia ja ristiriitaisia näkemyksiä.
Myös sisäympäristöissä oireita saavien ja sairaiden tilanteeseen kaivataan apua. Puutteita
ja selvitystarpeita on hoito- ja palvelupoluissa, diagnostiikassa ja hoidossa,
sosiaaliturvassa sekä kuntoutumista tukevissa palvelukokonaisuuksissa.
llmiön laajuuden, ihmisten tiedon ja avun tarpeen ja julkistaloudellisten
kustannusvaikutusten vuoksi on herännyt tarve etsiä uusia, tutkittuun tietoon perustuvia
keinoja, näkökulmia ja ratkaisuja.
KANSALLINEN SISÄILMA JA TERVEYS -OHJELMA 2018–2028
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti keväällä 2017 Kansallisen sisäilma ja
terveys -ohjelman valmistelun yhdessä useiden yhteistyötahojen, mm.
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Työterveyslaitoksen (TTL), kanssa. Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa
hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelmaan kirjatut terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
koskevat toimenpiteet, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vastuulle/1/.
Lisäksi tehdään laajaa yhteistyötä Terveet tilat 2028 -ohjelman muiden
toimenpidealueiden kanssa.
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma suunniteltiin logical framework approach menetelmällä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa hyödynnettiin
valmisteluvaiheen työpajoja, työkokouksia, verkkokyselyjä ja kahdenvälisiä
sidosryhmäkuulemisia. Samalla koottiin tutkimusnäyttöön perustuvaa tietopohjaa ja
haastateltiin pohjoismaisia asiantuntijoita.

Kuva 1. Ohjelmassa keskiöön nostetaan ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
haittojen ennaltaehkäisy, viestintä sekä sairaiden kokonaisvaltaiseen hoito ja tuki /2/.
Ohjelmaluonnos julkaistiin syyskuussa 2018 ja samalla toteutettiin kommentointikierros
luonnoksen sisällöstä keskeisille sidosryhmille sekä kaikille avoin kysely. Kyselyjen
vastauksia käytettiin ohjelman viimeistelyssä ja niitä myös hyödynnetään ohjelman
toteuttamisessa.
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman pitkän aikavälin päätavoite on vähentää
sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa. Tähän pyritään
ottamalla terveydenhuolto voimakkaammin mukaan toimintaan sekä keskittymällä
ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, haittojen ennaltaehkäisyyn, viestintään
sekä sairaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon ja tukeen (kuva 1).
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Kymmenvuotinen Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma koostuu neljästä osa-alueesta
(kuva 2), joiden tavoitteena on
• lisätä ymmärrystä sisäympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista
• kehittää sisäympäristöön liittyvien ongelmien hallintaa
• parantaa sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä
• vahvistaa toimijoiden osaamista sisäympäristöasioissa.
Aihealueeseen liittyvällä tutkimus- ja selvitystyöllä edistetään ohjelman tavoitteiden
saavuttamista.

Kuva 2. Ohjelman osa-alueet ja tavoitteet. Ohjelman toimenpiteiden lisäksi päätavoitteen
saavuttamiseen vaikuttavat erityisesti myös rakentamiseen liittyvät toimenpiteet /2/.
TOIMEENPANO JA SEURANTA
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman toimenpiteet on suunniteltu toteutettavan
kahdessa vaiheessa. Vaiheen I toimenpiteet käynnistetään vuosien 2018–2022 aikana.
Vaiheessa I käynnistetään ne toimenpiteet, jotka ohjelman suunnitteluvaiheessa arvioitiin
tärkeimmiksi tai tavoitteiden kannalta vaikuttavimmiksi.
Ohjelman tavoitteiden saavuttamista seurataan niille luotujen mittareiden avulla. Nämä
mittarit koostetaan väestölle ja kunnan toimijoille suunnatuista kyselyistä, jotka toistetaan
ainakin ohjelman alussa ja lopussa. Näiden mittareiden lisäksi käytetään myös
tuotosmittareita, joilla kuvataan suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista.
Ohjelma julkaistiin lokakuussa 2018 /1/. THL haluaa kiittää kaikkia ohjelman
valmisteluun osallistuneita. Ohjelman toteuttamiseksi tarvitsemme laajaa yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa. Tähän työhön ovat kaikki tervetulleita. Lisätietoa Kansallisesta
sisäilma ja terveys -ohjelmasta löydät osoitteesta www.thl.fi/sisailmaohjelma.

22

Sisäilmayhdistys raportti 37

LÄHDELUETTELO
1.

Valtioneuvoston kanslia. 2018. Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja
käyttäjienhuomioon ottamista julkisissa rakennuksissa. Valtioneuvoston
periaatepäätös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta, 3.5.2018. Valtioneuvoston
kanslian julkaisusarja 2/2018.

2.

Lampi J ja Pekkanen J. Terve ihminen terveissä tiloissa: Kansallinen sisäilma ja
terveys -ohjelma 2018 – 2028. Raportti: 2018_008. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. www.thl.fi/sisailmaohjelma.
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SISÄILMA-ASIAT SUOMESSA 2018 JA TULEVAISUUDEN
NÄKYMÄT
Anne Korpi ja Pasi Pipatti
Senaatti-kiinteistöt

TIIVISTELMÄ
Osana Senaatti-kiinteistöjen 2019-2022 strategiavalmisteluja selvitettiin kohdennetuin
kyselyin ja haastatteluin suomalaisten sisäilmakäsityksiä ja kiinteistöalan
sisäolosuhteiden ennakoinnin nykytilaa. Sisäilmakeskustelu on tehdyn kyselyn mukaan
tulehtunutta antaen sen vaikutelman, että rakennusten ongelmien määrä lisääntyy,
haittakokemuksia vähätellään ja vastuuta pakoillaan. Ennakointitoiminta ei ole
suunnitelmallista. Lääkkeeksi esitämme painopisteen siirtämistä ennakoiviin
toimenpiteisiin, aiempaa nopeampaa reagointia sisäolosuhdepalautteisiin, tilankäyttäjien
kuulemista ja osallistamista, alan toimijoiden yhteisiä ponnisteluja konsensuksen
löytämiseksi ja vastuun kantamiseksi sekä radikaalia avoimuutta viestinnässä
sisäolosuhdetoimintakentällä.
JOHDANTO
Suomi on sisäolosuhdekysymysten tutkimuksessa ja sisäolosuhdeongelmien ehkäisyssä
johtavia maita. Silti keskustelua leimaavat – ei terveyttä ja hyvinvointia tukevat ja
ylläpitävät tilat – vaan kosteus- ja sisäilmaongelmaiset rakennukset, rakentamisen huono
laatu ja yksittäisten henkilöiden kokemukset. Rakennusyhtiö Peabin Taloustutkimuksella
teettämässä (2018) kyselyssä /1/ peräti 92 % suomalaisista pitää asuntojen kosteus- ja
sisäilmaongelmia suurena yhteiskunnallisena ongelmana ja 88 % nimesi
kosteudenhallinnan yhdeksi rakennusalan suuremmista haasteista. Tutkimukseen vastasi
yhteensä 1 152 täysi-ikäistä suomalaista. Kyselyyn vastanneista 66 % arvioi, että ennen
rakennettiin paremmin ja 61 % piti rakentamisen hyvää mainetta kadonneena /1/.
Valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma ja THL:n Kansallinen
sisäilma ja terveys -ohjelma 2018-2028 tähtäävät toisiaan tukien sisäilmaongelmaisten
julkisten rakennusten tervehdyttämiseen, sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen
tehostamiseen, sisäilmakysymysten parissa työskentelevien osaamisen vahvistamiseen ja
epäluottamuksen ilmapiirin muuttamiseen /2/.
Senaatti-kiinteistöjen sisäilmatoiminnassa niin ennakoiviin toimenpiteisiin kuin
ongelmatilanteisiin reagointiinkin on viime vuosina panostettu yhä kiihkeämmin /3-8/.
Yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on sisäilmaongelmien nollatoleranssi, mikä tarkoittaa
uudenlaista toimintaotetta ja asennetta. Monipuolisiin ennakoiviin toimenpiteisisiin
panostetaan entistä enemmän, jotta sisäolosuhdeongelmia ei syntyisi, ja jos ongelmia
esiintyy, niihin reagoidaan suunnitelmallisesti entistä nopeammin ja voimakkaammin.
Tilojen käyttäjille halutaan synnyttää luottamus tehtyihin toimenpiteisiin ja siihen, että
rakennus saadaan korjattua. Tarkoituksena on saavuttaa kustannussäästöjä parantuneiden
sisäolosuhteiden myötä niin työtehossa, työterveytenä kuin kiinteistötaloudenkin
mittarein mitattuna.
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Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata sisäilmakeskustelun ja sisäilma-asioiden
reaktiivisen ja ennakoivan hoidon tasoa Suomessa v. 2018. Tältä pohjalta visioimme,
mihin suuntaan sisäilmakysymysten hoidon ja ennakoinnin kanssa voitaisiin edetä.
MATERIAALIT JA MENETELMÄT
Senaatti-kiinteistöt teetätti kaksi kyselyä ja yhden haastattelututkimuksen keväällä 2018.
1.

Kansalaiskysely verkkopaneelissa 1000 täysi-ikäiselle suomalaisten sisäilmaasenteista ja käsityksistä liittyen suomalaisten rakennusten sisäilmaongelmien
laajuuteen, kotien ja muiden sisätilojen ilmanlaatuun, sisäilman
terveyshaittoihin, sisäilmaongelmien vähättelyyn, sisäilmatiedon luotettaviin
lähteisiin ja sisäilmaongelmien aiheuttajiin.

2.

Yhteensä 33 päättäjää, virkamiestä, Senaatti-kiinteistöjen asiakasfoorumilaista,
median edustajaa sekä toimialan edustajaa (kiinteistönomistaja, alan yhdistys,
konsultti) haastateltiin sisäilmakeskustelun nykytasosta.

3.

Sähköpostikysely sisäilmaan liittyvistä ylläpitovaiheen ennakointikäytännöistä
yhteensä 23 kiinteistönomistajalle, kiinteistönhoidon-ja siivouksen
palveluntuottajalle, sisäilmakonsultille ja tutkimuslaitokselle.

TULOKSET
Sisäilmamielikuvat kansalaiskyselyn perusteella
Suomalaisten keskuudessa elää vahvasti myytti suomalaisten rakennusten korostuneesti
huonosta sisäilman laadusta. Kaksi kolmesta (68 %) suomalaista uskoo, että
suomalaisissa rakennuksissa on poikkeuksellisen paljon sisäilmaongelmia. Kotinsa
ilmanlaadun kokee hyväksi 77 % vastaajista. Sitä vastoin vastaajista vain 48 %:lla
työpaikan ja 45 %:lla opiskelupaikan ilmanlaatu koetaan hyväksi. Aihe pelottaa
suomalaisia: noin puolet (47 %) suomalaisista on huolissaan sisäilman vaikutuksesta
omaan terveyteensä ja 54 % läheistensä terveyteen. Vain kolmasosa (33 %) suomalaisista
kokee, että sisäilmaongelmiin suhtaudutaan riittävän vakavasti.
Kansalaiset (90 % vastaajista) luottavat erityisesti alan erityisjärjestöihin (esim. Allergiaja astmaliitto, Sisäilmayhdistys ja Hengitysliitto) jopa terveydenhuoltoa enemmän (76
%). Seuraavaksi luotettavimpina tiedonlähteinä sisäilma-asioissa pidetään homekoiratutkimuksia (79 % vastaajista) ja sisäilmaongelmista kärsiviä yksityishenkilöitä (64 %).
Erityisesti luottamus päättäjiin (15 % vastaajista luottaa), mediaan (38 %) ja työnantajaan
(38 %) tiedonlähteinä on heikkoa. Järjestösektorin edustajat näkevät, että viranomaisilla
ei ole valmiuksia vastata sosiaalisessa mediassa leviäviin väärinkäsityksiin.
Suomalainen sisäilmakeskustelu on keskittynyt pitkälti homeeseen, vaikka
sisäilmaongelmia aiheuttavat monet muutkin tekijät. Yleisimmiksi sisäilmaongelmien
aiheuttajiksi vastaajat tunnistivat homeen (42 % vastaajista), kosteuden (26 %) ja huonon
ilmanvaihdon (24 %), mutta pölyn vain 7 % vastaajista.
Sisäilmakeskustelun taso alan toimijoiden mielestä
Kyselyn mukaan vuonna 2018 sisäilmakeskustelu on tulehtunutta eivätkä osapuolet luota
toisiinsa. Ala on jakautunut leireihin (tutkijat, lääkärit, korjaussuunnittelijat), joiden
sisälläkin on eri näkemyksiä. Virkamiehet ovat omissa siiloissaan, eikä vuorovaikutus eri
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toimijoiden kesken toimi. Kukin virkamiestaho tarjoaa ongelmaan omalta
hallinnonalaltaan lähteviä ratkaisuja, kokonaisvastuuta ei ole kenelläkään, eikä ongelmaa
käsitellä monisyisenä kokonaisuutena. Keskustelua dominoivat ääripäät. Jaettua
näkemystä hyvästä sisäilmasta, ongelmien syistä tai ratkaisukeinoista ei tahdo löytyä.
Yhteinen kieli on kadoksissa. Vastuun välttelystäkin puhutaan. Rakentajat tiedostavat
rakentamisen keskeiset kipukohdat, mutta ongelmia ei ole saatu korjatuiksi. Syy
siirretään helposti muiden hartioille (suunnittelijat, tilaajat, käyttäjät) tai se johtuu
välinpitämättömyydestä tai ammattiylpeyden puuttumisesta.
Kokemusasiantuntijoita pidetään luotettavina. Keskustelupalstoilla dominoivat
anonyymit asiantuntijat. Mielipiteet ja faktat sekoittuvat. Virkamiehet ja ”järjen ääni”
eivät kuulu. Neutraali taho jättäytyy syrjään keskustelusta. Virkamiesviestintä on
epäaktiivista. Lisäksi väärä roolitus on ollut omiaan lisäämään hämmennystä, kun
insinöörit ovat arvioineet mahdollisia terveyshaittoja ja lääkärit ottaneet kantaa
korjausratkaisuihin. Uutiskynnyksen ylittää useimmiten raflaava näkemys ja asiaa
käsitellään yksittäisten henkilöiden kokemusten kautta. Eriävien mielipiteiden ja
näkemysten taustoja ja syitä ei perata. Usein ääneen pääsee se, joka huutaa kovimmin.
Tilankäyttäjät kokevat, ettei kiinteistönomistaja ole toiminnassaan avoin. Keskustelua
ympäröi tiedon pimittämisen ja salailun verho. Maallikot eivät ymmärrä kieltä, hahmota
sisäilmaongelmien kokonaisuutta ja keskustelussa tunteet ottavat helposti vallan, mikä
lisää väärinymmärtämisen vaaraa. Ongelman mahdolliset psykologiset taustat
(esimerkiksi parempien vaikutusmahdollisuuksien puute, huono esimiestyö) ovat tabu ja
nostattavat mediamyrskyn. Syy on lähtökohtaisesti aina rakennuksessa eikä käyttäjän
toiminnassa.
Kiinteistöalan sisäolosuhteiden ennakoinnin nykytila
Tähän asti pääosa kiinteistöalan toimijoiden sisäilmaan liittyvistä toimintaohjelmista on
kohdistunut käyttäjien raportoimien sisäolosuhdeongelmien hoitamiseen, ns. reaktiiviseen
sisäilmatoimintaan. Toki vielä nämäkään toimintatavat eivät ole kaikilla toimijoilla
rutiininomaisesti käytössä, saati että kohde tutkittaisiin riittävän laaja-alaisesti
riittämättömien korjausten aikaansaaman valituskierteen katkaisemiseksi. Jos ajatuksena
on saada kiinni hälytysmerkit ja hoitaa riskipaikat jo ennen kuin käyttäjät kokevat
sisäilman huonontuneen, ponnisteluja on tehtävä ennakoivasti.
Senaatti-kiinteistöjen kyselyssä 23 kiinteistöalan toimijalle vahvistui se kuva, että
sisäolosuhteiden ennakointiohjelmat ovat nykyään vielä harvinaisia. Yksittäisiä
ennakointiin liittyviä toimintatapoja tunnistettiin, mutta yhtenäinen ennakointiohjelma tai
muu virallinen sisäolosuhteiden ennakoinnin viitekehys oli vain kahdella toimijalla.
Pääosa kyselyyn vastanneista toimijoista toteuttaa erityistä kiinteistönhoidon ja
siivouksen työnlaadun valvontaa. Suuret kiinteistönhoitoliikkeet kouluttavat omia
kiinteistönhoitajiaan sisäolosuhdeasioissa. Yhdellä taholla oli käytössään malli, jossa
rakennushankkeessa tunnistettujen sisäilmariskipaikkojen säännöllinen tarkastelu on
sisällytetty kiinteistönhoidon toimintaan. Siivouksen tilaajaorganisaatioilla ja
siivousliikkeillä oli kyllä ideoita tilojen siivottavuuden parantamiskeinoista ja
suurimmilla siivousliikkeillä konseptoituja malleja sisäilmaperusteisesti toteuttavaan
parempaan siivouksen tasoon. Vastausten perusteella vaikutti kuitenkin siltä, että näiden
toimenpiteiden vienti käytäntöön on hyvin vaihtelevaa.
Sisäolosuhteiden jatkuvatoimista mittaamista tehdään vastausten perusteella lähinnä
ongelmatilanteissa ja lyhytaikaisesti, ja jatkuvatoimista sisäolosuhde- tai
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rakennekosteusanturointia on testattu vain yksittäisissä kohteissa. Vuokraasuntotoimijoilla asuntojen lämpötilan ja kosteuden jatkuvatoiminen seuranta oli
käytössä. Rakennusautomaation etävalvonta on jossakin muodossa käytössä Suomessa n.
10 000 rakennuksessa. Sisäolosuhteiden pysyvyyden seurantaan on Suomessa liitetty n.
500 toimitilarakennusta. Mittaustietoja ei juuri analysoida, koska mittaustietojen
kerääminen on vähäistä. Muutamilla toimijoilla on vireillä sisäolosuhdemittaustietojen
analysointiprojekteja.
Rakennusten kunnon ja sisäilmanlaadun ennakoivia tutkimuksia ja katselmointeja kertoo
tekevänsä vain kaksi toimijaa 23:sta, vaikka kuntoarviointeja, joissa sisäolosuhdeasiat on
huomioitu, jonkin verran toteutetaankin. Myös PTS-toiminnan säännönmukaisuus
vaihtelee, mikä kielii siitä, että rakennusosien elinkaaritarkastelu ja korjausten ajoitus
sujuvat kankeasti.
Ennakoivaan sisäolosuhdetyöhön kuuluu yhteistyö tilankäyttäjien kanssa. Eräät kyselyyn
vastanneista toimijoista tunnistivat yhteistyömuodoista pysyvät moniammatilliset
organisaatio-/ kohdetason sisäilmaryhmät, tilankäyttäjille suunnatut sisäolosuhdeohjeet ja
tiedotteet, vuosittaisen sisäympäristöseminaarin sekä säännölliset sisäolosuhdekyselyt.
POHDINTA
Painopiste ennakointiin
Sisäilmatyön painopistettä on siirrettävä yhä enemmän ennakoivien toimenpiteiden
suuntaan ja tilankäyttäjille on myös kerrottava, millaisia ennakointitoimenpiteitä
rakentamisessa ja ylläpidon aikana tehdään ja keiden toimesta. Ennakointityön
katsastuksineen, käyttäjäkyselyineen, palveluverkoston laatuauditointeineen,
toimittajaverkoston koulutuksineen, sensoreineen ja tekoälyn hyödyntämisineen tulisi
olla yhtä näkyvää tilankäyttäjälle kuin ongelmiin reagoinninkin. Tilankäyttäjä voisi
seurata sisäolosuhteita reaaliaikaisesti. Ennakointityön pohjalta ilmi tulevat
korjaustarpeet tulee priorisoida asiakkaiden kanssa yhdessä.
Isojenkin kiinteistönomistajien on tunnettava kohteensa ja hallittava niistä kerättyä
sisäolosuhdetietoa. Jos kiinteistönomistajalta puuttuu tilannekuva kohteidensa
sisäolosuhteista, sisäolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä, kiinteistöjensä kunnosta ja
kunnossapitotarpeista, sisäolosuhdeongelmat jatkuvat varmasti. Ainoastaan
tarkastelemalla näitä ennakoivasti voidaan varmistaa tilojen käytettävyys.
Vuokravaikutuksista huolimatta peruskorjauksiin on ryhdyttävä ajallaan.
Nopea reagointi sisäolosuhdeongelmiin
Vaikka toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisuun on ollut tarjolla jo pitkään, on
mahdollista, että se on jäänyt tilankäyttäjille epäselväksi. Etenkin suurta rakennusmassaa
hallinnoivat tahot ovat ehkä huomanneet, että tarvitaan toimintamallin yksityiskohtien
hienosäätämistä sellaisiksi, että tilankäyttäjät kokevat mallin omakseen ja sitoutuvat
toimimaan sen mukaisesti. Täsmennettäviä kohtia ovat esim. haittojen ja oireiden
ilmoituskanava, sisäilmaryhmän perustamisen reunaehdot, vasteajat, käyttäjän ja
kiinteistönomistajan vastuut, kustannusten jakoperusteet sekä prosessin päättämisen
kriteerit.
Tilankäyttäjän huomautus sisäilmasta johtuvista ongelmista on otettava vakavasti ja
siihen on reagoitava välittömästi. Oireilevat on kohdattava empaattisesti.
Kiinteistönomistajan oma sisäilmaosaaja on saatava nopeasti paikan päälle
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sisäolosuhdemittareineen kartoittamaan mm. painesuhteita, ilmavirtoja ja kaasumaisten ja
hiukkasmaisten epäpuhtauksien pitoisuuksia, jotta sisäilmakonsultti pystyy
kohdentamaan varsinaista tutkimussuunnitelmaa. Ongelmien tunnistaminen on tehtävä
tehokkaasti ja korjaaminen hoidettava jopa osana päivittäistä kiinteistönhoitoa. Osaamista
sisäolosuhdeasioissa on nostettava esim. hyödyntämällä sähköisiä oppimisympäristöjä.
Vaikka asiakasnäkökulma on johtotähtenä, on osattava ja uskallettava tunnistaa, jos
ongelman takana on jokin muu kuin rakennuksesta johtuva syy (esim. johtamistavat).
Yhteisen tilannekuvan, toimintakulttuurin ja kielen luominen
Jotta suomalainen sisäolosuhteista ja -ongelmista käytävä keskustelu voitaisiin kääntää
rakentavaksi, tarvitaan koko toimialan kesken sitoutumista, yhteistyötä ja vastuunkantoa.
Suunnittelijat, kiinteistönomistajat, kiinteistön ylläpidosta vastaavat ja terveydenhuollon
ammattilaiset sekä virkamiehet on saatava käymään pyöreän pöydän keskusteluja.
Kiinteistöhuollon ja siivouksen palveluntuottajilta sekä rakennushankkeiden osapuolilta
on vaadittava entistä laadukkaampaa ja virheetöntä lopputulosta erityisesti
sisäolosuhteisiin vaikuttavissa asioissa. Kun tiedetään, miten kuuluisi toimia, näin on
myös tehtävä ilman selittelyjä.
Tilankäyttäjät ovat mukana tekemisessä ja uusien ratkaisujen kehittämisessä yhdessä
tutkimus- ja tiedeyhteisön kanssa. Living Lab -periaatteen mukaisesti käyttäjät saavat
työympäristössään testata sisäilmaan liittyviä/ vaikuttavia ratkaisuja ja innovaatioita ja
sitä, miten tilat voivat edistää hyvinvointia. Kokeiluja voidaan tehdä samalla, kun
sisäilmaongelmien syistä ja ratkaisuista keskustellaan. Teot merkitsevät enemmän kuin
tuhat sanaa ja antavat vahvan signaalin siitä, että ratkaisuja haetaan.
Hyvät käytännöt ja konkreettiset teot taittavat keskustelun negatiivista latausta ja
kääntävät huomiota onnistumisiin. Ongelmien korostamisen sijaan on keskityttävä
ratkaisuihin, onnistumistarinoihin ja alan parhaiden käytäntöjen esille tuomiseen. Hyvän
sisäilman määritelmä on avattava julkisesti.
Radikaali avoimuus ja oikean tiedon helppo saatavuus
Sisäilmakeskustelu kaipaa avoimuutta ja kuuntelevaa vuorovaikutusta. Viestinnän on
oltava aktiivista, arkipäiväistynyttä ja vastauksia kysymyksiin on saatava eri foorumeilla.
Olisi luotava kokoava kaikille avoin sisäilmasivusto, josta löytyvät mm. yhteenvedot
pyöreän pöydän keskusteluista, faktatietoa, onnistumistarinoita, ja jossa
kehittämiskohteet - ja epäonnistumiset - tarjotaan rohkeasti näkyville. Korjattujen tilojen
tyytyväiset käyttäjät näkyvät ja kuuluvat keskusteluissa. Sisäilmaongelmista avoimesti
informaatiota jakava taho haastaa muita toimialalla olevia toimimaan samoin ja vahvistaa
samalla omaa luotettavuuttaan ja uskottavuuttaan. On varmistettava, että medialla on
helposti saatavilla selkeää, oikeaa ja oikea-aikaista tietoa, jonka pohjalta se voi tuottaa
moniäänisiä sisältöjä eri näkökulmista.
Suuri yleisö on huolissaan sisäilmaongelmista ja uskoo, että Suomessa ongelmia on
erityisen paljon. Tämän mielikuvan oikaiseminen esim. kansainvälisen kontekstin
mukaan ottamisella on yksi olennainen kansalaisviestinnän teema: Suomessa ongelma ei
ole sen yleisempi kuin vaikka Ruotsissa ja Suomessa on paljon alaan liittyvää
erityisosaamista. Mutta sisäilmaongelmat ovat todellisia eikä niitä ratkaista vain
keskustelemalla tai pelkällä viestinnällä, vaan tarvitaan tehokasta ongelman selvittelyä ja
korjaamista. Tilojen tehokas käyttö voisi mahdollistaa huonoimmista rakennuksista
luopumisen isommissa kiinteistösalkuissa. Sisäilmaongelmien aiheuttajista ne, joihin
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yksilö itse voi vaikuttaa (kuten pöly) ovat selkeästi aliedustettuina. Kansalaisviestinnän
teemoissa tulisi näkyä myös yksilön omien vaikutusmahdollisuuksien korostaminen.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Seuraavien vuosien tavoite on kääntää sisäilmakeskustelu rakentavaksi ja
ratkaisukeskeiseksi. Suomalaisten uskomus maamme poikkeuksellisen huonosta
sisäilmatilanteesta on oikaistava. Kansalaisten huoli on otettava vakavasti, osallistettava
tilankäyttäjiä sisäilmaratkaisujen tutkimushankkeisiin ja samalla tuotava ilmi, että
sisäilma on muutakin kuin home. Alan toimijoiden välinen vuoropuhelu kaipaa pohjaa ja
yhteentuomista saman pöydän ympärille. Alan erityisjärjestöt ovat tärkeitä
kansalaismielipiteen muokkaamisen, faktatiedon ja hyvien käytäntöjen levittämisen
foorumeja. Oikeaa tietoa ja sisäilmaselvitysten avointa esittelyä on oltava helposti
saatavilla. Ongelmien korostamisen sijaan on keskityttävä ratkaisuihin,
onnistumistarinoihin ja alan parhaiden käytäntöjen esille tuomiseen.
Toistaiseksi reaktiivinen toiminta korostuu kiinteistöalalla eikä ennakointitoiminta ole
suunnitelmallista. Jos rakennusten sisäolosuhteista, niihin vaikuttavista tekijöistä,
kiinteistöjen kunnosta ja kunnossapitotarpeista ei ole selkeää kuvaa,
sisäolosuhdeongelmat jatkuvat. Muutoksen edellytykset ovat luonteeltaan proaktiivisia,
mutta jotta tavoite saavutetaan, tarvitaan sekä proaktiivisia että reaktiivisia toimenpiteitä.
Kaikissa rakennuksissa on jonkinasteisia sisäolosuhdeongelmia niiden elinkaaren aikana.
Jos ongelmia ilmenee, on tärkeää, että ne tunnistetaan, niihin puututaan ja ne korjataan
ripeästi ja tehokkaasti. Jos reaktiivisissa toimenpiteissä epäonnistutaan, silloin
ennakoivien sisäilmaponnistelujen uskottavuus heikkenee. Tavoitteena on hoitaa tilanne
mahdollisimman vähin käyttäjille koituvin häiriöin. Käyttäjäkokemuksen mittaamista
tarvitaan teknisen tekemisen rinnalle.
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SATAKUNTA-HANKE – VALTAKUNNALLINEN
INTERVENTIOTUTKIMUS
Tuula Putus ja Janne Atosuo
Turun yliopisto

TIIVISTELMÄ
Satakunta-hanke on kuntayhteistyöhön keskittyvä interventiotutkimus, jota on pilotoitu
eri puolilla Suomea 10 vuoden ajan /1/. Tavoitteena on auttaa kuntia sisäilmaongelmien
haltuunotossa ja kestävien ratkaisujen löytämisessä. Satakunta-hanke pyrkii tukemaan
Terveet tilat 2028-toimintaohjelman tavoitteita tuottamalla tutkittua tietoa julkisten
toimijoiden, kuten kuntien, kaupunkien ja valtion viranhaltijoiden päätöksenteon tueksi
tavoitteena rakennusten sisäilman laadun parantaminen. Satakunta-hankkeeseen otetaan
sata vapaaehtoista kuntaa ja kaupunkia, jotka sitoutuvat rakennustensa käyttäjien
pitkäaikaiseen terveyden seurantaan. Muut Suomen kunnat toimivat vertailuryhmänä ja
niiden kansalaisten terveyden kehittymistä seurataan tilastoista ja terveydenhuollon
rekistereistä.
TAUSTA
Sisäilmatutkimusta on Suomessa tehty yli kolmen vuosikymmenen ajan. Ongelmaa ei ole
saatu täysin haltuun, vaikka meillä Suomessa maailman ylivoimaisesti edistyksellisin
lainsäädäntö ja hyvät, tutkimukseen perustuvat viranomaisohjeet. Eri laskelmien mukaan
korjausvelkaa on paljon ja se kasvaa edelleen. Kunnat on jätetty paljolti yksin pohtimaan
ratkaisuvaihtoehtoja taloudellisten seikkojen mennessä usein päätöksenteon edelle
terveysperusteisen tutkimustiedon sijaan.
Jo 1990-luvun lopulla kirjoitettiin terveysvaikutustutkimukseen perustuva Majviksuositus, jossa korostettiin, ettei pintaremonteilla ratkaista sisäilmaongelmien
terveyshaittoja /2-5/. Majvik 2-suosituksessa 2008 otettiin entistä voimakkaammin kantaa
mm. tiivistyskorjausta vastaan ja korostettiin, että mikrobien kontaminoimat rakenteet
tulee poistaa ennen rakenteiden tiivistämistä /6/. Myöhempi tutkimus on osoittanut, ettei
tiivistyskorjaaminen onnistu kuin poikkeustapauksissa /7/.
Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle v 2012 luovutettu katsaus sisäilmatutkimuksen tilasta
listasi useita toimenpide-ehdotuksia ja lainsäädännön muutostarpeita /8/. Katsauksessa oli
myös laskelma sisäilmaongelmien terveystaloudellisista seuraamuksista. THL:n
tutkimukset ovat jo aikaisemmin osoittaneet sisäilmaongelman kustannusten
suuruusluokan ja erityisesti koulujen korjauksilla saavutettavissa olevat terveyshyödyt ja
säästöt /9, 10/. Oikein tehdyllä ja oikea-aikaisella korjaamisella olisi siis saavutettavissa
suuria säästöjä sekä valtakunnan tasolla, kuntatasolla sekä yksittäisten perheiden tasolla.
Valitettavasti monet tarkastusvaliokunnan raportissa mainitut toimenpiteet ovat jääneet
toteutumatta ja lainsäädännön muutokset tekemättä. Kunnissa sisäilmaongelmat kasvavat
ja lehtitietojen mukaan on jopa kuntia, joissa ei ole yhtään kunnossa olevaa julkista
rakennusta. Julkisuudessa on myös tullut esiin tapauksia, joissa toistuvista
tiivistyskorjauksista huolimatta rakennus on jouduttu lopulta purkamaan terveyshaittojen
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jatkuessa. Koulujen lisäksi näin on käynyt myös eräissä virastoissa ja laitoksissa.
Näennäiskorjaaminen on lopulta kallein mahdollinen vaihtoehto, jos rakennus joudutaan
purkamaan oireilun jatkuminen vuoksi.
Suomessa ei kuitenkaan vieläkään ole käynnissä systemaattista korjausrakentamisen
ratkaisujen tutkimusohjelmaa, jossa rakennuksen käyttäjien terveys ja sairauksista
aiheutuneiden kustannusten vaikutus olisi pitkällä aikavälillä otettu huomioon.
Tarkastusvaliokunnan laskelman mukaan koulurakennuksen korjaus maksaa itsensä
takaisin 3-5 vuodessa /8/. Tämä arvio tulisikin varmentaa riittävän laajalla
interventiotutkimuksella, terveystaloudellisella analyysillä ja pitkällä seurannalla.
TUTKIMUSASETELMA
Turun yliopiston tutkijaryhmällä on jo pitkä kokemus kuntayhteistyöstä. Satakuntahankkeen päätutkija on ollut mukana sekä THL:n että Työterveyslaitoksen tutkimuksissa
1990-luvun alusta asti. Satakunta-hankkeen pilotointi käynnistyi v. 2007 lopussa, kun
ensimmäiset koko kunnan julkista rakennuskantaa koskevat kyselytutkimukset
käynnistettiin. Samalla tehtiin lomakekannan kehitystyötä ja luotiin vertailuaineistojen
kokoelma eri-ikäisille ja eri ammattikuntia edustaville vastaajille. Taustalla oli useita
väitöskirjatöitä, joiden ohjauksessa THL ja TTL tekivät yhteistyötä mm. lomakkeiden
kehittämiseksi ja validoimiseksi /11/.
Kun valtioneuvosto päätti aloittaa Terveet tilat toimintaohjelman v. 2018 asettaen
tavoitteeksi kaikkien julkisten rakennusten paremman kunnon vuoteen 2028 mennessä
/12/, Turun yliopiston tutkijaryhmällä oli käytössään jo noin kymmenen vuoden aineisto
pilottitutkimuksista kuntien, kaupunkien ja monien muiden julkisten toimijoiden kanssa.
Satakunta-hankkeen idea ja alustavat tulokset ovat olleet aiemminkin esillä
Sisäilmastoseminaareissa /1/.
Satakunta-hankkeessa on kysymys interventiokohteiden pitkäaikaisseurannasta ja
tavoitteena on vertailla eri kuntien valitsemien erilaisten korjausrakentamisen
menetelmien ja materiaalien seurauksia, hyviä ja mahdollisia huonoja puolia sekä
vaikuttavuutta terveysmittareiden ja terveystaloudellisten parametrien avulla. Kuntaliitto
on omissa hankkeissaan jo aikaisemmin kerännyt kuntakohtaista tietoa julkisten
rakennusten kunnosta ja korjaustarpeista (korjausvelasta). Terveystietoa on myös kerätty
paitsi oirekyselyjen avulla, myös erilaisten kliinisten mittareiden avulla, ensin pienistä
aineistoista /13, 14/, mutta myös pitkäaikaisista seuranta-aineistoista on jo julkaistua
tutkimustietoa /15/. Vastaavasti Ruotsissa on julkaistu yli 11 400 henkilön 10vuotissseuranta heidän koti- ja työympäristöstään sekä syntyneistä terveyshaitoista. Tässä
tutkimuksessa olivat mukana Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti ja Viro /16/. Kovin monta
vastaavaa seurantatutkimusta ei ole käytettävissä koko maailmasta.
Satakunta-hankkeessa Turun yliopisto seuraa mukaan vapaaehtoisesti liittyneiden kuntien
ja kaupunkien julkisten rakennusten tilaa ja niiden käyttäjien terveyttä sekä suorien
mittausten ja oirekyselyjen avulla, keuhkojen toimintatutkimusten ja immunologisten
tutkimusten avulla (Atosuo ym. tässä seminaarikirjassa).
Osallistuvat kunnat sitoutuvat tiettyihin korjausrakentamisen ja kiinteistöjen
kunnossapidon periaatteisiin, jotka perustuvat olemassa oleviin viranomaisohjeisiin ja
aiemmin julkaistuihin tutkimustietoihin. Vasteita mitataan toistettavien oirekyselyjen
avulla ja lääketieteellisillä mittauksilla ja tutkimuksilla. Tausta-aineistona käytetään
kansallisia tautirekistereitä ja muita tietopankkeja. Tavoitteena on sisäilma-altisteisiin
liittyvien oireiden ja haittojen vähentäminen, terveyden edistäminen ja pysyvien
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sairauksien ehkäisy. Pitkän aikavälin tavoitteena on arvioida eri korjaus- ja
uudisrakentamisen menetelmien terveystaloudellista hyötyä ja korjausinterventioiden
vaikuttavuutta ja onnistumista.
MIHIN KUNNAT SITOUTUVAT?
Hankkeeseen mukaan tulevat kunnat ja kaupungit tekevät Turun yliopiston kanssa
kirjallisen aiesopimuksen, jossa määritellään yhteistyöhankkeen tavoitteet, sisältö ja
kesto. Sopimuksia on solmittu kuntien omien tarpeiden mukaan eri pituisiksi jaksoiksi,
yhdestä vuodesta viiteen ja kymmeneen vuoteen. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa
sopimuksen puolen vuoden irtisanomisajalla.
Aiesopimuksen lisäksi tehdään yksityiskohtainen yhteistyösopimus, jossa määritellään
tarkemmin, mitä tutkimuksia ja mittauksia sopimus sisältää ja kuinka usein niitä
toistetaan. Tavanomaisessa tilanteessa perustutkimukset tehdään ennen
korjausinterventiota tai ongelmarakennuksesta pois siirtymistä ja samat tutkimukset
toistetaan määräajoin, esim. vuosittain.
Interventiohankkeella on internetsivut, jossa on lueteltu ne periaatteet, joihin
yhteistyökumppanit sitoutuvat /12/. Kunnat voivat myös muodostaa yhteistyökonsortioita
joko olemassa olevien kansanterveystyön kuntayhtymien tai ympäristöterveyden
yhteistoiminta-alueiden mukaisesti.
Korjausinterventiot ja uudisrakentaminen toteutetaan Terveet tilat ’28-toimintaohjelmaa,
STM:n ja YM:n ohjeita ja oppaita sekä muita viranomaisohjeita noudattaen. Periaatteena
ja tavoitteena on, että rakennukset saadaan kerralla kuntoon ja vältetään jo virheellisiksi
osoittautuneita menetelmiä. Materaalivalinnoissa tavoitteena ovat terveelliset ja
turvalliset aiheiden yhdistelmät, vältetään biosideja, allergisoivia ja toksisia kemikaaleja
ja haitalliseksi tiedettyjä vaihtoehtoja. Hyvä ilmanvaihto ja riittävä siivous tulee myös
ottaa huomioon.
Osallistuvat tahot sitoutuvat:
1.

Perusteellisiin peruskorjauksiin, jotka perustuvat rakennusten
korjattavuusarvioon.
2. Ilmanvaihtojärjestelmän tauottomaan käyttöön. Laitteiden tulee olla aina päällä
ainakin pienellä teholla.
3. Ilmanvaihtojärjestelmät nuohotaan säännöllisesti ja ilmanvaihtojärjestelmien
suodattimet vaihdetaan säännöllisesti 3-4 kertaa vuodessa.
4. Työpaikkakäynnit tehdään säännöllisesti.
5. Riskinarviointitarkastukset kouluissa ja päiväkodeissa tehdään säännöllisesti
vähintään 3 v välein.
6. Vesivahingot ja kosteusvauriot korjataan viipymättä, niin vältytään
mikrobivaurioilta.
7. Radonmittaukset tehdään kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa 1. kerroksessa.
8. Tehdään käyttäjien terveysseuranta säännöllisesti samassa rytmissä
riskinarvioinnin kanssa ja työpaikkakäyntien kanssa.
9. Korjausten onnistumista seurataan oirekyselyjen avulla 1-3 vuoden välein.
10. Terveystutkimukseen osoitetaan rahoitus korjausrakentamisen budjetista (esim.
0.4 %).
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11. Jo sairastuneille järjestetään erityisen terveet tilat, etäopetus tai allergeenivapaat
tilat.
12. Pahimmin sairastuneille (esim. opettajille) pyritään järjestämään korvaavaa
työtä, etätyötä tai muuta kuntouttavaa työtä (voi opettaa jo sairastuneita lapsia
tai ohjata tutorina toista työntekijää), opettaa tai antaa vertaistukea.
13. Julkisiin tiloihin valitaan helposti siivottavat pinnat ja materiaalit (kouluissa ja
päiväkodeissa erityisen tärkeää) ja siivouksessa käytetään turvallisia
hajustamattomia tuotteita (ei otsonia tai muita biosideja, biguanideja tai
tiatsolinoneja).
14. Yleisenä tavoitteena on yhteinen sitoutuminen hyvään rakentamisen laatuun,
kuivaketju-, pölyn hallinta- ja kosteudenhallintasuunnitelmien toteuttamisen ja
paremman suunnittelun ja tiukemman tilaajavastuun ja valvonnan avulla.
15. Tilojen käyttäjät sitoutetaan hajusteettomuuteen siivouksessa, tekstiilien
puhdistuksessa ja materiaalivalinnoissa.
16. SOTE-uudistuksen yhteydessä työterveyshuollon parhaat toimintamallit otetaan
käyttöön kouluterveydenhuollossa ja neuvolatyössä moniammatillisten tiimien
työskentelyssä.
17. Ympäristöterveydessä toimintaperiaatteena tulee olla varhainen puuttuminen,
varovaisuusperiaate ja validoidut interventiot.
Pilottivaiheen kuntia on n. 40 ja tuloksista on jo julkaistu ensimmäinen väitöskirja /17/.
Varsinainen laajempi interventiotutkimus on aloitettu v. 2018 ja tutkimus päättyy v.
2028, jolloin hankkeen aikana syntyneet uudet menetelmät ja parhaat toimintamallit
voidaan ottaa käyttöön kaikkialla Suomessa. Vuoden 2018 aikana hankkeeseen on
liittynyt yli 20 kuntaa. Jatkossa uusia kuntia otetaan mukaan n. 20 kpl / v, jonka jälkeen
seurantamittaukset tehdään kolmen vuoden välein. Pilottivaiheen aineistossa on tietoja yli
110 koulusta ja noin 20 päiväkodista. Vuoden 2018 aikana on kerätty aineisto yli 60
koulusta ja 160 päiväkodista. Jatkossa koulujen ja päiväkotien lisäksi
tutkimushankkeeseen otetaan mukaan myös lisää työpaikkoja, kuten paloasemia, poliisija oikeustaloja, toimistotyöympäristöjä, sote-kiinteistöjä ja sairaaloita sekä
asuinkerrostaloja ja rivitaloyhtiöitä.
Tutkimukseen kuuluu rakennusteknisiä osia, mikrobiologisia, kemiallisia, toksikologisia
ja kliinisiä mittauksia osittain kuntien omana työnä, osittain liikkuvan TROSSI-yksikön
toteuttamana. Interventiohankkeen yhteydessä validoidut uudet menetelmät voidaan
tulevaisuudessa ottaa osaksi viranomaisohjeita ja kliinistä diagnostiikkaa.
KOULUTUS JA TUTKIMUS
Santakunta-hankkeen yhteydessä toteutetaan useita väitöskirjaan tähtääviä opinnäytetöitä,
jotka on rekisteröity pääosin Turun yliopistoon. Rahoitus on saatu yliopiston omana
investointina, osallistuvien kuntien osarahoituksena sekä eri säätiöiden ja
Työsuojelurahaston apurahoina. Hanke sisältää useiden tutkimuslaitosten ja yritysten
yhteistyötä. Yhteistyötahoja ovat mm. Eurofins Expert Services Oy, aluehallintovirastot
ja eräät potilasjärjestöt.
Paikallisten ja alueellisten koulutustilaisuuksien lisäksi järjestetään kansainvälisiä
seminaareja ja kokouksia, joista tuorein pidettiin Turussa elokuussa 2018. Santakuntahankkeen tutkijat osallistuvat myös Terveet tilat 2028-hankkeen järjestämiin
koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin. Hankkeeseen liittyy myös kansainvälistä
yhteistyötä ja tuotekehitystyötä materiaalivalmistajien kanssa.
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Satakunta-hankkeen yhteistyökuntia on kaikkialla Suomessa. Näin myös mahdolliset
alueelliset erot saadaan esiin. Pääosa kunnista on kuitenkin Etelä-Suomen, Lounais- ja
Itä-Suomen alueelta. Esimerkkejä toteutuneesta tutkimusyhteistyöstä on taulukossa 1.
TULOSTEN RAPORTOINTI
Osallistuvien kuntien kanssa on sovittu, että kuntakohtaiset raportit ovat julkisia. Vain
tietosuojan alaiset asiat pidetään salassa, kuten muissakin tutkimuksissa. Opinnäytetyöt
ovat julkisia ja niissä kerrotaan osallistuvan yhteistyökunnan nimi, mikäli kunta antaa
siihen luvan. Rahoituslähteet ovat julkisia.
Hankkeen tiedottaminen toteutetaan Turun yliopiston virallisten tiedotuskanavien kautta.
Hankkeella on omat Facebook-sivut. Kukin osallistuva kunta vastaa paikallisesta tulosten
tiedottamisesta. Tulosten tiedottamiskanavana ovat myös alueelliset seminaarit,
Sisäilmayhdistyksen järjestämät seminaarit, potilas- ja kansalaisjärjestöjen sekä
ammattiyhdistysten koulutustilaisuudet, verkkosivut ja jäsenlehdet, sekä julkinen media.
Tutkittu ja julkaistu tieto toimitetaan myös Terveet tilat 2028 –toimintaohjelman käyttöön
ja tavoitteenamme on tukea valtiovallan toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.
Taulukko 1. Esimerkkejä tutkimuksiin osallistuneista kunnista ja kaupungeista
kunta/kaupunki
tutkimuksen sisältö seurantatutkimuksia
Kokkola
kaikki koulut
tehty useita
Raisio
kaikki päiväkodit
Naantali
kaikki koulut
Loviisa
kaikki koulut ja
tehty useita
päiväkodit
Akaa
kaikki koulut ja
tehty yksittäisiä
päiväkodit
Lappeenranta
useita kouluja ja
tehty useita
päiväkoteja
Vantaa
kaikki koulut ja
ei vielä, tutkimus
päiväkodit
käynnistetty 2018
Kotka
useita kouluja
tehty yksittäisiä
KIITOKSET
Tutkimusryhmämme kiittää taloudellisesta tuesta Turun yliopiston johtoa, Juho Vainion
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kyselyihin ja kliinisiin tutkimuksiin osallistuneita työntekijöitä ja lasten vanhempia.
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RATKAISTAAN YHDESSÄ! -HANKE (2018-2020): KEINOJA
OPPIMISYMPÄRISTÖJEN SISÄILMASTA OIREILEVIEN
LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ TUKEMISEEN
Kiti Haukilahti
Hengitysliitto ry

TIIVISTELMÄ
Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen tavoitteena on auttaa löytämään ratkaisuja lasten ja
heidän perheidensä tukemiseksi silloin, kun oppimisympäristöjen sisäilma aiheuttaa
oireilua. Tässä artikkelissa esitellään hankkeessa koottuja huomioita palveluiden
solmukohdista ja hyväksi havaituista toimintatavoista. Ratkaisuja kootaan kolmeen eri
palvelupolkuun, joita ovat 1) lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuki, 2) lapsen
sosiaalisten suhteiden ja hyvinvoinnin tuki sekä 3) vanhempien ja koko perheen tuki.
STEA-avustuksen saanut hanke toimii vuosina 2018-2020 ja sitä toteuttavat yhteistyössä
Hengitysliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry ja Homepakolaiset ry.
SISÄILMASTA OIREILU OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ
Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien käsittely on ajankohtaista monissa kunnissa
eri puolilla Suomea. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisussa esitetyn arvion
mukaan merkittäviä kosteus- ja homevaurioita esiintyy 12-18 % koulujen ja päiväkotien
kerrosalasta/1/.
Maailman terveysjärjestö WHO:n raportin mukaan koulujen sisäilmaongelmat
vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin monin tavoin /2/. Koulujen sisäympäristön laatu ja
oppiminen -tutkimuksessa todettiin, että terveydellisten ongelmien lisäksi koulujen huono
sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja /3/.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämishankkeen /4/ tulosten mukaan kuntien
toimintatavat koulujen sisäilmaongelmien selvittämisessä ja toimenpiteiden
kiireellisyyden arvioinnissa vaihtelevat. Suosituksissa todetaan, että
kouluterveydenhuollon roolia tulee täsmentää. Lisäksi suositetaan koulutuksia rehtoreille
sisäilmaongelmien hallintaan ja tietopakettien laatimista kaikille koulutiloja käyttäville.
Vanhempien barometriin /5/ vastanneiden alakoululaisten vanhemmista 6 % ja
yläkoululaisten vanhemmista 13 % kertoi lapsensa opiskelevan väistötiloissa. Useat
vanhemmat ovat kertoneet hankejärjestöille yhteydenotoissaan, että heidän lapsensa käy
sisäilmasta oireilun vuoksi koulua kotona. Tietoa siitä, kuinka montaa lasta järjestely
koskee valtakunnallisesti, ei ole saatavilla.
Ratkaistaan yhdessä! –hankkeen valmistelutyössä ja käynnistymisvaiheessa on
hyödynnetty sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän vanhemmiltaan kerättyä
kokemustietoa. Hankejärjestöt Hengitysliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry ja
Homepakolaiset ry ovat saaneet vuosien ajan yhteydenottoja koulujen sisäilmaongelmista
ja lasten ja perheiden kuormittuneista tilanteista. Kokemustiedon pohjalta on ilmeistä,
että oppimisympäristöjen sisäilmasta oireilu voi aiheuttaa tilanteen, jossa lapset ja heidän
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perheensä tarvitsevat ratkaisuja lapsen koulunkäynnin, sosiaalisten suhteiden ja koko
perheen hyvinvoinnin tukemiseen.
RATKAISTAAN YHDESSÄ! -HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN
Keväällä 2017 Hengitysliitto, Homepakolaiset ry ja Suomen Vanhempainliitto ry pohtivat
yhdessä, miten oppimisympäristöjen sisäilmasta oireilevia lapsia ja heidän perheitään
voitaisiin auttaa nykyistä paremmin. Kohderyhmän kuulemisen varmistamiseksi
hankesuunnittelukokouksiin kutsuttiin mukaan sisäilmasta oireilevien lasten vanhempia
ja samalla kysyttiin hankkeen toimintamallin hyödyllisyydestä verkkokyselyn avulla,
jonka kooste laadittiin sisäiseen käyttöön. Kaksi päivää avoinna olleeseen kyselyyn
vastasi 195 vanhempaa 56 eri kunnasta. Toimintamallin hyödyllisyys arvioitiin asteikolla
1-5 olevan 4,7. Avovastauksien sisältö kuvasi sisäilmasta oireilevien lasten ja perheiden
tilanteita yhdenmukaisesti hankejärjestöjen aiemman kokemustiedon kanssa. Hanke sai
STEA-avustuksen vuosille 2018-2020.
Tässä artikkelissa kokemustiedolla viitataan hankejärjestöjen saamiin vanhempien
yhteydenottoihin, Homepakolaiset ry:n vuonna 2016 järjestämiin sisäilmasta oireilevien
lapsia ja heidän vanhempiaan kuuleviin työpajoihin, Hengitysliiton, Vanhempainliiton ja
Reisjärven Hengitysyhdistyksen vuonna 2016 järjestämiin työpajoihin Pohjois-Suomen
kunnissa, hankkeen suunnittelukokouksissa käytyihin keskusteluihin sisäilmasta
oireilevien lasten vanhempien kanssa ja hankkeen toimintamallin hyödyllisyyttä
testanneeseen verkkokyselyyn.
Kokemustiedolla viitataan myös hankkeen alkuvaiheessa laadittuun hankkeen sisäiseen
käyttöön tarkoitettuun analyysiin. Analyysi pohjautuu kunnissa tehtyihin
teemahaastatteluihin. Se antaa monipuolisen kuvan lasten ja perheiden tarpeista sekä
palveluiden solmukohdista. Alkukartoitus tehdään jokaisessa hankkeen
kumppanikunnassa ja sitä varten haastatellaan sisäilmasta oireilevien lasten vanhempia,
koulujen ja kuntien työntekijöitä sekä kuntien päättäjiä.
Kokemustiedon pohjalta hankkeen tavoitteeksi määriteltiin löytää ratkaisuja
oppimisympäristöjen (koulut ja päiväkodit) sisäilmasta oireilevien lasten oppimisen ja
koulunkäynnin tukemiseen, sosiaalisten suhteiden ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä
vanhempien ja koko perheen tukemiseen. Ratkaisuja kerätään kumppanikunnista sekä
valtakunnallisesti erilaisilla kyselyillä. Hankkeessa luotavat materiaalit ovat
valmistuttuaan kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä. Tuotoksia on tarkoitus
hyödyntää THL:n kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman (2018-2028) tiedonkeruussa
ja ohjeistuksissa /6/.
YHTEISTYÖ KUNTIEN KANSSA
Hanke aloitti toimintansa vuonna 2018 neljän kuntakumppanin kanssa. Vuoden 2019
alusta alkaen mukaan saadaan kaksi uutta kuntaa. Yhteistyö kunnan kanssa perustuu
yhteistyösopimukseen. Tilaa on vielä 2-4 uudelle kuntakumppanille.
Hankkeen toiminta on jaettavissa kolmeen eri toimintalinjaan. Ensimmäinen toimintalinja
on ratkaisutyöpajojen järjestäminen kunnissa. Ratkaisutyöpajatyöskentely tähtää
oppimisympäristöjen sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheitään tukevien
palvelupolkujen luomiseen. Ratkaisutyöpajat voidaan järjestää avoimina kaikille eri
toimijoille, tai kohdennetummin, esimerkiksi koulun oppilashuoltoryhmän tai
vanhempainyhdistyksen kanssa. Niissä kunnissa, joissa yhteistyö aloitettiin keväällä
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2018, ovat ratkaisutyöpajat juuri käynnistyneet tai käynnistymässä. Tässä artikkelissa
keskitytään työn alla olevien palvelupolkujen sisältöihin.
Hankkeen kaksi muuta toimintalinjaa ovat vanhempien ratkaisukeskeisten
vaikuttamiskeinojen lisääminen sekä arjen auttaminen ja vertaistuen järjestäminen. Myös
niiden toiminta linkittyy monin osin palvelupolkujen sisältöihin.
PALVELUPOLUT
Ratkaisutyöpajojen tavoitteena on eri toimijoiden yhteisen ymmärryksen lisääminen ja
konkreettisten, lapsia ja heidän perheitään auttavien palvelupolkujen luominen.
Työpajoissa ei ratkaista yksittäisten lasten tai perheiden asioita, vaan suunnitellaan
yhteisiä toimintatapoja ja palvelupolkuja erilaisiin yhteistyötä vaativiin tilanteisiin.
Hanketyöntekijät ehdottavat työpajojen aiheita alkuhaastatteluiden pohjalta.
Palvelupolku lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen
Sisäilmasta oireilevat lapset eivät vaikuttaisi olevan valtakunnallisesti yhdenvertaisessa
asemassa oppimisen ja koulunkäynnin tuen soveltamisen suhteen. Ohjeet sisäilmaasioiden käsittelyyn ja opetuksen järjestämiseen vaihtelevat kouluittain, jopa saman
kunnan sisällä. Toimenpiteitä joudutaan odottamaan pitkään ja osa vanhemmista päätyy
odotellessaan ratkaisuun, jossa he ottavat lapsen käymään koulua kotoa käsin huoltajan
päätöksellä. Tällöin kunnalla ei ole lakisääteistä velvoitetta muun muassa hankkia
lapselle koulukirjoja tai järjestää kouluruokailua ja oppilashuoltoa. Monet kunnat
järjestävät ne kuitenkin vapaaehtoisesti. Hanke suosittaa, että kotona opiskelu tapahtuisi
koulun/kunnan tekemällä päätöksellä (erityiset opetusjärjestelyt), koska se on lapsen
oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta selkeämpi vaihtoehto. Erityisiä
opetusjärjestelyjä voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun se on perusteltua oppilaan
terveydentilaan liittyvistä syistä /7/.
Esi- ja perusopetuksessa käytössä oleva oppimisen ja koulukäynnin kolmiportaisen tuen
malli tuli opetussuunnitelmien perusteisiin vuonna 2011 /8/. Kolmiportaisen tuen tasot
ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Yleinen tuki tarkoittaa pedagogisia ratkaisuja
sekä ohjaus- ja tukitoimia koulun arjessa. Sen aloittamiseen ei tarvita tutkimuksia tai
päätöksiä /9/. Tehostetun tuen aloittamiseen tarvitaan pedagoginen arvio ja asian käsittely
moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Erityistä tukea varten laaditaan pedagoginen
selvitys ja tehdään hallintopäätös. Tilanteissa, joissa erityistä tukea ei ole edeltänyt
tehostettu tuki (esimerkiksi onnettomuus tai vakava sairaus), tarvitaan psykologinen tai
lääketieteellinen arvio /8/. Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa on havaittu, että
kolmiportaisen tuen mallin käyttöönotto ja soveltaminen ovat eri kunnissa eri vaiheissa.
Toinen valtakunnallinen havainto on, ettei mallia aina sovelleta sisäilmasta oireilevan
lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelussa, vaan yksittäiset työntekijät
etsivät ratkaisuja oppilas ja tilanne kerrallaan. Resursseja hukataan koordinoidun tiedon
ja toiminnan puuttuessa. Hankkeessa mallinnetaan sisäilmasta oireilevan lapsen
oppimisen ja koulunkäynnin tuki kolmiportaisen tuen malliin, jotta lapsen koulunkäynnin
tukeminen muuttuu systemaattisemmaksi.
Palvelupolku lapsen sosiaalisten suhteiden ja hyvinvoinnin tukemiseen
Lapsille on tärkeää kokea olevansa osa luokkayhteisöä ja että heillä on oma
kaveriporukka. Sisäilmasta oireilevat lapset kertovat, että heidän toiveensa on saada
käydä koulua oireetta ja viettää vapaa-aikaansa normaalisti ikätoveriensa kanssa.
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Kokemustiedon mukaan kotona tai muista oppilaista muuten erillään opiskeleva
sisäilmasta oireileva lapsi voi jäädä vaille suhteita luokkatovereihinsa ja muuta oman
koulun tuomaa yhteisöllisyyttä. Mikäli lapsi joutuu vaihtamaan koulua, voivat sosiaaliset
suhteet vanhoihin luokkatovereihin katketa. Osalla lapsista oireilu voi johtaa harrastusten
ulkopuolelle jäämiseen joko harrastuspaikan sisäilmaongelmien tai oman kunnon
heikentymisen vuoksi. Monet sisäilmasta oireilevat saavat oireita myös erilaisista
hajustetuista tuotteista, kuten hajustettujen pyykinpesu- ja huuhteluaineiden käytöstä.
Hajusteille oireilu ja sisäilmasta oireilu yleensäkin vaikeuttavat joillakin lapsilla
kavereiden tapaamista. Kaverisuhteiden heikentyminen tai katkeaminen voi aiheuttaa
lapsille syrjäytymisriskin.
Hanke suosittelee, että sisäilmasta oireilevan lapsen kouluyhteisöön kiinnittymistä ja
muiden sosiaalisten suhteiden tukea suunnitellaan moniammatillisesti, myös
harrastustoiminta huomioiden. Monet vanhemmat toivovat, että lapselle nimettäisiin
yhteyshenkilö, joka koordinoisi opetusta ja tukitoimia. Kotona koulua käyvien lasten
vanhemmat tarvitsevat lisää tukea opetuksen järjestämiseen. Opettajien kotikäynnit ja
esimerkiksi ulkona järjestetyt läksyryhmät auttavat oppimisen lisäksi kouluyhteisöön
kiinnittymistä. Osa kotona koulua käyvistä lapsista osallistuu johonkin yhteiseen
opetukseen, kuten ulkoliikuntatunteihin. Osittainenkin opetukseen osallistuminen auttaa
ylläpitämään kaverisuhteita. Osaopetusjärjestelyissä on huomioitava, että lapsen
koulukyydit järjestetään oppituntien aikataulujen mukaan.
Sisäilmasta oireileville lapsien verkko- ja etäopetusta on kehitettävä niin, että se sisältää
suunnitelmallisen lapsen sosiaalisista suhteista huolehtimisen. Oireilevien lasten
vanhemmat kertovat, että jo pienetkin konkreettiset huomionosoitukset, kuten lapsen
tervehtiminen ja hänelle esitetyt kysymykset etäopetuksen aikana edesauttavat
kouluyhteisöön kiinnittymistä. Etäopetuksessa voidaan myös hyödyntää pari- tai
ryhmätöiden tekemistä. Hyvien käytäntöjen kokoamiseksi hankkeessa tutustutaan
etäopetuksen kehittämishankkeiden tuloksiin ja esimerkiksi paljon pitkiä aikoja
matkustavien lasten etäopetusjärjestelyihin.
Kouluyhteisöön kiinnittymisen tuen rinnalla on hyvä selvittää sisäilmasta oireilevien
lasten vertaistuen tarve. Hanke järjestää kumppanikunnissaan vertaistoimintaa sisäilmasta
oireileville lapsille. Vertaistoimintaa voidaan järjestää yhteistyössä muun muassa kunnan
nuorisotyön ja kunnan alueella toimivien järjestöjen kanssa. Lasten vertaistuki linkitetään
osaksi sosiaalisten suhteiden ja hyvinvoinnin tukemisen palvelupolkua.
Hankkeessa on havaittu, että kouluterveydenhuollossa tarvitaan lisää tukea ja
toimintaohjeita tilanteisiin, joissa epäillään oppilaiden oireilevan sisäilmasta tai
sisäilmaongelma on jo onnistuttu paikallistamaan. Vastauksia kaivataan muun muassa
seuraaviin kysymyksiin: Mikä on sisäilmasta oireilua ja mikä ei? Miten poissuljetaan
muut saman tyyppistä oireilua, kuten päänsärky ja väsymys, aiheuttavia tekijöitä? Miten
erotetaan kausiflunssat sisäilmasta oireilusta? Kuuluuko koulussa oireilevien lasten
oireilun seuranta ja hoito terveyden edistämiseen vai ovatko ne sairaanhoidollisia asioita?
Miten sisäilmasta oireilu kirjataan ja minne? Miten kirjattua tietoa seurataan? Kuka
päättää, milloin ja miten tilataan oirekysely? Miten oireilusta saatua tietoa hyödynnetään
sisäilmatutkimusten kohdentamisessa ja kiinteistöjen kuntoon liittyvässä
päätöksenteossa? Kenen kaikkien kanssa tehdään yhteistyötä, kenellä on vastuu mistäkin
asiasta? Hankkeen havainto tiedon ja tuen tarpeesta on yhteneväinen THL:n
kehittämishankkeen kanssa, jossa todetaan, että kouluterveydenhuollon roolia tulee
täsmentää /3/. Hankkeessa on havaittu, että kouluissa ja kunnissa on tahtoa luoda entistä
parempia toimintamalleja ja ohjeistuksia. Kuntien työntekijät kokevat, että
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terveydenhuollossa on tarve kokeiluille, koska tällä hetkellä vain odotellaan perusteellista
lääketieteellistä kliinistä näyttöä. Koska sisäilmasta oireilu vaikuttaa lasten hyvinvointiin
monin tavoin, hankkeen suosituksena on, että lasten tuen tarve käsitellään
moniammatillisesti oppilashuoltoryhmissä.
Palvelupolku vanhempien ja koko perheen tukemiseen
Sisäilmasta oireilevien lasten perheet tarvitsevat apua ja tukea pitkään jatkuneisiin
kuormittaviin tilanteisiin. Vanhemmat kertovat olevansa huolissaan lastensa
tulevaisuudesta, terveydestä, oireiden psykosomatisoinnista, eristäytymisestä ja
syrjäytymisestä. Apua koetaan olevan lähes mahdoton saada. Perheet ovat yksin
haastavassa tilanteessa, ilman palveluohjausta. Jaksamista verottavat syyllisyyden tunteet
ja pelot lasten vakavasta ja pysyvästä terveyden heikkenemisestä. Lisäkuormitusta
aiheuttaa taloudellisen tilanteen heikentyminen, jos vanhempi jää pois työstä
huolehtiakseen lapsestaan ja hänen koulunkäynnistään kotona. Mikäli lapsi käy koulua
kotona huoltajan omalla päätöksellä, tulee lisäkustannuksia koulukirjojen ja muiden
oppimismateriaalien hankinnasta. Vanhemmat toivovat kriisiytyneiden tilanteiden
purkumahdollisuuksien lisäksi konkreettista kotiapua ja taloudellista tukea.
Hankkeen havainto on, että kuntien perhe- ja sosiaalipalveluissa tarvitaan lisää tietoa
sisäilmasta oireilevan lapsen ja heidän perheidensä tuen tarpeista. Vanhempien ja koko
perhettä tukevan palvelupolun suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä muun
muassa kuntien perhekeskusten kanssa. Tarpeiden ja palvelujen kohtaamista voidaan
myös tarkastella kuntien omissa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) työryhmissä.
Vanhemmat kertovat kokeneensa lasten oireiden vähättelyä ja jääneensä vaille
ajantasaista tietoa ja kuulemista. Ratkaisuksi he ovat esittäneet osallistumistaan kuntien ja
koulujen sisäilmatyöryhmiin ja avointa viestintää. Hankkeessa lisätään vanhempien
kuulluksi tulemista ja osallistumista sisäilma-asioiden käsittelyyn kunnissa ja kouluissa.
Tämän tukemiseksi se järjestää kumppanikuntien vanhempainyhdistyksille sisäilmaaiheisia tietoiskuja ja koulutusta ratkaisukeskeisten vaikuttamiskeinojen käytöstä.
Vanhempien osallistuminen sisäilma-asioiden käsittelyyn auttaa sekä sisäilma-asioiden
akuuttien tilanteiden hoitamisessa, että kuntien palvelupolkujen suunnittelussa ja
päivittämisessä.
Vertaistuen merkitys on suuri. Kokemustiedon mukaan vanhemmat kokevat, että
kokemusten vaihto samassa tilanteessa olevien kesken voimaannuttaa heitä ja lisää
uskallusta ottaa asioita esille. Hengitysliiton selvityksestä /10/ tulee ilmi, että sosiaalinen
kanssakäyminen on merkittävin sisäilmasta sairastuneen selviytymistä edistävä tekijä.
Selvitykseen haastatellut kertovat, että selviytymistä auttaa se, että ei koe olevansa
ongelmiensa kanssa yksin. Läheisten, ystävien ja sukulaisten tuki koetaan tärkeäksi.
Vertaistuen merkitys korostuu, koska virallista tukea on vaikea saada. Hanke järjestää
kumppanikunnissaan sisäilmasta oireilevien lasten vanhemmille vertaistoimintaa.
Vertaistoimintaa toteutetaan yhteistyössä muun muassa alueiden hengitysyhdistysten ja
muiden järjestöjen kanssa. Vertaistuki linkitetään osaksi palvelupolkua.
KIINTEISTÖPROSESSIEN ETENEMINEN AUTTAMISTYÖN RINNALLA
Hanke suosittelee, että oppimisympäristöjen sisäilmaongelmien syyt selvitetään ja
korjataan mahdollisimman nopeasti ja tarvittaessa huolehditaan asianmukaisiin
väistötiloihin siirtymisestä. Lasten ja perheiden arkea parantavia ja kiinteistöjen kuntoon
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liittyviä prosesseja on tarpeen edistää rinnakkain. Hankkeen kumppanikunta voi
halutessaan käyttää osan työpajatyöskentelystä oman sisäilma-asioiden käsittelyohjeensa
laatimiseen tai päivittämiseen. Hankkeen toimesta ei oteta kantaa kuntien kiinteistöjen
kuntoon.
LOPUKSI
Usein kiinteistöjen tutkimiset, päätökset, korjaukset, rakentaminen tai väistötilojen
hankinta vievät paljon aikaa. Hanke keskittyy lasten ja heidän perheidensä arjen ja
hyvinvoinnin tukemiseen tässä hetkessä. Palvelupolkuja luodaan 1) lapsen oppimisen ja
koulunkäynnin tukemiseen 2) lapsen sosiaalisten suhteiden ja hyvinvoinnin tukemiseen
sekä 3) vanhempien ja koko perheen tukemiseen. Palvelupolkujen luomisen lisäksi hanke
on apuna eri toimijoiden yhteisen ymmärryksen kasvattamisessa. Keskustelevalla
yhteistyöllä voidaan päästä kestäviin ja laaja-alaisiin ratkaisuihin niin ihmisten arjen
parantamisen kuin kiinteistöjen kunnossapidon osalta.
LÄHDELUETTELO
1.

Reijula & al. (2012) Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Eduskunnan
tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012. s. 11

2.

WHO (2015) School environment: policies and current status. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe, 2015. s. 58-59.

3.

THL:n tiedote Koulujen sisäympäristön laatu ja oppiminen –tutkimuksen tuloksista
(2016) https://thl.fi/fi/-koulujen-huono-sisailma-heikentaa-oppimistuloksia-ja-lisaapoissaoloja. Julkaistu 2.8.2018. Haettu 6.1.2019.

4.

Hyvärinen, A. (2017) Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen
sisäilmaongelmien hoitamisessa.
http://www.sisailmayhdistys.fi/content/download/3451/22890/Sisem2017+A3+Hyv
%C3%A4rinen.pdf. Esitys päivätty 24.3.2017. Haettu 4.1.2019.

5.

Mertaniemi, R. (2018) Vanhempien barometri 2018. Suomen Vanhempainliitto ry. s.
24-25.

6.

Lampi, J., Pekkanen, J. (2018) Terve ihminen terveissä tiloissa. Kansallinen sisäilma
ja terveys -ohjelma 2018–2028. s. 63

7.

Perusopetuslaki 21.8.1998/628. 18 § Erityiset opetusjärjestelyt.

8.

Lukimatin verkkosivut. Lukimat. Tietovälitteinen peruslukutaidon sekä
matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö. Kolmiportaisen
tuen malli. http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisenarviointi/tietopalvelu/taustaa/kolmiportainen-tuen-malli Haettu 6.1.2019.

9.

Opetushallituksen verkkosivut.
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/oppimisen_ja_koulunkaynnin
_tuki. Haettu 6.1.2019

10. Mäki, S., Nokela, K. (2014) Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja
syrjäytymisen kokemuksia. Hengitysliiton julkaisuja 23/2014. s. 5

Sisäilmastoseminaari 2019

43

KANSALLINEN SISÄILMA JA TERVEYS -OHJELMA 2018–2028
– YHTEENVETO PALAUTTEESTA
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
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TIIVISTELMÄ
THL julkaisi lokakuussa 2018 Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman vuosille 2018–
2028. Ohjelman suunnittelu toteutettiin laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Suunnittelussa hyödynnettiin mm. valmisteluvaiheen työpajoja ja -kokouksia,
sidosryhmäkuulemisia ja verkkokyselyitä. Ennen ohjelman lopullista valmistumista
syksyllä 2018 sidosryhmillä ja kansalaisilla oli mahdollisuus kommentoida
ohjelmaluonnosta. Sidosryhmille suunnatussa kyselyssä 69 % vastaajista arvioi
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman kokonaisuudessaan erittäin hyväksi tai hyväksi.
Kyselyistä saatua palautetta käytettiin ohjelman viimeistelyssä ja sitä myös hyödynnetään
ohjelman toteuttamisessa.
OHJELMAN VALMISTELU
Keväällä 2017 THL aloitti Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028
valmistelun. Ohjelmalla halutaan tukea hallituksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön
työtä sisäilman aiheuttamien terveysongelmien voittamiseksi. Kansallinen sisäilma ja
terveys -ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelmaan kirjatut terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistä koskevat toimenpiteet, jotka kuuluvat sosiaali- ja
terveysministeriön vastuulle /1,2/. Ohjelma suunniteltiin logical framework approach menetelmällä laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa hyödynnettiin
valmisteluvaiheen työpajoja, työkokouksia, verkkokyselyitä ja kahdenvälisiä
sidosryhmäkuulemisia. Samalla koottiin tutkimusnäyttöön perustuvaa tietopohjaa ja
haastateltiin pohjoismaisia asiantuntijoita.
Ohjelman suunnittelu käynnistettiin heinä-elokuussa 2017 sidosryhmille suunnatulla
verkkokyselyllä, jonka avulla hahmoteltiin alustavasti ongelmakenttää, haasteita,
muutostarpeita ja mahdollisia ratkaisuehdotuksia kunkin vastaajaorganisaation ja koko
yhteiskunnan näkökulmasta. Työpajoja ja muita laajempia suunnittelukokouksia
järjestettiin syksyllä 2017 yhteensä kahdeksan kertaa. Niissä ohjelmalle tehtiin alustava
ongelma- ja tavoiteanalyysi sekä työsuunnitelma.
Ohjelman valmistelussa kuultiin laajasti keskeisiä sidosryhmiä (kuva 1). Näissä
kahdenkeskisissä kuulemisissa ohjelma nähtiin tarpeelliseksi ja tavoitteet hyvin
tunnistetuiksi. Ohjelman haasteeksi koettiin sen monialaisuus. Toiveena oli, että ohjelma
ei keskittyisi vain työterveyshuoltoon ja työntekijöihin vaan myös yksityisiin henkilöihin,
etenkin lapsiin ja nuoriin sekä asumisterveyteen. Kiireellisimpinä toimenpiteinä nähtiin
mm. sisäilmatyöryhmien lisääminen, tutkimustiedon jalkauttaminen, ohjeistus korvaavien
väestötilojen käyttöönotosta ja käytöstä, terveydellisen merkityksen arvioinnin
kehittäminen, sisäilmapoliklinikoiden perustaminen sekä lääkäreiden koulutus. Näissä
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kuulemisissa esiin tulleita seikkoja, kuten toimenpiteiden priorisointia ja puutteita sekä
eri tahojen halua osallistua ohjelman toteuttamiseen hyödynnettiin ohjelman
suunnittelussa.

Kuva 1. Sidosryhmätyöskentelyyn osallistuneet tahot /1/.
Valmisteluvaiheen lopussa keväällä 2018 järjestettiin työkokous keskeisille
asiantuntijoille ja sidosryhmille. Suunnitteluprosessin myötä ohjelmalle muodostui
lopullinen rakenne sekä tavoitteet ja toimenpiteet, joita pyritään saavuttamaan ja
toteuttamaan vuosina 2018–2028. Ohjelmaluonnos julkaistiin syyskuussa 2018 ja samalla
toteutettiin kysely, jolla sidosryhmät ja kansalaiset pystyivät kommentoimaan luonnoksen
sisältöä.
SIDOSRYHMÄKUULEMINEN
Kommentointipyyntö lähetettiin yli 110 eri organisaatiolle tai taholle. Webropol verkkokyselyllä toteutetulla kommentointikierroksella sidosryhmille esitettiin seuraavat
kysymykset koko ohjelmaluonnoksesta yleisesti sekä tarkemmin osa-alueista 1) tiedolla
vaikuttaminen, 2) rakennusten ongelmatilanteet, 3) ihmisten hoito ja tuki ja 4) koulutus:
•

Kuinka hyvin koko ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vastaavat nykytilan tarpeisiin
organisaatiosi näkökulmasta?

•

Vastaavatko osa-alueen 1-4 toimenpiteet nykytilan tarvetta?

•

Mikäli on konkreettisia toimenpiteitä, jotka ohjelman raportissa eivät mielestäsi
esiinny, listaa ne.

•

Minkä toimenpiteen toteuttamisessa toivoisit yhteistyötä?

•

Yleisiä kommentteja ohjelmasta.
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KANSALAISKYSELY
Samalla kun ohjelman kommentointipyyntö lähetettiin sidosryhmille, avattiin kaikille
avoin Webropol -verkkokysely. Kansalaisilta kysyttiin ohjelmaluonnokseen liittyen:
•

Vastaavatko osa-alueen 1-4 toimenpiteet nykytilan tarvetta?

•

Yleisiä kommentteja ohjelmasta

TULOKSET
Ohjelmaluonnokseen vastasi 39 sidosryhmien edustajaa. Sidosryhmien edustajat
jakautuvat kuvassa 2 esitetyllä tavalla. Vastaajista suurin osa oli terveydenhuollon sekä
eri järjestöjen ja yhdistysten edustajia.

Kuva 2. Sidosryhmäkyselyyn vastanneiden organisaatioiden rooli.
Sidosryhmäkyselyyn vastanneista 69 % arvio ohjelman vastaavan nykytilan tarvetta
kokonaisuudessaan erittäin hyvin tai hyvin. Osa-alueet 1-4 arvioitiin erittäin hyväksi tai
hyväksi 61–71 % vastauksista. Kuvassa 3 on esitetty sidosryhmäkyselyn vastaukset osaalueittain kolmessa eri vastausluokassa.
Sidosryhmissä koettiin hyvänä, että ohjelman tärkeitä tavoitteita ovat eri toimijoiden
välisen yhteistyön ja koulutuksen lisääminen sekä väestön tietojen ja käsitysten
parantaminen. Lisäksi terveydenhuollon tuki, terveydenhuollon eri osa-alueiden
huomioiminen ja paneutuminen esimerkiksi kuntoutuspoliklinikkojen kehittämiseen
nähtiin positiivisena. Kommenttien mukaan ohjelmassa on tunnistettu keskeiset nykytilan
ongelmat ja tavoitteet ohjelman valmistelulle ovat hyvät.
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Kuva 3. Sidosryhmäkyselyn vastaukset [%] osa-alueittain kolmessa eri vastausluokassa
kysymykseen vastaavatko ohjelman toimenpiteet nykytilan tarvetta.
Kaiken kaikkiaan ohjelmaluonnokseen saatiin verkkokyselyjen kautta 101 vastausta,
joista 62 vastausta tuli avoimesta kansalaisille osoitetusta kyselystä ja 39 vastausta
sidosryhmäkyselyn kautta (kuva 4). Kaikista vastaajista (n=101) 42–46 % arvioi osaalueet 1-4 erittäin hyväksi tai hyväksi. Sidosryhmäkyselyssä (n=39) 8-11 % vastaajista
arvio ohjelmaluonnoksen huonoksi tai erittäin huonoksi kun vastaavasti kaikista
vastaajista vastaavat luvut olivat 22–35 % osa-alueesta riippuen.

Kuva 4. Kaikki (sidosryhmä- ja kansalaiskyselyn) vastaukset [%] yhdessä osa-alueittain
kolmessa eri vastausluokassa kysymykseen vastaavatko ohjelman toimenpiteet nykytilan
tarvetta.
Molempien kyselyjen avoimissa vastauksissa nousivat esille samat teemat, joita toivottiin
ohjelman edistävän. Näitä olivat lasten näkökulma ja oppimisympäristöt, sairastuneiden
oikeus- ja sosiaaliturva, lainsäädäntö, ohjeistukset ja vastuut, kuntoutus, eritahojen
koulutus, viestintä ja tiedon puolueettomuus. Ohjelma koettiin tarpeellisena yrityksenä
koota yhteen rakennusten ongelmatilanteita, ihmisten hoitoa ja tukea, koulutusta sekä
tiedolla vaikuttamista.
Kyselyn vastauksissa nousi esille myös tehty tutkimus mutta myös tutkimuksen puutteet
ja tiedon niukkuus. Ohjelman yleisissä kommenteissa ilmaistiin, että pelkkä tiedon
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tarjonta nykytietämyksen pohjalta ei riitä, vaan tarvitaan myös lisää uutta ja puolueetonta
tutkimustietoa sisäilman altistavista tekijöistä ja niitä tunnistavista menetelmistä.
Vastauksista korostui huoli ohjelman toteuttamisesta ja resursseista. Kriittisimmissä
vastauksissa ohjelma nähtiin osin asenteellisena ja sairastuneita vähättelevänä. Näissä
vastauksissa myös esitetyt keinot ongelman ratkaisemiseksi koettiin liian kapea-alaisia.
Ohjelma sai viimeistelyvaiheessa myös julkista kritiikkiä /3, 4/ mm. siitä, ettei järjestöjen
antamaa palautetta olisi huomioitu ohjelmassa.
YHTEENVETO
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman valmisteluvaiheessa saatu palaute on ollut
erittäin hyödyllistä ja se on merkittävästi vaikuttanut ohjelman rakenteeseen. Palautetta
hyödynnetään myös ohjelman toteuttamisessa. Koska ohjelman valmistelussa on kuultu
ja työpajoihin osallistunut runsaasti eri sidosryhmiä, eri tahojen näkemykset vaikuttivat
merkittävästi ohjelmaan jo luonnosvaiheessa. Saadun palautteen perusteella muun
muassa sairastuneiden tilannetta on pyritty huomioimaan ohjelmassa paremmin ja
tavoitteita tarkennettu. Tätä työtä tullaan jatkamaan myös ohjelman
toimeenpanovaiheessa.
Ohjelman isoksi haasteeksi on tunnistettu kaikkien toimijoiden saaminen yhteisten
tavoitteiden ja yhtenäisten näkemysten taakse. Koska valmistelussa on ollut mukana
runsaasti eri tahoja ja erilaisia näkemyksiä, on selvää, että eivät kaikki yksittäisten
toimijoiden näkemykset voi tulla täysin huomioiduiksi, vaikka tähän on mahdollisuuksien
mukaan pyritty.
Ohjelma julkaistiin lokakuussa 2018 ja on nyt siirtynyt toimeenpanovaiheeseen. Ohjelma
esittelee rungon toimenpiteille, joita tullaan seuraavaan 10 vuoden aikana toteuttamaan.
Tavoite sisäilmaongelmien ja oireilun vähenemisestä on kaikille yhteinen.
Toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan eri sidosryhmien työpanosta ja laajaa
yhteistyötä. Ohjelman saama palaute antaa arvokasta tietoa ohjelman
toimeenpanovaiheeseen.
KIITOKSET
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaa kiittää kaikkia henkilöitä ja tahoja, jotka ovat
osallistuneet työpajoihin, kuulemisiin tai muuten ovat olleet mukana ohjelman
valmistelussa.
LÄHDELUETTELO
1.

Lampi J ja Pekkanen J. Terve ihminen terveissä tiloissa: Kansallinen sisäilma ja
terveys -ohjelma 2018 – 2028. Raportti: 2018_008. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. www.thl.fi/sisailmaohjelma.

2.

Valtioneuvoston kanslia. 2018. Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja
käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa. Valtioneuvoston
periaatepäätös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta, 3.5.2018. Valtioneuvoston
kanslian julkaisusarja 2/2018.
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3.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ. 26.9.2018: Ammattijärjestöt arvostelevat luonnosta
kansalliseksi sisäilma- ja terveysohjelmaksi. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutisetja-tiedotteet/2018/ammattijarjestot-arvostelevat-luonnosta-kansalliseksi-sisailma--jaterveysohjelmaksi/.

4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 2.11.2018: Tutkimusnäytön arviointi on
tiedeyhteisön tehtävä – THL vastaa OAJ:n kritiikkiin. https://thl.fi/fi//tutkimusnayton-arviointi-on-tiedeyhteison-tehtava-thl-vastaa-oaj-n-kritiikkiin.
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RAKENNUSTEKNISEN KUNNON ARVIOIJIEN KOULUTUSTEN
JA PÄTEVYYKSIEN KEHITTÄMINEN
Marita Mäkinen1, Helmi Kokotti2, Tiina Koskinen-Tammi3 ja Olavi Töyli4
1

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy
Ramboll Finland Oy
3
Asianajotoimisto Alfa Oy
4
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
2

TIIVISTELMÄ
FISEssä käynnistettiin toukokuussa 2018 vuoden kestävä hanke rakennusten
rakennusteknisen kunnon arvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittämiseksi, jonka
tavoitteet olivat linjassa Kosteus- ja hometalkoissa tuotetun materiaalin ja Terveet tilat
2028 -toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa. Tavoitteena oli parantaa kuntoarviotyön
edellytyksiä, laatua ja merkitystä. Hanketta rahoittivat STM ja YM. Laajassa
projektiryhmässä oli edustettuna koulutusorganisaatioita, kuntotarkastusten tekijöiden
sekä kiinteistövälittäjien, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja omakotitalojen omistajien
edunvalvontaliittoja. Hanke esittää osaamisvaatimuksia uudistettavaksi siten, että niistä
rakentuisi asumisterveysasetuksen ulkopuolisten asiantuntijoiden hierarkiaan uusi porras,
”rakennuksen kuntoarvioija RKA”, jolla olisi kaksi erikoistumisvaihtoehtoa.
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN KARTOITTAMINEN
Hankkeessa lähdettiin liikkeelle toimintaympäristön keskeisten muutosten
kartoittamisesta, jossa selvitettiin aistinvaraisten ja kokemusperäisten kuntoarvioiden
tilannetta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
Asuntokaupan yhteydessä tehtävä kuntotarkastus Suomessa
Suomessa tehtiin vuonna 2017 noin 15 000 kappaletta asuinpientalokiinteistöjen
kauppoja /1/.
Arvioiden mukaan kuntotarkastus tehtiin varmuudella yli puolessa näistä kaupoista. FISE
Oy:n ylläpitämässä pätevyysrekisterissä voimassa olevia asuntokaupan kuntotarkastajan
(AKK) pätevyyksiä oli vuoden 2019 alussa 62 kappaletta. Todennäköisesti vain alle
puolessa suoritetuista tarkastuksista kuntotarkastuksen tekijällä oli voimassa oleva
pätevyys. Alalla toimi siis suuri joukko kuntotarkastuspalveluiden tarjoajia, jotka eivät
olleet sitoutuneet yhdessä sovittuihin suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisiin
toimintamalleihin.
Kosteus- ja hometalkoissa vuonna 2011 julkaistussa asuntokauppojen käytäntöihin
liittyvässä selvityksessä todettiin, että koska kuntotarkastuksen tekeminen suoritusohjeen
KH 90-00394 mukaisesti oli vapaaehtoista, kuntotarkastus-nimellä tehtävien tarkastusten
sisältö vaihteli eikä markkinoille ollut muodostunut riittävän yhtenäistä ymmärrystä
kuntotarkastuksen sisällöstä /2/. Hankkeen selvitysten perusteella tilanne ei näyttänyt
tältä osin muuttuneen oleellisesti. Ostajan ja myyjän oli edelleen vaikea vertailla
markkinoilla olevia palveluja ja hankkia palveluja laatuperusteisesti.
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Kiinteistökauppariitojen lukumäärästä ei ollut saatavilla täsmällisiä tilastotietoja.
Lukumäärää arvioitiin kuluttajariitalautakunnan ja tuomioistuinten työtilastojen pohjalta
sekä Finanssiala ry:ltä saaduista suuntaa antavista laskelmista oikeusturvavakuutusten
käytöstä kiinteistökauppariitoihin. Karkeasti arvioiden päädyttiin siihen, että meillä on
noin 1000 kiinteistökauppaan liittyvää riitatapausta vuosittain. Saatujen tietojen valossa
määrä ei näyttänyt juurikaan muuttuneen viime vuosien aikana.
Kosteus- ja hometalkoiden yhteydessä toteutetun Asuntokaupan turvan parantaminen hankkeen loppuraportissa annettiin lukuisia toimenpide-ehdotuksia asuntokaupan
kuntotarkastuksen ja omakotitalokaupan tekoon liittyvien käytäntöjen kehittämiseksi /3/.
Tilannetta vuonna 2018 kartoitettaessa voitiin todeta, että vuonna 2013 tehdyistä
toimenpide-ehdotuksista suurin osa oli edelleen toteuttamatta ja tavoiteltua asuntokaupan
turvan merkittävää parantamista ei ollut saavutettu.
Juridinen toimintaympäristö oli muuttunut korkeimman oikeuden vuonna 2015 antaman
ennakkoratkaisun (KKO 2015:58 Kaupan purkaminen laatuvirheen perusteella) myötä
siten, että kiinteistökaupan purkamisen kynnys oli alentunut /4/. Seurauksena tästä
arvioitiin olevan kaupan purkuriitojen määrän ja niin sanottujen myyjän
maksukyvyttömyystapausten lisääntyminen.
Kiinteistöjen kuntoarviot Suomessa
Hankkeessa mukana olleiden asiantuntijoiden mukaan suurten asuin- ja
toimitilakiinteistöjen kuntoarvion teettäminen osana ylläpitoa oli vakiintunut.
Toimintakentässä ei ollut havaittavissa vastaavia ongelmia kuin pientalojen
kuntotarkastuksissa, ja sen johdosta hankkeessa ei nähty tarpeelliseksi tarkemman
nykytilan kartoituksen tekemistä. Rakennustieto Oy oli parhaillaan päivittämässä ohjeita
ja uudet ohjekortit julkaistaneen 2019.
FISE Oy:n ylläpitämässä pätevyysrekisterissä voimassa olevia rakennuksen
kuntoarvioijan (PKA) pätevyyksiä oli vuoden 2019 alussa 77 kappaletta. Voimassa
olevien pätevyyksien pienestä määrästä voitiin päätellä, että kuntoarvion teki useimmiten
henkilö, jolla ei ollut voimassa olevaa pätevyyttä. Rakennuksen kuntoarvioijan (PKA)
pätevyyttä oli kuitenkin alettu vaatia enenevässä määrin varsinkin julkisyhteisöjen
omistamissa kohteissa.
Suurten asuin- ja toimitilakiinteistöjen kuntoarvion laatii kolmen henkilön työryhmä,
johon kuuluvat rakenne-, LVI- ja sähköasiantuntijat. Kuntoarviossa selvitetään pääasiassa
aistinvaraisesti, kokemusperäisesti ja ainetta rikkomatta rakenteiden ja järjestelmien
kunto ja korjaustarpeet. Kuntoarvioraportin osana laaditaan ehdotus kiinteistön
kunnossapitosuunnitelmaksi (PTS-ehdotus), joka sisältää suositeltavat kunnossapito- ja
korjaustoimenpiteet, niiden ajoituksen ja alustavat kustannusennusteet esimerkiksi
seuraavalle 10 vuodelle.
Muutokset toimintaympäristön muissa pätevyyksissä
Ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön viime vuosien
lainsäädäntöuudistuksissa on määritetty kosteusvaurion kuntotutkijoiden ja
korjaussuunnittelijoiden pätevyydet. Hankkeen selvitystyössä tunnistettiin
kuntoarvioijien toiminnan yhteys edellä mainittujen asiantuntijoiden toimintaan.
Laadittiin vertailu kuntoarvioijien koulutuksien ja pätevyyksien suhteesta kosteusvaurion
kuntotutkijaan sekä selvitettiin edellä mainittujen asiantuntijoiden tehtävänjakoa ja
yhteistyön edellytyksiä.
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KUNTOARVIOIJIEN KOULUTUKSET JA PÄTEVYYDET
Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyden nykytila
Nykyinen FISE Oy:n asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyys (AKK) on kehitetty
rakennusteknisen kunnon arvioinnin tarpeisiin asuntokaupan yhteydessä. Pätevyys on
niin sanottu alan tarvelähtöinen pätevyys, joka on kehitetty yhteistyössä sidosryhmien
kanssa vapaaehtoisuuspohjalta. Taustalla on yhteinen toimintamalli, joka kehitettiin
ympäristöministeriön ohjauksessa vuonna 2000.
Pätevyyden edellytyksenä on rakentamisen alalla suoritettu vähintään rakennusmestari
(AMK) tasoinen tutkinto, FISEn hyväksymän asuntokaupan kuntotarkastajan
täydennyskoulutuksen ja tentin suorittaminen sekä vähintään viiden vuoden työkokemus.
Täydennyskoulutuksen jälkeen henkilön tulee laatia näyttötöinä kolme
kuntotarkastusraporttia, jotka hyväksytetään ennen pätevyyden hakemista näyttötöiden
tarkastusryhmällä. Pätevyys tulee uusia seitsemän vuoden pätevyysjakson jälkeen
raportoimalla pätevyysajan työhistoria ja pätevyyttä ylläpitävä ja kehittävä koulutus.
Hakija luetteloi laatimansa, tilaajalle toimittamansa kuntotarkastusraportit, joista
lautakunta valitsee haluamansa arvioitavaksi.
Verrattaessa kosteusvaurion kuntotutkijan ja asuntokaupan kuntotarkastajan
pätevyysvaatimuksia voitiin todeta, että tutkintovaatimus oli sama. Kuntotarkastajan
täydennyskoulutuksen laajuudeksi arvioitiin 4 op ja sisällön todettiin painottuvan
rakennetekniikkaan ja kuntotarkastuksen tekemiseen suoritusohjeen KH 90-00394
mukaisesti. Kosteusvaurion kuntotutkijan 27 op täydennyskoulutuksen laajuuteen ja
sisältöön verrattuna koulutus arvioitiin hyvin suppeaksi. Kuntotarkastajan
työkokemusvaatimus oli kaksi vuotta kuntotutkijaa enemmän ja perusteena tälle oli
täydennyskoulutuksen suppeuden kompensointi.
Rakennuksen kuntoarvioijan pätevyyden nykytila
FISE Oy:n rakennuksen kuntoarvioijan pätevyys palvelee kiinteistön säännöllistä
kuntoarviointia ja suunnitelmallista kunnossapitoa. Alan tarvelähtöisenä pätevyytenä se
on vapaaehtoinen.
Pätevyyden edellytyksenä on rakentamisen alalla suoritettu vähintään rakennusmestari
(AMK) tasoinen tutkinto, FISEn hyväksymän rakennuksen kuntoarvioijan
täydennyskoulutuksen ja tentin suorittaminen sekä vähintään viiden vuoden työkokemus.
Täydennyskoulutuksen jälkeen henkilön tulee laatia näyttötyönä kuntoarvio todellisesta
kohteesta, jotka hyväksytetään ennen pätevyyden hakemista näyttötöiden ohjaajalla.
Pätevyys tulee uusia seitsemän vuoden pätevyysjakson jälkeen raportoimalla
pätevyysajan työhistoria ja pätevyyttä ylläpitävä ja kehittävä koulutus. Hakija luetteloi
laatimansa, tilaajalle toimittamansa kuntoarvioraportit, joista lautakunta valitsee
haluamansa arvioitavaksi.
Hankkeessa arvioitiin nykyisen täydennyskoulutuksen laajuudeksi 3,3 op. Sisällöltään se
keskittyi kuntoarvioihin liittyviin suorituskortteihin ja kuntoarvion tekemiseen niiden
mukaisesti. Vertailu kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyysvaatimuksiin antoi saman
tuloksen kuin asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyydessä.
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Esitys koulutuksien ja pätevyyksien kehittämiseksi
Hankkeen toimenpide-ehdotuksissa osaamisvaatimuksia esitetään uudistettavaksi siten,
että niistä rakentuisi asumisterveysasetuksen /5/ ulkopuolisten asiantuntijoiden
hierarkiaan uusi porras. Nimike olisi ”rakennuksen kuntoarvioija RKA” ja sen alla olisi
kaksi erikoistumisvaihtoehtoa:
1.

Asuinkiinteistön ja asuinhuoneiston kuntoarvioija

2.

Suuren asuin- ja toimitilakiinteistön kuntoarvioija

Kuntoarvio tehtäisiin aistinvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakenteita ja materiaaleja
rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvio sisältäisi arvion kattavampien lisätutkimusten
tarpeesta, joka antaisi lisätietoa kuntotutkimussuunnitelman laadintaan. Mikäli
rakennuksen omistaja olisi teettänyt rakennuksesta kuntoarvion, voisivat esimerkiksi
terveydensuojeluviranomaiset harkinnan mukaisesti hyödyntää kuntoarviota
terveydensuojeluvalvonnan tukena jatkotutkimustarpeen määrittelyssä.
Terveydensuojelulain 49 d§:n ensimmäisen momentin /6/ ja asumisterveysasetuksen /5/
mukaisina ulkopuolisina asiantuntijoina, rakennusterveysasiantuntija tai
kosteusvauriokuntotutkija tekevät koko rakennuksen kattavan kosteus- ja
sisäilmateknisen kuntotutkimuksen (YM opas 2016 /7/). Säännöllisin väliajoin tehtynä
rakennusten kuntoarvio ja -tutkimus sekä tarvittavien korjaus- ja huoltotoimenpiteiden
arviointi, toteutus ja dokumentointi pienentäisivät rakennuksen ja järjestelmien
vaurioitumisen riskiä ja myös niistä johtuvaa terveyshaittaa.
Mikäli rakennuksen omistaja olisi teettänyt rakennuksesta kuntoarvion voisi
terveydensuojeluviranomainen käyttää kuntoarviota lähtötietona oman tarkastuksen ja
havaintojen tukena jatkotutkimustarpeen määrittelemisessä. Tällöin
terveydensuojeluviranomainen arvioisi tehdyn kuntoarvion käytettävyyden
terveydensuojeluvalvonnan tukena. Muihin kuin terveydensuojelulain 49 d§:n
ensimmäisen momentin mukaisiin asiantuntijoihin sovelletaan lain 49 §:n toisen
momenttia /6/. Sen mukaan tehtävään on käytettävä muutoin pätevää henkilöä.
Pätevyyden arvioi kunnan terveydensuojeluviranomainen tapauskohtaisesti. Lain
perustelujen mukaan tällaisissakin tapauksissa tulisi käyttää mahdollisimman pätevää
asiantuntijaa, ensisijaisesti mahdollisen kyseisen osaamisalueen pätevyysrekisteriin
merkittyä asiantuntijaa. Tähän pykälään nojaten tässä esityksessä pyritään, esimerkin
omaisesti selvittämään rakennuksen kuntoarvioijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksia
suhteessa kosteusvaurion kuntotutkijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksiin.
Kuntoarvioijan pätevyyksiä olisi kaksi ja niissä edellytettäisiin kyseisen
erikoistumisvaihtoehdon mukaan suoritettua täydennyskoulutusta ja työkokemusta.
Pätevöityneiden henkilöiden toiminta-alueet olisivat seuraavat:
1.

Asuinkiinteistön ja asuinhuoneiston kuntoarvioija tekisi omakotitalon,
kerros-, rivi-, erillis- tai paritalohuoneiston kuntoarvioinnin, jossa tuotettaisiin
tietoa rakennuksen rakennus- ja taloteknisestä kunnosta, korjaustarpeista,
vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista.
Kerros-, rivi- tai paritalohuoneistojen kuntoarviointi rajoittuisi huoneistoa
koskeviin osiin. Kuntoarvioon sisältyisi myös tarkempien lisätutkimusten
tarpeen arviointi. Pätevöitynyt kuntoarvioija voisi suorittaa kuntoarvioinnin
yksin, mutta sen voisi toteuttaa myös ryhmätyönä. Kuntoarviointi suositeltaisiin
tehtäväksi säännöllisesti ja sitä voitaisiin hyödyntää myös asuntokaupan
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yhteydessä riippumattomana asiantuntija-arviona myytävän kiinteistön
rakennusteknisestä kunnosta.
2.

Suuren asuin- ja toimitilakiinteistön kuntoarvioija toimisi ryhmässä, jossa
olisi rakennus-, LVIA- ja sähkötekninen asiantuntija. Kuntoarvioinnin kohteena
olisi asuinkerrostalo, palvelu-, liike-, toimisto- tai teollisuuskiinteistö.
Kuntoarviointi tuottaisi tietoa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta,
korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä ja se sisältäisi
myös energiatalouden selvityksen. Kuntoarvion osana laadittaisiin ehdotus
kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi (PTS). Kuntoarvioon sisältyisi myös
tarkempien lisätutkimusten tarpeen arviointi. Kuntoarviointi tehtäisiin
säännöllisesti viiden vuoden välein yli kymmenen vuotta vanhoille kiinteistöille.

Rakennuksen kuntoarvioijalle RKA esitetyt osaamisvaatimukset ovat taulukossa 1
yhdessä terveydensuojelulain 49 d§:n ensimmäisen momentin kaikkien ulkopuolisten
asiantuntijoiden osaamisvaatimusten kanssa. RKA:n osaamisvaatimusten esitetään olevan
noin puolet (13 op) KVKT:n osaamisvaatimuksista (27 op).
Taulukko 1. Ulkopuolisten asiantuntijoiden (rakennusterveysasiantuntija RTA, sisäilmaasiantuntija SISA ja kosteusvaurion kuntotutkija KVKT) osaamisvaatimukset ja
rakennuksen kuntoarvioijalle RKA esitetyt osaamisvaatimukset eri osaamisalueittain
(opintopiste = op).
Moduuli
RTA, op SISA, op KVKT, op RKA, op
Sisäilma epäpuhtaudet
0,5
a. Kemiallinen
3
3
3
b. Biologinen ja mikrobiologinen
5
5
2
0,5
Tutkimusmenetelmät
0,25
a. Kemiallinen
1
1
0,5
b. Biologinen ja mikrobiologinen
2
2
0,5
0,25
Terveysvaikutukset
2
2
1
0,5
Sisäympäristö yht.
13
13
7
2
Rakennusfysiikka ja fysikaaliset
3
olosuhteet
5
5
5
Kuntotutkimusmenetelmät
4
2
5
2
Rakennetekniikka
2
4
3
Rakennustuotanto
1
1
1
0,5
Juridiikka
2
1
2
1
Ilmanvaihto ja ilmastointi
3
3
3
1,5
Korjausrakentaminen yht.
17
12
20
11
YHTEENSÄ
30
25
27
13
Opinnäytetyö
15
raportti1 raportti2
raportti3
1Sisäilma-asiantuntijalla

SISA sisäilmaselvitysraportti sisältyy opintosuunnitelmaan (ei mainita
asetuksessa)
2Kosteusvaurion kuntotutkijalla KVKT kuntotutkimusraportti sisältyy opintosuunnitelmaan (ei
mainita asetuksessa)
3Rakennuksen kuntoarvioijalla RKA erikoistumisvaihtoehdon mukainen kuntoarvioraportti sisältyy
opintosuunnitelmaan (ei mainita asetuksessa)

Valviran ohjeen V (2016) /8/ mukaan on huomattavaa, että eri pätevyyksiin tähtäävissä
koulutuksissa saman laajuiset osaamiskokonaisuudet eivät ole välttämättä täysin saman
sisältöisiä kokonaisuudessaan, koska pätevöityvien osaamistavoitteet ja toimenkuvat ovat
osittain erilaisia. Rakennuksen kuntoarvioijan RKA täydennyskoulutus räätälöitäisiin
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palvelemaan erikoistumisvaihtoehdon mukaista kuntoarviointia ja tarvittavilta osin
koulutus järjestettäisiin erikseen.
AHOT-menettelyä (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) esitetään myös
RKA:n osaamisen todentamiseen. Korvaavuus voisi olla kokonaissuorituksen hyväksyntä
tai osittainen niin, että opetukseen ei tarvitsisi osallistua, mutta osaaminen olisi näytettävä
valmentavan koulutuksen järjestäjälle esim. tenttimällä vastaava osaamisalue tai tehdyllä
kuntoarviolla raportteineen. Mikäli korvaavuus olisi hyväksytty joko valmentavassa
koulutuksessa tai AHOT-menettelyssä jossakin oppilaitoksessa, se olisi samalla
hyväksytty kaikissa pätevyyksiin valmentavaa koulutusta antavissa oppilaitoksissa.
YHTEENVETO
Kosteus- ja hometalkoiden yhteydessä toteutetun Asuntokaupan turvan parantaminen hankkeen loppuraportissa vuonna 2013 esitetyt toimenpide-ehdotukset olivat suurelta
osin toteuttamatta ja tavoiteltua asuntokaupan turvan merkittävää parantamista ei ollut
saavutettu. Käynnissä olevassa hankkeessa todettiin, että vuonna 2013 esitetyt
toimenpide-ehdotukset olivat edelleen ajankohtaisia ja ajantasaistettuna yhä tarpeellisia.
Hankkeessa laadittiin esitys kuntoarvioijan koulutuksen ja pätevyyksien kehittämiseksi
kuntoarvioinnin toimintaympäristön kartoittamisen pohjalta. Esitys oli
lausuntokierroksella alkuvuonna 2019. Suurin osa (93 %) lausunnoista (29 kpl) puolsi
esitystä sellaisenaan tai pienin muutosehdotuksin. Ehdotukset otetaan huomioon
lopullisen esityksen viimeistelyssä ja koko hanke saatetaan valmiiksi toukokuussa 2019.
Koulutusten ja pätevyyksien uudistaminen on ensimmäinen askel Kosteus- ja
hometalkoissa kesken jääneiden toimenpiteiden toteuttamisessa. Se ei yksin riitä
toiminnan laadun parantamiseksi ja toimintakentän ongelmien ratkaisemiseksi. Sen
lisäksi tarvitaan muiden esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.
LÄHDELUETTELO
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TROSSI, TURUN YLIOPISTON KLIININEN
TUTKIMUSYKSIKKÖ SISÄILMAONGELMIEN
TUTKIMUKSEEN
Janne Atosuo1,2, Marja Päivinen1,3, Liisa Vilén1,4 ja Tuula Putus1,4
1

Turun yliopisto, Kliininen laitos / Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI
Turun yliopisto, Biokemian laitos / Immunokemian laboratorio
3
Helsingin yliopisto, Liikuntalääketiede
4
Turun yliopisto, Ympäristölääketiede ja työterveyshuolto
2

KLIINEN TUTKIMUSYKSIKKÖ TROSSI
Turun yliopisto on käynnistänyt laajan valtakunnallisen interventiotutkimuksen
sisäilmaongelmien hallintaan saamiseksi lähimmän vuosikymmenen aikana. Kliinisen
laitoksen työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen ja Biokemian laitoksen
yhteistyönä perustettiin vuonna 2016 Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI, jonka
lähtökohtana on sisäilmaongelmien moniammatillinen systemaattinen tutkimustyö ja joka
on tuottanut useita väitöskirjoja ja muita opinnäytetöitä. Kyselyaineistoja on tehty
kymmenille tuhansille vastaajille ja lisäksi tilankäyttäjille tehdään
keuhkofunktiomittauksia ja immunologisia tutkimuksia oireiden ja sairauksien
mekanismien selvittämiseksi.
APUA SISÄILMASAIRAILLE – TUTKIMUKSEN AVULLA TIETOA
DIAGNOSTIIKKAAN, HOITOON JA ENNALTAEHKÄISYYN
Trossi tarkoittaa merenkulkuterminä hinausköyttä, jolla hädässä oleva purjehtija autetaan
turvalliseen satamaan. Turun yliopiston yhteyteen vuonna 2016 perustetun Kliinisen
tutkimusyksikön tavoitteena onkin sisäilmaongelmista kärsivien henkilöiden ja yhteisöjen
auttaminen ja tukeminen. Toimintaperiaatteena on lääkäriseura
Duodecimin käypähoitoasiantuntijatyöryhmän suosituksen mukaisesti tutkia työ- ja
elinympäristön altisteiden terveysvaikutuksia lääketieteellisin, kliinisfysiologisin,
immunologisin ja toksikologisin menetelmin. Potilaisiin ja heidän työ- ja
asuinympäristöönsä kohdistuvin mittauksin ja kliinisin tutkimuksin pyritään saamaan
lisänäyttöä mekanismeista, joiden epäillään liittyvän työ- ja elinympäristön
mikrobiologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin altisteisiin (Kuva 1).
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TROSSI

TROSSI
KEUHKOFUNKTIOTESTIT

OIREKYSELYT

(Päivinen et al.)

(Putus et al.)

1. Uloshengityksen typpioksidimittaus
2. Spirometria
3. Diffuusiokapasiteettimittaus

MIKROBIT

SEERUMITESTIT
(Vilén et al. & Atosuo et al.)

1.
1. Itiöspesifinen
Itiöspesifinen ELISA
ELISA ja
ja
muut markkerit
muut markkerit
(IgA, IgA2 IgG, IgG3,
(IgA, IgA2 IgG, IgG3,
IgG1, FGF-21…
IgG1, FGF-21…
2.Komplementtisysteemin
aktiivisuus

• Määrät
• Lajit

MATERIAALINÄYTE

VERINÄYTTE

LEUKOSYYTTITESTIT
1. Virtaussytometrianalyysi
Leukosyyttien fenotyypitys
reseptoriekspression perusteella mm.
(CD35, CD64, IL-10R, TNFAR)
(Nuutila et al.)
2. Altistumistestit
Neutrofiilien kemiluminesenssi (CL)
(Vilén et al.)

YLÄPÖLYNÄYTE

TOKSISUUSMITTAUS
1. Bakteerikoetin E. coli-lux
[bioluminesenssi (BL)]
2. kemiluminesenssi (CL)
(mm. mitokondriotoksiinit)
(Vilén et al. & Atosuo et al.)

Kuva
1. Kliininen
tutkimusyksikkö
TROSSI, Turun
yliopisot
Kuva
1: Kliininen
tutkimusyksikkö
TROSSI,
Turun yliopisto
Suomessa on tehty vuosikymmenien ajan laajoja kyselytutkimuksia sekä kokeellista
tutkimusta soluviljelmien ja eläinkokeiden avulla. Kliinisistä potilasaineistoista on
julkaistu jo yli kymmenen väitöskirjaa, mutta kehitetyt uudet mittausmenetelmät eivät ole
siirtyneet osaksi käytännön potilastyötä. Myöskään Duodecim-seuran' käypä hoito'suositus ei anna uusia keinoja potilastyöhön tai diagnostiikkaan, hoitoon tai
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kuntoutukseen. Tarve ja kysyntä Trossi -yksikön tarjoamaan tutkimukseen, sekä
yksityisten että julkisten tahojen puolelta, on kahden toimintavuoden aikana ollut erittäin
voimakasta.
Kliininen tutkimusyksikkö Trossi on myös mukana vuonna 2018 Turun yliopistossa
käynnistetyssä Sata-kuntahankkeessa. Tämän suuren ympäristölääketieteellisen
toimintaohjelman pyrkimyksenä on interventiotutkimuksilla tehostaa julkisen tahon
sisäilmasta oireilevien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä tervehdyttää julkista
rakennuskantaa. Sata-kuntahankkeessa on tällä hetkellä Turun yliopiston lisäksi mukana
yli 20 suomalaista kuntaa sekä ammattiyhdistysjärjestöjä kuten OAJ, Super, Tehy, SPAL
ja SPJL.
TUTKIMUS
Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Yksikön suorittaman tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennusten ja niiden
käyttäjien terveysongelmien välistä yhteyttä, niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä
altistusmittareiden kehittämiseksi (Kuva 1).
Tavoitteena on tutkia rakennuksen kunto ja mahdolliset vauriot mm.
toksisuusmittauksin ja mikrobikasvatustestein.
Vapaaehtoisille tilankäyttäjille tehdään oirekyselyt.
Tavoitteena on testata vapaaehtoiselta kohdejoukolta keuhkofunktioita
altistumisen toteamiseksi ja keuhkofunktioiden muutoksia
työpaikkarakennusten sisäilmaan ja työoloihin tehtävien toimenpiteiden
vaikutusten tutkimiseksi.
Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi objektiivisten immunologisten ja
immunotoksikologisten menetelmien käyttö, testaus ja kehitys
työpaikkarakennuksen aiheuttaman tulehdus- tai toksisuusvasteen
toteamiseen.
Tutkimustulosten yhteen osuvuus mitataan ja tarvittavat tunnusluvut
lasketaan.
Tutkimustyössä selvitetään miten hyvin uudet immunologiset altistumistestit
(leukosyyttien aktivaatiot ja fenotyypitys, vasta-ainetestit ja mitokondriotestit) korreloivat
toksisuustesteihin ja toisaalta vasta-ainetesteihin, sekä oireisiin, keuhkofunktioon ja
lääkärin toteamiin sairauksiin. Lisäksi tutkitaan miten hyvin oirekyselyn ja/tai
toksisuustestien avulla voidaan tunnistaa ne työpaikat, joissa terveysriski on suurin.
Soveltuvatko uudet testit riskinarvioinnin apuvälineiksi työterveyshuollossa ja
erikoissairaanhoidon diagnostiikkaan?
Potilastutkimusyksikkö kerää näytteitä sekä rakennetusta ympäristöstä että potilaista.
Rakenneteknisissä tutkimuksissa tukeudutaan teknillisten yliopistojen, VTT:n ja STM:n
suositusten mukaisesti jatkokoulutettujen rakennusterveysasiantuntijoiden käyttöön.
Epidemiologiset tutkimukset tehdään työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen
oppiaineen toimesta. Potilaiden kliinisfysiologiset ja allergologiset tutkimukset tehdään
yhteistyössä TYKSin poliklinikoiden kanssa. Kliinisessä tutkimusyksikössä tutkitaan
ensisijaisesti verinäytteitä, mitataan osallistuvien keuhkofunktiota ja lisäksi
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otetaan ympäristönäytteitä. Potilaiden kliininen diagnostiikka, hoito ja kuntoutus
organisoidaan muun terveydenhuollon piirissä sekä yksityissektorilla.
Klinikka-auto
Turun yliopiston kliininen laitos on hankkinut yksikön käyttöön matkailuautosta
modifioidun klinikka-auton. Liikkuvassa yksikössä on varustus ja valmius erilaisten
näytteiden keräämiseen, sekä keuhkojen toiminnan mittaamiseen työpaikoilla ja muussa
altistavassa ympäristössä.
Tutkimusmenetelmät
Mikrobiologiset viljelytutkimukset tehdään ostopalveluna Turun yliopiston aerobiologian
yksikössä, joka on FINAS-sertifioitu tutkimuslaboratorio. Toksikologinen tutkimus
jakautuu sekä yksikön oman toksisuusmittaussysteemin käyttöön /1, 2/ että biologian
laitoksella tehtävään tutkimustyöhön.
Mahdollisimman monelle vapaaehtoisille tilan käyttäjille tehdään sähköiset oirekyselyt
/3, 4/. Oirekyselylomakkeet päiväkotilapsille, alakoululaisille, yläkouluille,
ammattikouluille ja työntekijöille ovat saatavissa seitsemällä kielellä (suomi, ruotsi,
englanti, viro, venäjä, arabia ja somali). Kyselyiden yhteydessä tiedustellaan
vapaaehtoisuutta myös kliinisiin testauksiin (keuhkofunktiot ja immunologiset
tutkimukset).
Keuhkofunktiotutkimuksina voidaan tutkivalta henkilöltä määrittää uloshengitysilman
typpidioksidi (NO), spirometria ja diffuusiokapasiteetti /5-8/. Hengityksen NO - pitoisuus
kasvaa tulehdusten yhteydessä, eli mittaus kertoo keuhkojen tulehduksellisesta tilasta.
Spirometriassa mitataan keuhkojen virtauksia ja tilavuuksia ja todetaan, onko potilaalla
keuhkoputkien mahdollista ahtautumista, eli obstruktiota tai hengitystilavuuden
rajoittuneisuutta eli restriktiota. Diffuusiokapasiteetti kuvaa ja siinä mitataan kaasujen
kulkua keuhkojen ja verenkierron välillä.
Verinäytteistä tutkitaan mahdollista altistusta seerumi- ja leukosyyttiaktiivisuustesteillä.
Leukosyyttimittauksissa kehitetään sormenpääverinäytteestä tehtävää
pikatestausmenetelmää /9/ sekä laboratoriossa virtaussytometrillä tehtävää
erotusdiagnostiikkaa /10/. Kliinisistä potilastutkimuksista ja seuranta-aineistoista
julkaistaan opinnäytetöitä ja kansainvälisiä julkaisuja.
Altistumistestien tulokset analysoidaan suhteessa terveysdataan: oireet, sairaudet,
keuhkofunktiot ja verinäytteiden tulokset (leukosyyttiaktivaatiotestit spesifit vasta-aineet,
tulehdusvälittäjäaineet, komplementtisysteemin funktionaaliset testit, pölypunkkitestit,
mitokondriotestit sekä toksisuusmittaustestit /1, 2/. Nyt, ensimmäisen kerran päästään
tutkimaan kliinisissä aineistoissa astman lisäksi myös muita kroonisia sairauksia,
diabetesta, sydänsairauksia, hypertoniaa, ahtauttavia keuhkosairauksia, sarkoidoosia ja
keuhkofibroosia, kilpirauhassairauksia, tulehduksellisia suolistosairauksia, nivelreumaa ja
nivelrikkoa. Tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa tutkitaan allergiasairauksien
yhteyttä autoimmuunitauteihin ja aineenvaihduntasairauksiin. Kyselyaineistoista on saatu
vahvoja viitteitä, että tilastollinen yhteys on olemassa /11, 12, 13/. Ensimmäistä kertaa
mitataan näin laajasta aineistosta sekä altistuminen että elimistön inflammaatiovasteet.
Aikaisemmin tutkimuksia on tehty vain eläinkokein tai soluviljelmin.
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Kliinisen tutkimusyksikön on maksullisen palvelutoiminnan palveluja
•

sähköiset oirekyselylomakkeet päiväkotilapsille, alakoululaisille, yläkouluille,
ammattikouluille ja työntekijöille saatavissa seitsemällä kielellä (suomi, ruotsi,
englanti, viro, venäjä, arabia ja somali, (raportointi ja lausunnot maksullisena
palvelutoimintana), vastaavat Örebro- ja Tuohilampi-lomakkeita

•

Green Ambulance -tyyppinen liikkuva näytteenottoyksikkö, joka suorittaa
näytteenottoa työpaikoilla ja muussa rakennetussa ympäristössä sekä tekee kliinisfysiologisia mittauksia (spirometria, uloshengitysilman NO ja diffuusiokapasiteetti)

•

kliinisten näytteiden (leukosyytti- ja seerumi) keräys ja analyysit

•

toksisuusmittaukset laskeutuneesta pölystä ja vertailu mikrobien viljelynäytteisiin

•

riskinarviointi ja lausunnot

Kliininen tutkimusyksikkö rahoitetaan pääosin ulkopuolisella tutkimusrahoituksella ja
osittain maksullisella palvelutoiminnalla. Tutkimusrahoitusta on saatu MELAlta, Juho
Vainion säätiöltä sekä Työsuojelurahastolta, jonka rahoittamana yksikössä käynnistyy
vuoden 2019 alussa immunologisia vastemittauksia kehittävä tutkimushanke.
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ELINKAARILASKENTA TUKENA PÄÄTÖKSENTEOSSA
Paavo Kero1, Mika Autiopelto1 ja Jussi Niemi2
1
2

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suomen Kuntaliitto ry

TIIVISTELMÄ
Artikkeli pohjautuu 20 kohteen kuntotutkimus-, korjaussuunnittelu- ja
elinkaarikustannustietoihin. Kohteet ovat olleet kouluja ja päiväkoteja. Korjauskohteiden
hankesuunnitteluvaiheessa on arvioitu korjausten toteutettavuutta tekniseltä,
toiminnalliselta ja taloudelliselta kannalta. Tässä artikkelissa tarkastellaan lähinnä
viimeksi mainittua. Kiinteistöjen käytönaikaiset kustannukset muodostavat merkittävän
osan kiinteistön elinkaaren aikaisista kustannuksista. Elinkaarilaskennan avulla saadaan
esille investointikustannuksien lisäksi myös nämä käytönaikaiset kustannukset.
Suunnitteluratkaisuja pohdittaessa tulisi kiinnittää huomiota mm. tilojen siivottavuuteen,
rakenteiden ja järjestelmien energiatehokkuuteen ja rakenteiden korjattavuuteen.
KUNTIEN OMISTAMAN KOULURAKENNUSKANNAN UUSIUTUMISTARVE
Merkittävä osuus kuntien koulurakennuskannasta on saavuttamassa teknisen käyttöikänsä
pään (kuva 1). Koulurakennuksista iso osa on suhteellisen vanhaa rakennuskantaa. Noin
23 % kerrosalasta on rakennettu vuosina 1950-1959 ja 32 % on rakennettu vuosina 1960–
1979. Eli yli puolet kuntien koulurakennuksista on rakennettu 1950-1979 välisenä aikana.

Kuva 1. Koulujen ikärakenne /1/.
Merkittävä osa rakennuskannasta on yli 40 vuotta vanhaa. Lisäksi 60- ja 70-luvulla
käytettiin runsaasti rakenneratkaisuja, joita nykypäivänä pidetään riskirakenteina.
Koulurakennuskantaan on suoritettu peruskorjauksia, mutta siitä huolimatta suuri määrä
rakennuskantaa tulee seuraavan vuosikymmenen kuluessa ikäranteestaan johtuen
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uusiutumistarpeen eteen. Rakennuskannan ikärakenne selittääkin omalta osaltaan
sisäilmaan liittyvien ongelmien yleisyyttä koulurakennuskannassa. /1/
KOULURAKENNUSKANNAN IKÄRAKENTEELLISEN ONGELMAN
HOITAMINEN EDELLYTTÄÄ KOKONAISVALTAISTA OTETTA
Kuntien rakennuskannan uusiutumistarve on mittava rakenteellinen haaste ja tällaisessa
tilanteessa voisi olla syytä mietiskellä ratkaisuja vähän laajemmalla pohjalla. Rakennus
rakennukselta tapahtuvasta ongelmien ratkomisen sijaa on syytä ensin arvioida laajempaa
kokonaisuutta. Rakennuskannan uusiutumisen tarve on suunniteltava ja ratkaistava
kokonaisuutena hallitusti: terveellisten ja turvallisten olosuhteiden lisäksi tulisi samalla
tavoitellen merkittävää toimintojen, palveluverkkojen ja tilaratkaisujen tehostumista sekä
energiatehokkuuden parantamista. Uudistumistarpeen hallinta edellyttää sitoutumista
pitkän tähtäimen suunnitelmiin, kunnan taloudellisen kantokyvyn ja tulevaisuuden
palvelutarpeiden mukaan mitoitettua palveluverkkoa sekä hyvää investointitarpeiden
hallintaa.
INVESTOINTITARPEIDEN HALLINTA KOROSTUU
Kuntien taloudellinen kantokyky vaihtelee eri kuntien välillä. Edessä oleva rakennuksien
investointitarve on suuri ja koettelee joidenkin kuntien taloudellisen kantokyvyn rajoja.
Hyvässä taloudellisessa tilanteessakin oleville kunnille investointitarpeet johtavat
velkaantumisen lisääntymiseen. Taloudelliset reunaehdot ja rajoitteet vaikuttavat
oleellisesti kunnan kykyyn kohdentaa tarkoituksenmukaisia resursseja rakennuskannan
uudistamiseen. Suurien investointitarpeiden hallinta ja sovittaminen kuntatalouteen
saattavat muodostua pullonkauloiksi ja hidastavat rakennuskannan tarpeenmukaista
uudistumista. Jos suurien investointien pullonkauloja ei onnistuta ratkaisemaan,
ajaudutaan käyttämään rahaa vähän kerrallaan vanhojen rakennusten
suunnittelemattomiin osakorjauksiin, jotka kuitenkin valitettavasti vain harvoin
ratkaisevat ongelmia kokonaan.
Investointitarpeiden hallinnan lisäksi erityitä huomiota tulee kiinnittää käyttötalouteen,
rakennuskannan ylläpidon ja kunnossapidon tehokkuuteen ja riittävään resursointiin.
Kunnalla täytyy olla taloudellista kantokykyä ylläpitää kouluverkkoa, selkeät rakenteet
terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen.
Tehtyjen investointien arvon säilyminen ja uudistuvan rakennuskannan käytettävyys on
varmistettava oikein mitoitetun kiinteistön ylläpidon keinoin.
Investointi- ja ylläpitotarpeiden hallintaan ja ratkaisemiseksi on selvitettävä erilaisia
vaihtoehtoja rahoitus- ja toteutusratkaisuista. Vaihtoehtojen arvioinnin ja päätöksenteon
tulee perustua mahdollisimman kattavaan tietoaineistoon kuten esimerkiksi taloudellisiin
laskelmiin, joissa huomioidaan investoinnin lisäksi myös elinkaarikustannukset.
ELINKAARIKUSTANNUKSET
Elinkaarikustannuslaskenta mittaa rakennuksen taloudellista kestävyyttä
yhteismitallisella tavalla. Elinkaarikustannus- ja kannattavuuslaskenta ovat tavoitteiltaan
erilaiset. Kannattavuuslaskennassa pyritään selvittämään hankkeen kannattavuutta
hankkeen tulot, riskit ja pääoman tuotto huomioiden. Elinkaarikustannuslaskennassa
pyritään yhteismitalliseen tulokseen, joka kuvaa elinkaaren aikaisia
kokonaiskustannuksia. /2/
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Eurooppalaisen standardisointijärjestön CEN:n toimesta on laadittu standardipaketti
eurooppalaisten yhdenmukaistettujen pelisääntöjen perustaksi. /3/ Standardipaketin
tavoitteena on ollut:
•

Luoda rakennustason vaikutusarviointiin eurooppalainen harmonisoitu
standardisarja, joka toimii perustana eurooppalaiselle järjestelmälle ja yhteisille
pelisäännöille.

•

Tarkastelupohjana on koko elinkaari: indikaattorit ovat määrällisesti määritettävissä.

Elinkaarikustannuslaskennassa tarkastellaan rakennuksen aiheuttamia kustannuksia tontin
hankinnasta rakennuksen purkuun. Eri aikoina syntyneet kustannukset
yhteismitallisestaan nykyarvoon diskonttauskorolla. Laskennassa huomioidaan
rakennuksen kaikkien elinkaaren vaiheiden kustannukset sekä energiakustannusten
nousu, mutta muiden hyödykkeiden ja palveluiden hinnat lasketaan nykyhinnoin. Eri
toteutusvaihtoehtoja voidaan vertailla elinkaarikustannusten perusteella silloin, kun
vaihtoehdoilla on sama palvelutaso ja ne eivät eroa merkittävästi toisistaan lisäarvon,
tuottojen, tulevaisuuden vaihtoehtojen, riskien tai niiden ajoittumisen osalta.
Elinkaarikustannus mahdollistaa toteutusvaihtoehtojen koko elinkaaren kustannusten
vertailemisen ja elinkaaren aikaisen kustannusrakenteen kehittämisen.

Kuva 2. Elinkaarikustannusjakauma.
Tarkasteltujen kohteiden perusteella uudisrakentamisessa noin 70 %
elinkaarikustannuksista muodostuu rakentamisvaiheessa ja laajoissa korjaushankkeissa
rakentamiskustannusten osuus on noin 40 % koko tarkastelujakson (30 vuotta)
elinkaarikustannuksista. Seuraavaksi suurimmat kustannusluokat ovat sekä korjaus- että
uudisvaihtoehdoissa kunnossapitokustannukset ja laajat korjaukset.
Elinkaarikustannuslaskennassa tulee keskittyä erityisesti näiden kustannusten
mahdollisimman tarkkaan määrittämiseen.
Rakentamiskustannukset
Tarkasteltujen 20 kohteen kuntotutkimus-, korjaussuunnittelu- ja
kustannuslaskentatietojen perusteella suurimmat kustannukset kohdistuvat
korjaushankkeissa tyypillisesti alapohjiin, julkisivuihin ja tilapintoihin. Myös
taloteknisten järjestelmien osuus korjauskustannuksista on tyypillisesti merkittävä.
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Kuva 3. Korjauskustannusten jakaantuminen.
Energiakustannukset
Nykyisen muotoinen energiaselvitys rakennuslupaa varten ja energiatodistus otettiin
käyttöön vuonna 2012 ja viimeisimmät muutokset näiden osalta on otettu käyttöön
vuoden 2018 alussa. Rakennuslupaa varten tehtävällä energiaselvityksellä palvellaan
loppukäyttäjää varmistaen, että rakennuksen energiajärjestelmä (rakennusvaippa, ikkunat,
ilmanvaihto-, lämmitys-, jäähdytys- ja valaistusjärjestelmät) täyttää minimivaatimukset
vakioituihin lähtöarvoihin perustuvalla laskentamenetelmällä (RakMK D5).
Rakennuslupaa varten tehdyn energiaselvityksen tuloksia ei ole tarkoitettu vertailuun
mitatun kulutuksen kanssa, koska vakioidut lähtöarvot voivat poiketa merkittävästi
suunnitteluratkaisusta.
Energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla saman käyttötarkoitusluokkaan
kuuluvien rakennusten energiajärjestelmien paremmuutta toisiinsa vakioituihin
lähtöarvoihin perustuvalla laskentamenetelmällä (RakMK D5). Energiatodistuksen
tuloksia ei ole tarkoitettu vertailuun mitatun kulutuksen kanssa, koska vakioidut
lähtöarvot voivat poiketa merkittävästi suunnitteluratkaisusta.
Energian tavoitekulutus lasketaan suunnitteluvaiheessa ja se perustuu
suunnitteluratkaisuihin. Energian tavoitekulutus on yksi kustannuselementeistä
vertailtaessa eri suunnitteluvaihtoehtojen elinkaarikustannuksia. Jakamalla lasketut
energian tavoitekulutukset järjestelmittäin saadaan rakennuksen takuuaikana todennettua
järjestelmien toimivuus vertaamalla laskettuja arvoja mitattuihin arvoihin. Energian
tavoitekulutus kertoo energiankulutuksen, johon kyseisellä rakennuksella on
mahdollisuus päästä energiajärjestelmien toimiessa suunnitellusti.
Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa on selvitetty koulujen ja päiväkotien
toteutuneen ja vakioituneisiin lähtöarvoihin perustuvan laskentamenetelmän (RakMK
D5) energiankulutuksen eroja. Työssä tarkasteltiin 22 kohteen toteutuneita
energiankulutuksia ja verrattiin niitä RakMK D5 laskentaohjeilla laskettuihin kulutuksiin.
Tulosten perusteella toteutunut energiankulutus oli keskimäärin +41,3 % laskennallista
kulutusta suurempi. /4/ Suomen rakentamismääräyskokoelman vakioituihin lähtöarvoihin
perustuvaa laskentamenetelmää tulee käyttää vain energiaselvityksen laatimiseen
rakennuslupaa varten sekä energiatodistuksen laatimiseen. Rakennuksen
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suunnitteluvaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailuun tulee laskea energian
tavoitekulutus perustuen vertailtavien suunnitteluratkaisujen lähtötietoihin.
Ylläpitokustannukset
Käytön ja ylläpidon tehokkuudella ja helppoudella on suuri merkitys kustannusten
kannalta. Rakennus, jota on helppoa ja tehokasta käyttää ja huoltaa, on elinkaarensa
aikana sekä vähäpäästöisempi että edullisempi kuin rakennus, jossa käyttö ja huolto ovat
hankalia. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien suoraan omistamien julkisten rakennusten
laskennalliset ylläpidon kustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä n. 2,4 miljardia euroa,
josta siivouksen osuus oli n. 0,67 miljardia euroa eli lähes 30 %. /5/

Kuva 4. Julkisten rakennusten ylläpitokustannusten jakautuminen. /5/
Perusopetuksen rakennuksien siivouksen kustannukset vuosina 2015-2016 vaihtelivat
vertailussa mukana olevissa kunnissa välillä 1,5-3 €/m2/kk /6/. Näin suuren
kustannuserän suuri suhteellinen vaihtelu (100 %) vaikuttaa erittäin suuresti
elinkaarikustannuksiin. Siivouskustannuksiin vaikuttavat mm. tilan käyttötarkoitus,
lattioiden kulutusaste ja likaisuus, kalustusaste sekä vaadittu puhtaustaso.
ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILUT
Tarkastelluista 20 kohteesta lähes puolessa (9/20) elinkaarikustannukset 30 vuoden
tarkastelujakson ajalla olivat korjausvaihtoehdossa uudisvaihtoa suuremmat, eikä
korjaaminen ole kustannustarkastelun puolesta kannattavaa.

Kuva 5. Elinkaarikustannusvertailu.
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Toisaalta noin kolmasosassa (6/20) korjausvaihtoehdon elinkaarikustannukset olivat alle
80 % uudisvaihtoehdon kustannuksista ja korjaaminen voi olla kustannustehokkain
ratkaisu. Lopuissa kohteissa (5/20) korjausvaihtoehdon kustannukset olivat 80-100%
uudisvaihtoehdon elinkaarikustannuksista ja näissä kohteissa toteutustavan valinta tulee
ratkaista muiden kuin elinkaarikustannusten perusteella.
YHTEENVETO
Tarkastelemalla investointikustannusten ohella myös eri toteutusvaihtoehtojen
elinkaarikustannuksia, voidaan suunnitteluvaiheen ratkaisuilla saada käyttövaiheessa
huomattavia säästöjä. Elinkaarilaskennassa tulisi noudattaa tähän laadittuja standardeja ja
laskentaohjeita, jotta laskelmat olisivat luotettavia ja vertailukelpoisia keskenään.
Toteutuneiden, 20 kohteen, kuntotutkimus-, korjaussuunnittelu- ja
elinkaarikustannustietojen perusteella lähes puolessa kohteista korvaava uudisrakennus
osoittautui elinkaarikustannuksiltaan edullisimmaksi ratkaisuksi. Kokonaisvaltaisella
korjaus- ja uudisvaihtoehtojen elinkaarikustannusten tarkastelulla voidaan tuottaa
päätöksenteon kannalta erittäin tärkeää tietoa eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista
pitkällä aikavälillä.
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TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄOLOSUHTEIDEN
HALLINNASSA
Esa Halmetoja
Senaatti-kiinteistöt

TIIVISTELMÄ
Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt Olosuhdemallin (Conditions Data Model, CDM), joka
yhdistää rakennuksen tietomallin (Building Information Model, BIM) ja rakennuksen big
datan, kuten olosuhdemittaukset, palvelupyynnöt ja käyttäjäpalautteen. Olosuhdemallin
avulla voidaan havainnoida ja valvoa tilojen olosuhteita, jättää ja vastaanottaa palautetta
ja palvelupyyntöjä, sekä reagoida pyyntöihin ja olosuhdepoikkeamiin.
Olosuhdemalli avaa tilankäyttäjälle pääsyn digitaalisiin palveluihin ja tavoittelee siten
parempaa käyttäjäkokemusta ja helpompaa palveluiden saatavuutta. Palveluntarjoaja
pyrkii saamansa digitaalisen tiedon avulla kehittämään ja tarjoamaan uusia palveluita,
nopeuttamaan toimintaansa, säästämään resurssejaan ja parantamaan taloudellista
tulostaan.
JOHDANTO
Rakennuksen tietomalli (BIM)
BIM on rakennuksen fysikaalisten ja toiminnallisten ominaisuuksien digitaalinen
esitysmuoto /1/. BIM:ä käytetään laajalti suunnitteluun sekä rakentamisen laadun,
aikataulujen ja rahavirtojen hallintaan /2/. BIM:ä on käytetty vain vähän rakentamisen
jälkeen, joskin kokeilujen määrä on lisääntymässä /3/. Kirjallisuus tuntee kuitenkin vain
muutamia esimerkkejä, joissa BIM:ä hyödynnetään käytännön ylläpidossa /4,5/. Tähän
on syynä mm. se, että nykyisellään niiden sisällöt eivät riittävästi vastaa ylläpidon
tarpeisiin /6/.
Sisäolosuhteet ja työn tuottavuus
Sisäolosuhteilla on suuri merkitys työn tuottavuuteen. Tutkimusten mukaan fyysiseen
ympäristöön tyytyväiset työntekijät tekevät todennäköisimmin keskimääräistä parempaa
tulosta /7/. Käyttäjätyytyväisyys tunnustetaan nykyään tärkeäksi organisaation
menestystekijäksi ja sitä pidetään keskeisenä suorituskyvyn indikaattorina /8/.
Toimistotyön suorituskyky on myös ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan
työympäristön sisäilman parantamisen vaikutuksia /9,10,11/.
Työntekijät, jotka kokevat ympäristönsä miellyttäväksi, raportoivat itsearvioidun
tuottavuutensa korkeammaksi kuin ne, jotka pitävät sitä epämiellyttävänä /12/.
Työntekijöiden tyytyväisyys työympäristöön myös korreloi myönteisesti
työtyytyväisyyteen /13,14,15/. Korkea työtyytyväisyys puolestaan vaikuttaa alentavasti
poissaolojen määrään ja kestoon /16/ sekä halukkuuteen vaihtaa työpaikkaa /17,18,19/.
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Toimistotyön suorituskykytekijät voidaan jakaa työyhteisön sosiaalisiin suhteisiin,
organisaation suorituskykyyn, työntekijän henkilökohtaisiin tekijöihin ja työympäristöön
/20/. Työympäristö taas voidaan jakaa lämpöolosuhteisiin, ilmanlaatuun, akustiikkaan ja
valaistukseen. Kiinteistönhoidon ja huollon vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat lähinnä
näistä lämpöolosuhteisiin ja ilmanlaatuun /21/.
Hengityksen tuottaman hiilidioksidin ohella ilmanlaatu heikkenee rakennuksen,
huonekalujen, laitteiden ja ihmisten päästöistä /22/. Helpoin ja yleisimmin käytetty
ratkaisu haitallisten epäpuhtauksien poistamiseksi on ilmanvaihdon lisääminen.
Esimerkiksi ilmanvaihdon kasvattaminen viidestä litrasta 30 litraan /m2 nostaa
keskimääräistä suorituskykyä kolmella prosentilla /23/.
Myös lämpöviihtyvyyden vaikutusta työn tehokkuuteen on tutkittu laajasti. Toimistotyön
suorituskyky laskee noin 2 % astetta kohti, kun ympäristön lämpötila ylittää 25 °C /24/.
Lämpöviihtyvyys ei kuitenkaan ole absoluuttinen, vaan riippuu ihmisen anatomista ja
fysiologiasta. Tärkeimmät tekijät ovat sukupuoli, ikä, kehon massaindeksi ja
kudostyyppien (luu, lihas, rasva ja iho) osuudet kokonaismassasta. Yksilöllisten
ominaisuuksiensa takia toinen henkilö voi tuntea kylmyyttä ja toinen hikoilla samoissa
olosuhteissa /25/.
Olosuhdemalli (CDM)

Kuva 1. Olosuhdemallin pääkomponentit.
Olosuhdemalli kerää kiinteistön tuottaman aktiivisen tiedon, yhdistää sen tietomallin
komponentteihin ja muodostaa niistä datavirran palveluntuotannon suunnittelua ja
toteuttamista varten. Olosuhdemalli käyttää BIM:ä mittaustiedon kohdistamiseen tiettyyn
huoneeseen tai laitteeseen.
Olosuhdemalli voidaan jakaa seuraaviin pääkomponentteihin: 1) datalähteet, 2)
tietomallit, 3) tiedonkeruualusta, ja 4) visualisointi. Visualisointia edustavat
tilankäyttäjän olosuhdepalaute-käyttöliittymä sekä kiinteistönhoidon käyttöliittymä.
Datalähteitä ovat mm. mittausdatan pilvipalvelut, energiaseuranta, huoltokirja yms.
Olosuhdemallin pääkomponentit on esitetty kuvassa 1.
OLOSUHDEMALLIN PILOTOINTI
Olosuhdemallin pilotointi toteutettiin Ympäristöministeriön tukemana KIRA-digi
kokeiluhankkeena (päätös YM333/612/2017). Ratkaisu toteutettiin yhteen kiinteistöön,
jossa se on parhaillaan tuotantokäytössä.
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Pilottikohde
Pilottikohde on toimistorakennus, jossa työskentelee päivittäin yhteensä noin 300
henkilöä. Rakennuksen bruttopinta-ala on 18 500 m2 ja lämmin tilavuus 57 800 m3.
Rakennus on valmistunut vuonna 1983 ja peruskorjattu ja laajennettu vuonna 2006.
Rakennuksen ARK-tietomalli on peräisin vuodelta 2006. Malli päivitettiin ArchiCAD
/26/ nykyiseen versioon ja siihen lisättiin tilaobjektit /27/. Ilmanvaihtomalliin lisättiin
järjestelmien palvelualueet MagiCAD Revit-sovelluksella. Lisäksi luotiin kokonaan uusi
tietomalli, jossa sisäilmaa mittaavat sensorit sijoitettiin todellisille asennuspaikoilleen.
Olosuhdemittaukset
Rakennusautomaatiojärjestelmien (2 kpl) tiedot luetaan Metrix-järjestelmään /28/. Lisäksi
asennettiin 120 langatonta sensoria, jotka mittaavat lämpötilaa ja suhteellista kosteutta,
kokoushuoneissa myös CO2:ta. Olosuhdedata kerätään pilvipalveluun, josta se siirretään
Platform of Trust (PoT) /29/ palvelualustalle REST rajapinnan /30/ kautta.
Olosuhdepalaute-käyttöliittymä
Tilankäyttäjien palauteratkaisu perustuu huonekohtaisiin QR-koodeihin /31/, jotka
sisältävät mm. linkin BIMserver-ohjelmiston tietokannassa olevaan BIM:n tilaobjektiin
/32/.
Aluksi QR-koodi näytetään älylaitteen kameralle, joka generoi olosuhdekyselyn QRpalveluun. QR-palvelu pyytää kyseisen huoneen olosuhdetiedot PoT:sta ja palauttaa
olosuhdetiedot sisältävän web-sivun älylaitteeseen. Web-sivulta voi valita peukalo ylös
tai alas-painikkeen tai kirjoittaa sanallisen palautteen, jotka lähetetään PoT:iin. Websivulta voi myös kirjautua Granlund Manager-palvelupyyntöjärjestelmään.
Kiinteistönhoidon käyttöliittymä
Kiinteistönhoitoa varten toteutettiin skaalautuva ja zoomattava mobiilikäyttöliittymä,
josta on pääsy reaaliaikaiseen olosuhdetietoon sekä käyttäjän jättämään palautteeseen.
Käyttöliittymästä voi valita 2D tai 3D-muotoisen kerroskohtaisen näkymän, jossa
esitetään sisäolosuhteita sekä numeroina että väreillä. Käyttöliittymän kautta voi myös
katsella rakennuksen tietomallia sekä etsiä komponenttien sijainteja ja teknisiä tietoja.
Järjestelmä noutaa ajankohdan säätiedot ja lyhyen aikavälin sääennusteen julkisesta
palvelusta /33/ sekä Metrix-historiadatan, joista IBM Watson /34/ tekoälyohjelmisto
ennustaa sisäilman lämpötilan käyttäytymisen lähipäiville. Ennusteen avulla on
mahdollista muuttaa LVI-järjestelmien asetuksia siten, että ei-toivotut muutokset
sisäilmastossa voidaan eliminoida. Käyttöliittymästä voi myös tarkastella trendikäyriä 14
vrk ajalta.
Palvelu- ja integrointialusta PoT
PoT on kiinteistöalan yhteinen tiedonkeruu- ja integrointialusta, joka on tarkoitettu alan
toimijoiden yhteiskäyttöiseksi palveluväyläksi. Sen kautta osapuolet voivat tarjota
palveluita toisilleen ja muodostaa verkostoja ja arvoketjuja. Olosuhdemalli käyttää PoT:ia
keräämään mittausdataa eri lähteistä, yhdistämään tiedot BIM:n objekteihin ja
välittämään ne eteenpäin.
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POHDINTA
Toteutuskustannukset
Kiinteistökohtaiset toteutuskustannukset ovat keskikokoisissa ja suurissa kiinteistöissä
vähäiset verrattuna kiinteistön kuluihin ja tuottoihin. Merkittävimmät erät ovat kiinteistön
tietomallien laatiminen ja päivittäminen (𝑥̅ = 0,95€/𝑏𝑟𝑚2 ), olosuhde-mittaustiedon
kerääminen (𝑥̅ = 1,49€/𝑏𝑟𝑚2 ) ja ratkaisun edellyttämien rajapintojen toteutus (𝑥̅ =
0,50 €/𝑏𝑟𝑚2 ). Järjestelmän ylläpidosta ja käytöstä aiheutuu jatkuvaa ylläpitokustannusta
𝑥̅ = 0,20€/𝑏𝑟𝑚2 /vuosi (mittausratkaisut, palvelualusta, tiedottaminen ym.).
Kokonaisarkkitehtuurin merkittävin kertakustannus kiinteistönomistajalle on
tietomallipalvelimen perustaminen. Palvelin edellyttää myös jatkuvaa ylläpitoa ja
managerointia. Pääosa palveluntuottajien kustannuksista muodostuu rajapintojen ja
käyttöliittymän toteutuksesta ja ylläpidosta, sekä tietomassan käsittelystä ja
analysoinnista.
Haasteet
Olosuhdemallin toiminta-ajatus perustuu alustatalouteen. Asia on uusi KIRA-alalla ja
edellyttää palveluntuottajilta uudentyyppistä ajattelua sekä valmiutta investoida
tiedonhallinta- ja käsittelyratkaisuihin. Kiinteistönomistaja ei määrittele
yksityiskohtaisesti, mitä tietoa tarjotaan ja mitä sillä tehdään, vaan palveluntuottaja saa
käyttää avointa dataa vapaasti. Tilaajan odotukset kohdistuvat laadukkaampaan huoltoon
ja ylläpitoon, korkeampaan käyttäjätyytyväisyyteen ja energiankulutuksen optimointiin.
Olosuhdemallin käyttöönotto vaikuttaa merkittävästi kiinteistöpalveluiden prosesseihin.
Reaaliaikaisen olosuhdetiedon tuominen tilankäyttäjän saataville ja mahdollisuus antaa
välitöntä palautetta nostavat tilankäyttäjän odotuksia. Ei esimerkiksi riitä, että
sisäilmapalautteeseen reagoidaan vuorokausien viiveellä, vaan epäkohtiin on puututtava
heti. Paitsi että uusi toimintatapa vaatii palveluntuottajalta nopeaa reagointia ja
laadukasta palvelua, se myös avaa mahdollisuuden asiakaskokemuksen merkittävään
parantamiseen /35/.
Rakennuksen tietomallien ylläpito on ratkaisematta enemmistöllä kiinteistönomistajista.
Valmiita prosesseja ei ole, eivätkä markkinat ole tottuneet tuottamaan BIM after
construction (BIMac) -palvelua. Toisaalta Olosuhdemalli ei ole sensitiivinen pienille
tilamuutoksille, eikä siten aiheuta korkeita vaatimuksia BIM:n ajantasaisuudelle.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Pilotoidut käyttötapaukset osoittavat, että Olosuhdemallilla on merkittävää potentiaalia
sisäolosuhteiden hallinnassa. Teknisten mittausten ohella Olosuhdemalli hyödyntää
ihmisten henkilökohtaisia tuntemuksia ja mielipiteitä eli ns. ’ihmisanturia’, joka on
sensitiivisin mahdollinen anturi. BIM:iin perustuva paikantaminen helpottaa vian
löytämistä ja antaa sisäilmapalautteelle tarkan sijainnin.
Olosuhdemallin toteutuskustannukset ovat kohtuulliset myös tuottavuuden näkökulmasta
tarkasteltuna. Käytetään esimerkkinä pilottikohdetta, jonka bruttopinta-ala on 18 500 m2
ja jossa työskentelee päivittäin noin 300 työntekijää. Toteutuskustannukseksi saadaan
keskiarvohinnoilla 18 500𝑚2 ∗ (0,95 + 1,49 + 0,50)€/𝑚2 = 54 390€. Tämän lisäksi
ylläpitokustannuksia kertyy noin 18 500𝑚2 ∗ 0,20€/𝑚2 = 3 600€ vuodessa.
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Toimistohenkilöstön keskipalkka vuonna 2018 on sivukuluineen noin 4 026 €/kk /36/.
Tutkimusten mukaan sisäilman vaikutukset toimistotehtäviin ovat 0,5-5,0%, mikä
tarkoittaa noin 20 - 200 € kuukaudessa henkilöä kohti. Pilottikohteen 300 työntekijän
massassa tämä vastaa 6 000 – 60 000 € kuukaudessa. Sisäilmaongelmaisessa kiinteistössä
Olosuhdemalli voi siis maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisen kuukauden aikana ja
minimissäänkin vuoden sisällä käyttöönotosta, lukuun ottamatta kokonaisarkkitehtuurin
kustannuksia.
Senaatti-kiinteistöt käynnistää Olosuhdemallin käyttöönoton kymmenessä kiinteistössä
vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on laajentaa ratkaisu sataan kiinteistöön seuraavan
neljän vuoden aikana. Olosuhdemalli on vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä ja
jatkokehitettävissä. Olosuhdemallin arkkitehtuurista on mm. julkaistu useita uutisia alan
kotimaisissa julkaisuissa sekä tieteellinen artikkeli kansainvälisessä julkaisussa /37/.
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SISÄILMAN RADON OSANA SÄTEILYLAINSÄÄDÄNNÖN
UUDISTUSTA
Tuukka Turtiainen, Olli Holmgren, Katja Kojo ja Päivi Kurttio
Säteilyturvakeskus STUK

TIIVISTELMÄ
Uusi säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018, ja se perustuu Euroopan unionin
säteilysuojeludirektiiviin 2013/59/EURATOM. Uusi laki pyrkii tehostamaan radonriskien
torjuntaa: Sisäilman radonin toimenpidearvo korvataan termillä viitearvo, joka on 300
Bq/m3 työpaikkojen, asuntojen ja muiden oleskelutilojen osalta. Radonaltistuksen
viitearvoa, 500 000 Bq h/m3 vuodessa sovelletaan työpaikoilla, joissa työntekijällä on
useita, vaihtuvia työpisteitä. Radonin mittauskausi pitenee ja se on jatkossa syyskuun
alusta toukokuun loppuun. Koska viitearvo laskee arvoon 300 Bq/m3, uusia
mittausvelvoitekuntia ja -alueita tulee paljon lisää. Kansallista toimintaohjelmaa
radonriskien ehkäisemiseksi on laadittu yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien
kanssa. Siinä korostuu radonriskiviestinnän tärkeys.
JOHDANTO
Radon on radioaktiivinen kaasu, jota muodostuu maaperässä olevasta uraanista.
Maaperässä muodostunut radon pääsee siirtymään sisäilmaan rakennusten alapohjassa
olevien rakojen kautta. Pitkäaikainen altistuminen radonille lisää keuhkosyövän riskiä.
Suomessa, noin 200–300 ihmisen arvioidaan kuolevan vuosittain keuhkosyöpään radonin
tai tupakan ja radonin yhteisvaikutuksen takia.
Suomessa sisäilman radonia on valvottu jo pitkään. Vuonna 1992 voimaan tulleen
säteilyasetuksen (1512/1991) mukaan radonin toimenpidearvo työpaikoilla on ollut 400
becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuutta valvova
viranomainen on STUK. Samana vuonna voimaan tulleen Sosiaali- ja terveysministeriön
päätöksen 944/92 mukaan asunnon sisäilman radonpitoisuuden ei tullut ylittää 400
Bq/m³. Uusi asunto tuli päätöksen mukaan suunnitella ja rakentaa siten, että
radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m³. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen
valvontaa tekee kunnan terveydensuojeluviranomainen terveydensuojelulain (763/1994)
nojalla.
Euroopan unionin säteilysuojeludirektiivi 2013/59/EURATOM johti Suomessa
säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen. Vuonna 2018 voimaan tullutta uutta
säteilylakia (859/2018) tarkentavat kolme asetusta sekä yhdeksän STUKin säteilylain
perusteella antamaa määräystä. Säteilylainsäädäntöä tulevat selventämään STUKin
ohjeet.
Direktiivissä sisäilman radoniin liittyvä säteilysuojelu on aiempaa selvästi tarkemmin
määritelty. Sisäilman radonpitoisuuden viitearvo kodeissa, muissa oleskelutiloissa ja
työpaikoilla on 300 Bq/m3, kun aiemmassa direktiivissä edellytettiin radonilta
suojautumista ainoastaan työpaikoilla eikä erillistä enimmäispitoisuutta tuolloin
määritelty. Uuden rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskeva sisäilman
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radonpitoisuuden viitearvo on 200 Bq/m3. Uusi direktiivi edellyttää jäsenmailta myös
aktiivista radonin haitoista tiedottamista.
Direktiivin vaatimukset sekä uusi tutkimustieto radonin esiintymisestä ja mittaamisesta
on Suomessa nyt viety uuteen säteilylainsäädäntöön. Tässä artikkelissa esitetään
merkittävimmät muutokset valvontakäytäntöihin.
RADONIN MITTAAMINEN ASUNNOISSA, MUISSA OLESKELUTILOISSA JA
TYÖPAIKOILLA
Radonin viitearvo on määritetty asunnoissa asunnon radonpitoisuuden vuosikeskiarvona
ja työpaikoilla työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvona. Radonpitoisuudet
rakennuksissa vaihtelevat suuresti vuodenaikojen ja ilmanvaihdon jaksotusten mukaan.
Radonpitoisuuden vaihteluun vaikuttavat myös maaperän kosteus, sisä- ja ulkoilman
välinen lämpötilaero, vallitseva tuulen suunta, ilmanvaihtokoneen käyttö ja
tuulettaminen. Näin ollen lyhyellä radonpitoisuuden mittaamisella ei voida luotettavasti
arvioida, ylittyykö viitearvo.
Asunnoissa mittaus tehdään integroivalla mittauksella (nk. radonpurkki), jolla saadaan
selville mittausjakson pitoisuuskeskiarvo. Asunnoissa on tähän asti suositeltu
mittauskaudeksi marras-huhtikuun välistä aikaa ja mittausajaksi vähintään kahta
kuukautta. Vuosikeskiarvo arvioitiin aiemmin kertomalla mitattu tulos luvulla 0,83.
Uudessa säteilylainsäädännössä on päivitetty kyseiset tiedot niin, että mittauskausi on
pidempi, syyskuun alusta toukokuun loppuun. Mittauksen keston on oltava vähintään
kaksi kuukautta, mutta suositeltavaa on mitata vähintään kolme kuukautta.
Radonpitoisuuden vuosikeskiarvo lasketaan kertomalla mittauskaudella saatu tulos
luvulla 0,9. Korjauskertoimen luottamusväli (90 %) on kahden kuukauden mittauksella
0,6–1,5 ja kolmen kuukauden mittauksella 0,7–1,3. Muutosten perusteena on käytetty
329 asunnon kattavaa analyysiä radonpitoisuuksien ajallisesta muutoksesta /1/.
Työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa ensimmäinen mittaus tehdään syys-toukokuun
välisenä aikana integroivalla radonmittarilla, vähintään kahden kuukauden ajan.
Integroivien mittausten lukumäärä rakennuksessa tulee uutena asiana määräyksiin.
Sääntönä on vähintään yksi mittari 100 m2 kohti ja jokaiselta alkavalta 200 m2 yksi
mittari 200 m2 kohti, paitsi hallimaisissa tiloissa yksi mittari 3000 m2 kohti. Mittaukset
tulee tehdä maanvastaisissa kerroksissa ja ainoastaan työtiloissa. Näin vältetään aiemmin
mahdollinen tilanne, jossa suuressa työpaikkarakennuksessa tehtiin radonmittaus vain
yhdessä mittauspisteessä, joka sekin oli kellarivarasto. Suurissa rakennuksissa korkea
radonpitoisuus voi olla hyvin paikallinen ongelma /2/.
Jos integroivan mittauksen tulos on yli viitearvon ja työpaikalla on käytössä jaksotettu
ilmanvaihto, työpaikalla voidaan tehdä ns. jatkuvatoiminen (pitoisuuksia jatkuvasti
rekisteröivä) mittaus, joka kestää vähintään viikon. Jatkuvatoimisella mittauksella
rekisteröidään radonpitoisuus vähintään kerran tunnissa ja tulos tallennetaan laitteen
muistiin. Tuloksista lasketaan työviikon työtuntien aikaisen radonpitoisuuden ja tasan
viikon kestoisen radonpitoisuuden suhdeluku. Suhdeluvulla ja korjauskertoimella 0,9
kerrotaan aiemmin integroivalla mittauksella määritetty pitkäaikainen keskiarvo. Näin
laskettu tulos kuvaa työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa.
Uutena mittausmenetelmänä työpaikoille tulee henkilökohtainen altistusmittaus.
Radonaltistuksen viitearvo on 500 000 Bq h/m3 vuodessa ja sitä sovelletaan työpaikoilla,
joissa työtilojen suuren määrän ja vaihtuvien työskentelypisteiden takia tavallinen mittaus
ei ole kustannustehokas tai työtiloissa tehtyjen radonmittausten perusteella työnaikaista
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radonpitoisuutta on vaikea arvioida. Tällainen työ on esimerkiksi tunneliverkostoissa
tehtävä huoltotyö tai urakkaluonteinen työ vaihtuvissa maanalaisissa tiloissa.
Henkilökohtainen altistusmittari voi olla pieni sähkötoiminen radonmittauslaite tai
perinteinen radonpurkki. Mittauksen kesto on vähintään kaksi kuukautta ja
radonpitoisuuksien testausselosteessa tulee ilmoittaa altistuksen lisäksi mittausjaksolla
tehtyjen työpäivien lukumäärä.
Sekä integroivien että jatkuvatoimisten mittausten testausselosteet täytyy uusien
määräysten mukaan olla ISO-standardien mukaiset. Lisäksi testausselosteista tulee käydä
ilmi mittauspisteen tarkka sijainti ja jatkuvatoimisessa mittauksessa tulokset, joiden
perusteella voidaan laskea suhdeluku. Kaikkien viranomaisvalvonnassa käytettyjen
mittausten tulee olla STUKin hyväksymiä. Säteilymittausten hyväksymiskriteereistä on
annettu Määräys STUK S/6/2018.
TYÖPAIKKOJEN RADONVALVONTA
Työpaikoilla radonpitoisuuden uusi viitearvo on 300 Bq/m3. Viitearvoa sovelletaan
kaikkiin työtiloihin, joissa työaika on suurempi kuin 600 tuntia vuodessa, ja se
määritellään tilan työaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvona. Työperäistä
radonaltistusta koskeva viitearvo radonille on 500 000 Bq h/m3 vuodessa. Radonaltistus
lasketaan kaikissa työtiloissa vuoden aikana kertyneiden altistusten summana. Näin ollen
tiloissa, joissa oleskellaan vain satunnaisesti (mutta kuitenkin alle 600 tuntia),
radonpitoisuus saa ylittää 300 Bq/m3, jos radonaltistuksen viitearvo ei ylity.
Uuden säteilylain mukaan radonmittaukset tulee tehdä työpaikoilla, jotka sijaitsevat
alueilla, joissa >10 % mittauksista ylittää viitearvon 300 Bq/m3. Lisäksi mittaukset tulee
tehdä koko maassa työpaikoilla, jotka sijaitsevat kokonaan tai osittain maan alla, tai jotka
on rakennettu tontille, jossa on hyvin ilmaa läpäisevälle maaperä (sora tai hiekka), tai
jotka käsittelevät pohjavettä siten, että pohjavesi on kosketuksissa ilman kanssa (esim.
vesilaitokset). Mittausvelvollisten työpaikkojen lukumäärän arvioidaan vähintään
kaksinkertaistuvan uuden lain takia.
Työpaikkojen radonvalvonnassa korostetaan työnantajien vastuuta työsuojelusta. Vaikka
STUK tekee jatkossakin alueellisia ja kohdennettuja valvontaiskuja, pyritään viestinnällä
ja yhteystyöllä eri tahojen kanssa tiedottamaan työpaikoille radonmittausten
pakollisuudesta, jotta yhä useampi työpaikka tekee radonmittaukset ilman erillistä
määräystä. Työnantajille pyritään tekemään mittauksista ilmoittaminen vaivattomaksi.
STUKin www-sivuille on rakenteilla digitaalinen asiointiportaali, jossa työnantajat voivat
käydä hoitamassa työpaikkansa radonvalvontaan liittyviä asioita.
STUK valvoo, että työntekijöiden radonaltistuminen saadaan riittävän alhaiselle tasolle
niissä työpaikoissa, joissa havaitaan viitearvon ylittäviä radonpitoisuuksia. Valvontaa
jatketaan, kunnes työpaikka on osoittanut, että työntekijöiden radonaltistus ei ylitä
viitearvoa. Työpaikkojen radonvalvontaa tehdään siten, että erityinen huomio
kohdistetaan korkean radonriskin työpaikoille. Viestinnällä työnantajia pyritään
valmentamaan niin, että sisäilman radonasiat tulee selvitettyä ja mahdolliset altistusta
rajoittavat toimenpiteet tehtyä.
On kuitenkin työpaikkoja, joissa radonkorjauksilla ei päästä viitearvojen alapuolelle.
Tällaisia ovat esim. laajat maanalaiset tunneliverkostot, joiden radonkorjaaminen olisi
hyvin kallista ja toivottuun lopputulokseen pääseminen epävarmaa. Näiden työpaikkojen
tulee hakea toiminnalleen turvallisuuslupaa, jolloin työntekijät vertautuvat
säteilytyöntekijöihin. Työnantajan on määritettävä työntekijälle aiheutuva säteilyannos

78

Sisäilmayhdistys raportti 37

säännöllisesti. Näillä työpaikoilla tulee olla nimettynä säteilyturvallisuusvastaava, joka
vastaa työpaikan päivittäisistä säteilysuojelurutiineista. Lisäksi työpaikkojen tulee palkata
tai hankkia konsultointina säteilysuojeluasiantuntija työntekijöiden säteilysuojelun
suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.
ASUNTOJEN JA MUIDEN OLESKELUTILOJEN RADONVALVONTA
Olemassa olevien asuntojen uusi viitearvo on 300 Bq/m3. Muiden oleskelutilojen
viitearvo määritellään käytönaikaisena radonpitoisuuden vuosikeskiarvona ja myös se on
300 Bq/m3. Muita oleskelutiloja ovat esim. koulut, päiväkodit, kauppakeskukset,
kirjastot, liikuntapaikat ja museot.
Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman terveydellisiä oloja valvoo kunnan
terveydensuojeluviranomainen. Vuokra-asunnoissa tai asunto-osakeyhtiöissä
terveydensuojeluviranomainen voi määrätä radonpitoisuutta pienennettäväksi
terveydensuojelulain nojalla, jos viitearvo ylittyy ja asukas tätä pyytää.
Muut oleskelutilat ovat usein myös jonkun työpaikkoja. Siksi radonmittaukset näissä
tiloissa tehdään yleensä ensin työpaikkojen radonvalvonnan käytäntöjen perusteella. On
kuitenkin tilanteita, joissa työntekijän radonaltistus jää alle viitearvon, vaikka
radonpitoisuus tilassa on yli 300 Bq/m3. Tällöin STUK siirtää asian kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle, joka valvoo, että radonpitoisuutta pienennetään
riittävästi.
RADONIN AIHEUTTAMA EFEKTIIVINEN ANNOS
Kansainvälinen säteilysuojelukomissio ICRP julkaisi päivitetyn hengitysilman radoniin
liittyvän annosmuuntokertoimen 2017 /3/. Annosmuuntokertoimella lasketaan, kuinka
suuren efektiivisen annoksen hengitysilman radon ja sen hajoamistuotteet aiheuttavat.
Työpaikoilla uusi annosmuuntokerroin on kaksinkertainen ja kodeissa lähes
kolmikertainen aiempaan, vuonna 1993 julkaistuun kertoimeen verrattuna. Uusi
annosmuuntokerroin on laskettu dosimetrisilla malleilla ja on verrannollinen aiempaa
paremmin muihin käytössä oleviin annosmuuntokertoimiin. Uusi annosmuuntokerroin on
kirjattu Valtioneuvoston asetukseen (1043/2018).
Annosmuuntokerroin ilmaistaan aina annoksena alfaenergia-altistusta kohti. Alfaenergiaaltistuksen SI-yksikkö on J h/m3. Ilmassa radon hajoaa lyhytikäisiksi hajoamistuotteiksi,
jotka lähettävät alfa- ja beetasäteilyä. Valtaosa efektiivisestä annoksesta aiheutuu
nimenomaan alfasäteilystä, joten annos ilmaistaan altistuksena alfasäteilylle. Syntyvät
radonin hajoamistuotteet muodostavat molekyyliryppäitä tai kiinnittyvät ilman hiukkasiin
ja kulkeutuvat sitä kautta keuhkoputkiin ja keuhkoon. Se, miten syvälle keuhkoon
hiukkaset kulkeutuvat ja miten suuren annoksen ne aiheuttavat, riippuu hiukkasen koosta.
Hajoamistuoteaerosolin ominaisuudet vaihtelevat tilanteen mukaan, joten ICRP:n
annosmuuntokerroin on lasketettu keskimääräiselle tilanteelle. Työntekijöille ja väestölle
käytetään nyt samaa kerrointa ja sen arvo 3 Sv/(J h m–3). Radonpitoisuuden c(Rn)
muuntaminen alfa-energiapitoisuudeksi c(AE) tehdään seuraavasti:
c(AE) = F · c(Rn) ·5,56 10–9 J/Bq
jossa tasapainotekijälle F käytetään arvoa 0,4, jos sitä ei erikseen mitata. Keskimääräinen
työtuntien lukumäärä on vuodessa 1650. Jos työpaikalla työnaikaisen radonpitoisuuden
vuosikeskiarvo on 300 Bq/m3, saavat työntekijät 3,3 mSv:n suuruisen efektiivisen
annoksen.
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Suurempi muutos tulee asunnoissa käytettyyn annosmuuntokertoimen arvoon.
Suomalaisen asunnon pitoisuuskeskiarvo on 94 Bq/m3 (Lähde: Kansallinen
radontietokanta). Oleskeluaika asunnoissa on noin 7000 tuntia, joten suomalaisen
keskimäärin saama efektiivinen annos radonista on kodeissa 4,4 mSv/vuosi. Aiemmalla
annosmuuntokertoimella annokseksi laskettiin 1,6 mSv, joka oli noin puolet suomalaisen
keskimääräisestä vuosiannoksesta /4/.
Tulee muistaa, että radonin aiheuttamaa efektiivistä annosta käytetään valvonnassa vain
turvallisuuslupaa edellyttävillä työpaikoilla. Annosta on käytetty myös, kun on vertailtu
eri säteilylähteistä saatuja annoksia. Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu, että
keuhkosyöpäkuoleman riski lisääntyy 16 % 100 Bq/m3 kohden pitkäaikaisessa
altistuksessa /5/. Koska perusriski tupakoivalla kuolla kaukosyöpään on tupakoimatonta
huomattavasti suurempi, noin 240 vuotuista keuhkosyöpätapausta aiheutuu tupakan ja
radonin yhteisvaikutuksesta ja 40 pelkästä radonista. Tähän arvioon
annosmuuntokertoimen muuttuminen ai vaikuta.
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
STUK on valmistellut direktiivin edellyttämän kansallisen toimintaohjelma radonriskien
ehkäisemiseksi. Valmistelutyön jälkeen järjestettiin kuulemistilaisuus sidosryhmille,
joita oli mm. eri viranomaiset, radonkorjauksia ja -mittauksia tekevät yritykset,
asukasyhdistykset, rakennusteollisuus sekä tutkimusta tekevät tahot. Ennen tilaisuutta
osallistujat saivat toimintaohjelman luonnoksen ja tilaisuuden aikana esitettiin
kysymyksiä sopivista toimenpiteistä, joista myös äänestettiin. Ohjelmaluonnokseen
saattoi ottaa kantaa myös otakantaa-portaalin kautta. Toimintaohjemaa tullaan
viimeistelemään viranomaisten radontyöryhmän ohjauksessa, joka aloitti toimintansa
v.2018 lopulla. STM päivittää ohjelmaa viiden vuoden välein.
Työpaikkojen radonvalvonnassa STUK ja AVIen työsuojelu tekevät yhteistyötä.
Asuntojen ja muiden oleskelutilojen radonvalvonnassa STUK ja kunnan
terveydensuojeluviranomaiset tekevät yhteystyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö on
näissä keskeisessä roolissa. Ympäristöministeriö vastaa rakentamismääräyksistä ja
kuntien rakennusvalvonnan ohjauksesta. Kunnissa rakennusvalvonta viestii rakentajille
alueen radonriskeistä ja varmistaa tarvittaessa, että radon on huomioitu suunnittelussa ja
rakentamisessa. Valviralla ja AVIen terveydensuojelulla on myös tärkeä ohjaava rooli
kuntin terveydensuojelun valvontaan. Jotta monen viranomaisen vastuulla olevat
radonasiat saadaan tulevaisuudessa entistä tehokkaammin hoidettua, viranomaiset ovat
perustaneet viranomaistyöryhmän, joka kehittää eri viranomaisten työn koordinointia ja
pyrkii parantamaan suomalaisten säteilyturvallisuutta.
RADONVIESTINTÄ
Direktiivi edellyttää aktiivista radonviestintää varsinkin alueilla, joilla radonriskit ovat
suuret. Myös tupakan ja radonin yhteisvaikutuksista tulee tiedottaa.
Suomessa on tehty pitkäjänteistä radontorjuntatyötä ja radonviestintää jo 1970-luvun
lopusta alkaen, jolloin edullinen radonmittauspurkki saatiin käyttöön. 1980- ja 1990luvulla kuntien terveysvalvonnat tekivät aktiivista radonkartoitustyötä suomalaisissa
asunnoissa ja kaikki tulokset vietiin STUKin ylläpitämään radontietokantaan.
Tietokannassa on tiedot jo noin 120 000 asunnon ja muutaman tuhannen työpaikan
radonmittauksista ja uusi laki määrää STUKille roolin kansallisen tietokannan
ylläpitäjänä.
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Toisin kuin monissa muissa EU:n jäsenmaissa, Suomessa radontorjuntaa ja
radonkorjauksia koskevaa ohjeistusta on olemassa. Toivomisen varaa olisi kuitenkin
suomalaisten radonriskitietoisuudessa /6/. Toisaalta korkean radonriskin alueella 98 %
rakennuksista rakennettiin radonturvallisesti, kun taas muualla Suomessa
torjuntamenetelmiä käytti 61 % rakentajista. Mielenkiintoista oli, että korkean
radonriskin alueilla uusien asuntojen radonpitoisuudet ovat nykyisin samalla tasolla kuin
muualla Suomessa /7/.
Uusia tiedotustapoja tulee miettiä nyt kun ollaan tilanteessa, jossa korkean radonriskin
alueella asuvat mittaavat radonpitoisuudet olemassa olevissa asunnoissa sekä tekevät
ahkerasti radonkorjauksia ja radontorjuntaa uusiin asuntoihin. Nyt huomiota voikin
kohdistaa jo muualle Suomeen, jossa liian usein kuvitellaan radonriskit
merkityksettömiksi. Näin ei asia ole, vaan karttaruudulla, jossa pitoisuuden keskiarvo on
100–200 Bq/m3, tavataan varmasti radonpitoisuuden viitearvon ylityksiä (www.stuk.fi).
Lisäksi karttojen resoluutio (5 km x 5 km) aiheuttaa sen, että alueella on monenlaista
maastoa eikä keskiarvo kuvaa riskejä esimerkiksi hiekkamäellä, kun ympärillä on
savimoreenimaata.
Työpaikoille suunnattavaa radonviestintää tulee myös tehostaa. Mittaustavasta tulee
myös viestiä, jotta rakennusten mittaukset tehdään riittävän kattavasti.
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TYÖHÖN LIITTYVIEN RISKIEN TARKISTUSLISTA
SISÄILMASTOSELVITYKSIÄ TEKEVILLE
Tuula Räsänen ja Marika Lehtola
Työterveyslaitos

TIIVISTELMÄ
Kosteusvaurioiden esiintymisen selvittämiseen ja korjaustarpeen arviointiin osallistuu
päivittäin konsulttiyritysten asiantuntijoita ja viranomaisia. Tutkittua tietoa heidän
työoloistaan, hyvinvoinnistaan ja työoloihin liittyvästä riskien hallinnasta on erittäin
vähän, vaikka heidän lukumääränsä on viime vuosina kasvanut. Työturvallisuuslain
738/2002 /1/ mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Jatkuva riskien arviointi ja hallinta ovat erityisen
tärkeitä itsenäisesti tehtävässä työssä. Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä
aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden
merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Vaarojen ja riskien
tunnistamiseen on kehitetty tarkistuslista tutkimuksessa, joka tarkastelee työntekijöiden
terveys- ja turvallisuusriskejä rakennusten kosteusvaurioselvityksissä. Listan
kehittämisessä on otettu huomioon kaikki keskeisimmät vaaratekijät ja riskit tässä työssä.
TYÖHÖN LIITTYVÄT RISKIT SISÄILMASTOSELVITYSTYÖSSÄ
Tutkimuksen toteutus
Työterveyslaitos toteutti vuosina 2015-2018 tutkimushankeen, jonka tavoitteena oli
arvioida moniammatillisesti terveydellisiä vaaratekijöitä sekä niiden suuruutta ja
merkitystä kosteusvauriorakennuksia tutkivalle ammattiryhmälle /2/. Osana tätä
tutkimusta laadittiin riskinarvioinnin tarkistuslista, jonka avulla asiantuntijat ja
viranomaiset voivat itsenäisesti arvioida työn vaaroja ja riskejä omissa työkohteissaan ja
huomioida vaaratekijät työn suunnittelussa, toteutuksessa ja työssä suojautumisessa.
Työympäristöön ja työhön liittyviä työturvallisuusriskejä havainnoitiin kenttämittausten
yhteydessä konsulttiyrityksen työkohteissa ja viranomaiskohteissa. Kohteina oli sekä
julkisia rakennuksia että asuntoja Etelä- ja Itä-Suomessa. Havainnointiin osallistui kaksi
työturvallisuuden asiantuntijaa Työterveyslaitokselta, yksi kussakin kohteessa.
Työympäristöä ja työhön liittyviä turvallisuusriskejä havainnoitiin käyttäen apuna
turvallisuusohjeiden taustatietoja työn turvallisesta suorittamisesta rakennus- ja
korjaustoiminnassa. Työn suorittamisesta tehtiin muistiinpanoja ja työtä valokuvattiin.
Erityistä huomiota havainnoinneissa kiinnitettiin korkealla työskentelyyn, työkoneiden ja
työkalujen käyttöön, suojautumiseen ja työergonomiaan (työasentoihin).
Altistuminen sisäilmaselvitystyössä
Sisäilmastoselvityksiä tekevät henkilöt voivat altistua työssään fysikaalisille tekijöille
(melu, tärinä), kemiallisille ja biologisille tekijöille (pölyt, mineraalikuidut, VOCyhdisteet, mikrobit, syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat yhdisteet kuten asbesti ja PAH)
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/2/. Työterveyslaitoksen tutkimuksen tulosten perusteella suurille mikrobipitoisuuksille
voi altistua etenkin rakenneavauksia tehtäessä, materiaalinäytteitä otettaessa ja
työskenneltäessä ryömintätiloissa ja ullakoilla /2/. Työhön voi lisäksi sisältyä tapaturman
vaara (läheltä piti tilanteet, työtapaturmat), ergonomisia haittoja (hankalat työasennot,
raskaiden taakkojen nostot) sekä psykososiaalista kuormitusta (kiire, liiallinen työmäärä,
yksintyöskentely, ristiriitaiset odotukset, haastavat vuorovaikutustilanteet). /2/
TARKISTUSLISTA VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINTIIN
Tässä hankkeessa kehitetyn tarkistuslistan tehtävänä on kiinnittää huomiota riskeihin ja
vaaroihin, joilta voidaan suojautua noudattamalla menetelmän antamia ohjeita.
Kosteusvaurioselvityksiä tekeville rakennusterveysasiantuntijoille tehdyssä aiemmassa
kyselyssä vain 27% vastanneista ilmoitti tuntevansa työturvallisuuslain velvoitteet /3/.
Työterveyslaitoksen tutkimuksessa /2/ runsas kaksi kolmannesta tutkimukseen
osallistuneista teki työkohteissaan turvallisuusriskien kartoituksen oman
työturvallisuutensa kannalta jo ennen työn aloittamista. Vain harvalla oli käytössään
valmis malli riskinarviointia varten. Kaikista tutkimukseen osallistuneista 54 % ilmoitti
varautuvansa aina riskikartoituksessa havaittuihin vaaroihin ja tekevänsä toimenpiteitä
riskien vähentämiseksi. Vastaajista 42 % varautui satunnaisesti ja 4 % ei varautunut
koskaan /2/.
Vaaroilla tai vaaratekijöillä tarkoitetaan yleisesti työssä esiintyviä tekijöitä,
ominaisuuksia tai ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden
terveydelle tai turvallisuudelle (Riskienarviointi työpaikalla työkirja, STM) /4/. Tällaiset
haittatekijät voivat aiheuttaa tapaturmia, ammattitauteja tai muuta ruumiillista tai henkistä
kuormittumista. Vaaratekijöiksi lasketaan esimerkiksi melu, liukkaat lattiat, jatkuva kiire
tai huono työasento. Vaaratilanteessa työntekijään kohdistuu yksi tai useampi vaaratekijä.
Työntekijä altistuu vaaralle silloin kun hän joutuu vaaran vaikutusalueelle ja on alttiina
vaaran aiheuttamille haitallisille seurauksille. Vaarojen ja riskien arviointi tulee
dokumentoida siten, että se sisältää myös korjaavien toimenpiteiden seurannan.
Tarkistuslista suunnitteluun käytettiin aikaisempia tarkistuslistoja, työympäristön
havainnointimittareita ja työympäristön terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
ohjeistuksia. Lisäksi pyydettiin kommentteja sisäilmaselvityksiä tekevien yritysten
edustajilta ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoilta. Tarkistuslistan suunnitteluun ja
toteutukseen osallistuneet asiantuntijat myös testasivat listan toimivuutta kenttäkäynneillä
viidessä eri kohteessa.
Työhön liittyvien riskien tarkistuslistan teemat
Tarkistuslista sisältää seitsemän eri teemaa, jotka on esitetty kysymysten muodossa.
Teemat sisältävät keskeisiä riskitekijöitä, jotka voivat liittyä kosteusvaurioselvityksiä
tekevien työhön. Samassa yhteydessä on annettu myös ohjeet suojautumisesta.
Tarkistuslistan teemat ovat: kohteen tyypin vaikutus työturvallisuuteen, tietojen saanti
riskeistä, muiden osallistuvien tahojen vaikutus omaan turvallisuuteen,
selvitysajankohdan vaikutus työskentelyyn, työympäristön ja työn sisällön vaikutus
turvallisuuteen, tarvittavat suojaimet, tarvittavat työkalut ja koneet. Oheisessa kuvassa on
tarkistuslistan aloitussivu (kuva 1).
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Kuva 1. Tarkistuslistan aloitussivu.
Tarkistuslista on tarkoitettu käytettäväksi jo työn suunnitteluvaiheessa ja sitä voidaan
hyödyntää myös perehdyttämisessä. Seuraavassa on esitetty kaikki tarkistuslistan teemat
ja niihin liittyvät ohjeet suojautumisesta.
Kohde ja työskentelyolosuhteiden tarkempi määrittäminen
1.

Miten kohteen tyyppi vaikuttaa yleiseen turvallisuuteen?

Selvityksen kohteena oleva rakennuksen tyyppi vaikuttaa työn sisältöön ja
mahdolliseen altistumisriskiin sekä siihen, miten työhön varustaudutaan ja millaisia
ennakoivia toimenpiteitä kohteessa ja sen ympäristössä tulee tehdä.
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2.

Oletko saanut tausta-aineistoa, josta saat tietoa riskeistä?

Selvityksen kohteesta tulisi saada tietoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti
(piirustukset ja muu tausta-aineisto), jotta työhön liittyviin riskitekijöihin voitaisiin
valmistautua hyvissä ajoin jo ennen kohteeseen siirtymistä.
3.

Miten muut selvitykseen osallistuvat tahot vaikuttavat oman toimintasi
turvallisuuteen?

Yhteydenpito selvitystyön tilaajaan työn suunnitteluvaiheessa on tärkeä osa riskien ja
vaarojen hallintaa. Tilaajan edustajan tapaaminen ja kohteen läpikäyminen yhdessä
hänen kanssaan kuuluu hyvään suunnittelukäytäntöön. Tiedottaminen selvitystyön
tekemisestä kaikille osapuolille, jota asia jollakin tavalla koskee, tulee tehdä riittävän
ajoissa. Työn kohteessa tarvittavat tilojen suojaamiset ja eristämiset sovitaan myös
tilaajan kanssa hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Tässä yhteydessä tulee myös
varmistaa, että kaikki työn suorittamiseen osallistuvat henkilöt on perehdytetty
työskentelemään turvallisesti kyseisessä työssä. Myös työnjako ja aikataulu tulee olla
kaikkien tiedossa ja kaikkien tulee olla perehtyneitä tarkistuslistan tietoihin.
4.

Miten ajankohtaan ja vuodenaikaan liittyvät olosuhteet vaikuttavat
työskentelyysi?

Tässä yhteydessä on muistettava, että vaatetus ja muu varustus on sään ja
keliolosuhteiden mukainen. Työvaatetus ja siihen liittyvä suojavaatetus tulee aina
pukea päälle ennen töiden aloittamista. Työvaatteiden pesussa tulee myös noudattaa
siihen saatuja ohjeita. On myös muistettava, että selvitystyön yhteydessä käytetyt
työ- tai suojavaatteet vaihdetaan kohteessa. Vaatteisiin tai ihoon voi tarttua altisteita,
joita ei tule viedä autoon, toimistolle tai kotiin. Työpäivän pituus ja ajankohta voivat
myös vaikuttaa keskittymiskykyyn ja lisätä virheitä. Urakkatyössä tarvitaan myös
hyvää työn suunnittelua. Työtä tulee tauottaa ja ravitsemukseen on hyvä kiinnittää
huomiota. Työparityöskentelyllä voidaan vähentää kuormitusta.
Aikataulusuunnittelussa tulee ottaa huomioon ajo-olosuhteet ja tavaroiden
ergonomiseen käsittelyyn on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Ensiaputaidot tulee
myös olla ajan tasalla.
5.

Miten työympäristö ja työn sisältö vaikuttavat työturvallisuuteesi?

Turvallisen ja sujuvan työskentelyn edellytys on työympäristön siisteys ja järjestys.
Tästä tulee huolehtia niin hyvin kuin mahdollista kohteessa. Ympäröivien tilojen
suojaamisesta on myös huolehdittava, jotta esim. estetään pölyn leviäminen
rakenneavausten aikana. Tällöin käytetään myös henkilösuojaimia kuten
suodatinsuojainta, käsineitä, suojalaseja, tulppasuojaimia tai kuulosuojaimia sekä
kolhupäähinettä tai suojakypärää, jossa kuulosuojaimet. Omaan näkyvyyteen tulee
aina kiinnittää huomiota ja käyttää merkittyjä kulkuväyliä. Kaikki työhön liittyvät
vaiheet (myös siirtyminen) tulee selvittää etukäteen tilaajalta saatujen piirustusten ja
ohjeiden mukaisesti. Tilaajalta tulee myös varmistaa liikkumisen esteettömyys
(kulkulätkät/avaimet). Ahtaissa paikoissa liikuttaessa (esim. alapohjat) työparin
kanssa työskentely varmistaa turvallisuutta. Siirtyminen kohteessa voi aiheuttaa
myös kompastumis- ja liukastumisvaaran sekä hidastaa työskentelyä. Kulkuteiden
tulee olla asianmukaiset ja turvalliset (tarvittaessa kaiteet). Hyvin suunniteltu työ
sisältää myös tauotukset ja ergonomisten työasentojen huomioon ottamisen.
6.

Mitä suojaimia tarvitset kohteessa?
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Valitse kohteessa tarvittavat suojaimet kohteessa oletettavasti esiintyvien altisteiden,
työtehtävien, työskentelyajan, työskentelytilojen ja vaurioiden arvioidun laajuuden
perusteella. Varaudu myös yllättäviin riskeihin, joita et välttämättä pysty
puutteellisten lähtötietojen perusteella ennakoimaan. Tässä yhteydessä on
huolehdittava siitä, että suojaimet on puhdistettu ja huollettu sekä niiden käyttöikä
tarkastettu. Suojaimet ja suojavaatetus on aina puettava päälle ennen töiden
aloittamista ja niitä on käytettävä koko työn ajan. Ne voidaan riisua vain silloin, kun
siirrytään ulos tai pois kohteesta. Suojaimet ja suoja-asusteet riisutaan aina ohjeiden
mukaisesti. Suojauksesta on huolehdittava erityisten ohjeiden mukaisesti, jos
kohteessa on asbestia. Tällöin kiinnitetään huomiota rakenneavausten suuruuteen ja
näytemateriaalin pölyävyyteen. Asbestia joutuu ilmaan sitä enemmän, mitä
pölyävämpi materiaali on.
7.

Mitä työkaluja tai koneita tarvitset kohteessa?

Hyvään työturvallisuuskäytäntöön kuuluu myös työssä tarvittavien työkalujen ja
muiden apuvälineiden käytön suunnittelu ja niiden kunnon tarkistaminen. Erilaiset
työstettävät rakenteet (puu, betoni jne.) vaativat erilaisia työkaluja. Selvitystyössä
kohteessa tulee keskittyä vain työntekoon, toimia harkitusti ja soveltaa vähiten
kuormittavia ergonomisia työasentoja. Työ on suoritettava tehtävään sopivilla
työkaluilla. Avaussuunnitelmiin saattaa tulla muutoksia työn kuluessa, jolloin tulee
miettiä uudestaan työhön liittyvät mahdolliset riskit ennen työn jatkamista. Myös
työkalujen, koneiden ja merkkikaasujen turvalliseen kuljettamiseen autossa tulee
kiinnittää huomiota. Asbestia sisältävissä kohteissa on noudatettava erityistä
huolellisuutta työkalujen ja koneiden suhteen. Jos rakenteissa epäillään olevan
asbestia, tulee esim. imuroinnissa käyttää erillistä asbesti-imuria. Sähkölaitteiden
tulee olla suojaeristettyjä. Myös rakenneilmaisimen käyttö on tarpeellista vahinkojen
ennaltaehkäisyssä.
Toiminta yhteisellä työpaikalla
Kosteusvaurioselvityksiä tehdään usein yhteisellä työpaikalla. Tämä tarkoittaa, että
kohteessa tai sen läheisyydessä työskentelee useamman työnantajan työntekijöitä.
Kaikkien kohteessa tai sen läheisyydessä toimivien on kuitenkin osaltaan huolehdittava
siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna muiden työntekijän turvallisuutta ja terveyttä.
POHDINTA
Tarkistuslista on kattava yhteenveto vaara- ja riskitekijöistä, joita tähän työhön sisältyy.
Noudattamalla ohjeita suojautumisesta voidaan työntekijöiden altistumisriskiä
biologisille, kemiallisille ja fysikaalisille tekijöille pienentää huomattavasti.
Tarkistuslistan laajamittainen käyttö yrityksissä vaatii yritysjohdon ja esimiesten
kannustusta ja tukea. Sen käyttöönotto voitaisiin suunnitella esimerkiksi seuraavalla
tavalla:
1.

Esimies tai työsuojeluhenkilöstön edustaja esittelee listan ja sen käyttöön
liittyvät asiat organisaation johdolle. Tavoitteena on saada johdon tuki listan
käyttöönotolle työntekijöiden keskuudessa.

2.

Johdolta tulee selkeä viesti siitä, että tarkistuslista otetaan käyttöön yrityksessä
ja sen käyttö myös perustellaan työntekijöille.
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3.

Listan käyttöönotosta pidetään tilaisuus, jossa työntekijät tutustuvat listan
sisältöön. Samassa yhteydessä päätetään, miten lista otetaan käyttöön.
Suosituksena on, että tarkistus tehdään ennen kohteeseen menoa siinä vaiheessa,
kun työtä suunnitellaan ja varusteita tarkistetaan. Lisäksi suositellaan, että
listaan merkittyjä asioita käydään läpi myös työn tilaajan kanssa tai henkilön,
joka tuntee hyvin työskentelyolosuhteet kohteessa.

4.

Uudelle työntekijälle esitellään listan sisältöön liittyvät asiat ja hänelle kerrotaan
myös listan käyttöön liittyvät käytännöt yrityksessä.

5.

Listan käytöstä kootaan kokemuksia yhteisessä tilaisuudessa. Kokemukset
välitetään eteenpäin Työterveyslaitoksen asiantuntijoille.

Listan käyttöä voitaisiin tehostaa myös mobiilisovelluksen avulla. Sen käytön vaikutus
työntekijöiden altistumisriskin hallintaan olisi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.
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ASBESTIPURKUTYÖN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN
Anna Kokkonen1, Pertti Pasanen1, Petri Annila2, Tomi Kanerva3, Niina Kemppainen2,
Ilpo Kulmala4, Heli Kähkönen3, Erja Mäkelä3 ja Markku Linnainmaa3
1

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
Tampereen yliopisto
3
Työterveyslaitos
4
VTT, Tampere
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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä työntekijöiden ja muiden ihmisten
asbestialtistuminen kehittämällä ja ohjeistamalla asbestipurkutyön turvallisuuden
valvonnan testaus- ja mittauskäytäntöjä. Hankkeessa testattiin hengityksensuojainten
tiiviystestausmenetelmien käytettävyyttä ja kehitettiin osastoitujen purkutilojen
alipaineistuksen mittauskäytäntöjä ja –menetelmiä. Tulokset osoittavat, että
suojanaamarien sopimiseksi tiiviisti kaikkien työntekijöiden kasvoille työpaikoilla on
oltava useita naamarimalleja ja -kokoja. Kenttämittausten mukaan osastointien riittävä
alipaine on yleensä saavutettavissa nykyisillä käytänteillä, mutta ilman huuhteluteho on
usein puutteellista. Alipaineistuslaitteiden ilmavirrat todettiin valmistajien ilmoittamia
pienemmiksi ja suodatinyksiköissä ilmeni myös ohivuotoja.
TUTKIMUKSEN TAUSTA
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)/1/ ja Valtioneuvoston
asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)/2/ korvasivat 1.1.2016 lähtien
aikaisemman asbestitöihin liittyvän lainsäädännön. On kuitenkin olemassa viitteitä siitä,
että asbestipurkutöitä ei aina tehdä uuden lainsäädännön vaatimalla tavalla. Toisaalta
asbestiasetuksen tulkintaohjeet sisältävät ristiriitaisuuksia ja osa vaadittavista
mittauskäytänteistä ei ole järkeviä. Tulkintaohjeiden mukaan esimerkiksi
hengityksensuojaimen tiiviys on varmistettava suojaimen sisäpuolelta työntekijän
hengitysilmasta tehtävällä testillä vähintään kerran vuodessa ja näytteiden tulee edustaa
työntekijöiden henkilökohtaista asbestialtistumista, eli mittaus on suoritettava
asbestipurkutyön yhteydessä. Henkilökohtainen asbestialtistuminen kuitenkin vaihtelee
työkohteittain ja -vaiheittain siten, että oikean mittausajankohdan löytäminen on
haastavaa. Kansainvälisesti tiiviystestit edellytetään tehtäväksi ennen kuin työntekijä
aloittaa asbestipurkutyöt, mihin tulisi myös Suomessa pyrkiä. Yksi menetelmämuutoksen
tarpeista on myös lopettaa henkilönsuojainsäädösten vastainen hengityksensuojaimen
rikkominen neulalla testauksessa. Työntekijöiden altistuminen tulee ennaltaehkäistä
testaamalla suojanaamarin tiiviys turvallisella menetelmällä jo ennen töiden aloittamista.
Tutkimuksen tavoitteena on tehokkaiden työmenetelmien sekä torjuntatoimien
suunnittelun ja toteutuksen kannalta kriittisimmän tiedon hankinta. Hankkeessa
keskitytään kehittämään mittausmenetelmiä, joilla todennetaan osastoinnin,
hengityksensuojainten ja ilmankäsittelylaitteiden toimivuus. Tulosten pohjalta laaditaan
suositukset altistumisen ehkäisemiseksi.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Hengityksensuojainten tiiviystestaus
Hankkeessa vertailtiin kahden maailmalla yleisesti käytettävän hengityksensuojainten
tiiviystestausmenetelmän käytettävyyttä. Molemmilla menetelmillä tehtiin
tiiviysmittaukset 32 työntekijälle heidän omilla hengityksensuojaimillaan.
Suojanaamarien tiiviydet testattiin myös alipainetestilaitteella rikkinäisten suojainten
havaitsemiseksi.
Hiukkasmittausmenetelmässä kondensoivalla hiukkaslaskurilla määritetään
suojanaamarin suojauskerroin henkilökohtaisesti /4/. Testin eri vaiheille määritetään
suojauskerroin eli hiukkaspitoisuus suojanaamarin ulkopuolella jaetaan
hiukkaspitoisuudella naamarin sisällä. Kokonaistiiviyskerroin on eri vaiheiden
tiiviyskertoimien painotettu keskiarvo. Käytetty laite oli PortaCount Fit Tester 8030, TSI
Inc. Jotta voitiin mitata asbestipurkutyön edellyttämiä suuria suojauskertoimia, mittaukset
tehtiin läpinäkyvässä, ei tiiviissä muoviteltassa, joka stabiloi ilman hiukkaspitoisuutta
työpaikoilla ja joiden hiukkaspitoisuutta lisättiin sumuttamalla niihin ruokasuolaliuosta.
Testivaiheina (7 vaihetta, 84 s / vaihe) käytettiin laitteistolle ohjelmoitua menetelmää
HSE 282/28 /4/.
Kontrolloidussa alipainemenetelmässä /5/ työntekijän kasvoilla olevan suojanaamarin
sisään vedetään testausohjelman mukainen alipaine. Mittauksen periaate on, että kun
suojain vuotaa, laite mittaa, kuinka paljon sen on vedettävä ilmaa suojaimen sisältä lisää
säilyttääkseen saman alipaineen mittauksen ajan. Yksi mittausjakso kestää 8 sekuntia.
Suojaimen käyttäjän on oltava tämä aika hengittämättä ja kasvojaan liikuttamatta.
Mittaukseen käytetty Quantifit-mittalaite (OHD USA Inc.) laskee tiiviyskertoimen, joka
saadaan jakamalla mallinnettu hengitysnopeus vuodon nopeudella. Lopullinen
tiiviyskerroin on eri testivaiheiden tiiviyskertoimien keskiarvo /5/.
Väärien tiiviystestaustulosten ehkäisemiseksi suojanaamarit mitattiin myös testipäähän
puettuna, johon kytkettiin alipaine. Jos alipaine pysyi suojaimen sisällä, suojain oli ehjä.
Mittaukset tehtiin laitteella ProTester, Scott Safety.
Testaajilla oli mukanaan joitakin vaihtoehtoisia naamareita, joilla testejä tehtiin
työntekijöille, joille oma hengityksensuojain ei mittausten mukaan tiivistynyt.
Osastointimenetelmän toimivuus asbestipurkutyökohteissa
Osastointimenetelmän toimivuutta tutkittiin neljässä asbestipurkutyökohteessa (Taulukko
1) tarkastelemalla painesuhteiden hallintaa ja ilmanvaihtuvuutta. Osastointimenetelmässä
purettava kohde eristetään ilmanvaihdollisesti muista tiloista ja alipaineistetaan vähintään
viiden ja krokidoliittipurkutyössä vähintään kymmenen Pascalin paine-erolla /2/.
Alipaineistus ja ilmanvaihto toteutetaan HEPA-suodattimilla varustetuilla
alipaineistuslaitteilla. Aluehallintoviraston yrityksille suunnatun tiedotteen mukaan
osastoinnissa käytettävän alipaineistuslaitteen on oltava teholtaan sellainen, että se
vaihtaa osaston ilman vähintään 10 kertaa tunnissa, ja krokidoliittipurkutyössä vähintään
20 kertaa tunnissa/3/. Kenttätutkimuskohteiden asbestikartoitusraporttien mukaan
materiaaleissa ei esiintynyt krokidoliittia.
Tutkimuskohteissa kolmiosaisella sulkutunnelilla varustettujen osastointien suojaseinät
oli rakennettu puurimoista ja rakennusmuovista. Yhdessä kohteessa (B) sulkutunneli oli
toteutettu valmissulkutunnelirakenteena. Kaikissa kohteissa korvausilma johdettiin
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sulkutunnelin kautta osastointiin. Alipaineistus toteutettiin yhdellä tai kahdella
alipaineistajalla (Taulukko 1).
Taulukko 1. Kenttätutkimuskohteet
Kohde Asbestipurkutyö
A

B

Osastoinnin
tilavuus (m3)

linjasaneeraus, huoneistokohtainen osastointi,
märkätilojen asbestipitoisten materiaalien
23
purku
linjasaneeraus, kaksikerroksinen osastointi,
kaksi huoneistoa / kerros, alipaineistaja
220
kerroskohtaisesti, märkätilojen
asbestipitoisten materiaalien purku

Alipaineistaja
Lifa Air Hepa
Clean 1100

2 × SILAa2

C

kellaritunnelin massaputkieristeen purku

208

2 × Husqvarna
A2000

D

lämmönjakohuoneen massaputkieristeen
purku

42

Strong 4000

Osastoinnin ja ympäröivän tilan välistä paine-eroa mitattiin jatkuvatoimisella paineeroanturilla Dwyer Magnesense, joka oli varustettu tulokset tallentavalla HOBO U12 –
laitteella. Paine-erotiedot tallennettiin 30 sekunnin välein. Ilmavirrat mitattiin
alipaineistuslaitteiden otsapinnalta Accubalance -balometrillä. Nimellinen
ilmanvaihtokerroin saadaan laskemalla alipaineistajien ilmavirrat yhteen ja jakamalla
summa osastoidun alueen kokonaistilavuudella. Alipaineistajien suodattimien
toimintakunto ja mahdolliset vuodot mitattiin suoraanosoittavalla hiukkaslaskurilla.
Kenttäkohteissa kokeiltiin kolmea eri mittalaitetta (MetOne 237B, TSI 3330 sekä Palas
Fidas Frog).
Korvausilman jakautumista ja osastoinnin ilman liikettä visualisoitiin merkkisavun
avulla. Merkkisavua generoitiin sulkutilan suuaukolta osastointiin 1−3 minuuttia
osastoinnin koosta riippuen.
TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
Hengityksensuojainten tiiviystestaus
Esitetyt tulokset ovat alustavia. Kaikkiaan testattiin tai yritettiin testata
hengityksensuojainten tiiviys 32 asbestipurkajan yllä. Testauksen läpäisseiden määrät
ovat taulukossa 2. Useilla työntekijöillä oli testaajien ennakkopyynnöistä huolimatta parta
tai voimakas parran sänki. Useimmilla työpaikoista oli käytössä vain yksi koko yhtä
mallia suojanaamareita.
Taulukko 2. Hengityksensuojainten tiiviystestauksen läpäisseiden määrät. Testattujen
purkajien määrä oli 32. Läpäisseiden prosenttiosuudet sulkeissa.
Testi
Omalla
Lainanaamarilla
Omalla tai
naamarillaan testin läpäisseiden määrä
lainanaamarilla
läpäisseiden määrä
testin läpäisseiden
määrä
Molemmat testit
15 (47)
2 (6)
17 (53)
Hiukkasmittaustesti
18 (56)
7 (22)
25 (78)
Alipainetesti
14 (44)
4 (12)
18 (56)
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Jos hiukkasmittausmenetelmä osoitti testin läpäistyksi, alipainetesti ei välttämättä mennyt
kuitenkaan läpi. Vain yhdessä tapauksessa alipainetesti meni läpi, vaikka hiukkasmittaus
ei mennyt.
Hiukkastestaus oli selkeää, kun tuloksen johdonmukainen syntyminen voitiin havaita
hiukkaspitoisuuksina koko testauksen ajan.
Alipainemittalaitteen käyttö oli nopeaa silloin, kun testattava oppi helposti oikean
hengitystekniikan testausta varten. Monien työntekijöiden kanssa tätä harjoiteltiin useita
kertoja. Testin jälkeen laite ilmoitti testin läpäistyksi, suojaimen vuotavan tai laite ei
ilmoittanut kumpaakaan näistä asioista. Laitteen ohje kehotti testaamaan uudelleen,
kunnes jompikumpi tulos saatiin. Yleensä testin riittävä toistaminen auttoi, mutta ei joka
kerta. Laite ei tallentanut painekäyriä tapauksista, joissa ei tullut tulosta, joten niiden
analyysi ei ole mahdollista. Tapaukset jäivät ”suojain vuotaa” -tulosten joukkoon.
Menetelmät pohjautuvat eri periaatteisiin ja tunnistavat suojanaamarien vuodot siksi eri
tavoin. Testilaitteiden omien käyttöohjeiden lisäksi on tarpeen, että mittausta varten
Suomeen tehdään ohjeet, joissa selvitetään testattaville suojaimille asetettavat
vaatimukset sekä mittausparametrit ja olosuhteet.
Osastointimenetelmän toimivuus
Osastoinnin tiiviys vaikuttaa paine-eron suuruuteen. Tutkimuskohteissa alipaineen
suuruutta säädeltiin sulkutunnelin korvausilma-aukon koon perusteella. Osastointi
noudatti VNa 798/2015 mukaista paine-erovaatimusta vähintään 5 Pa:n jatkuva alipaine
ympäröiviin tiloihin nähden kohteissa A ja B hetkellisiä häiriötilanteita lukuun ottamatta
(mm. lyhyet sähkökatkot) (Taulukko 3). Kohteissa C ja D osastoinnin paine-ero
ympäröivään tilaan nähden oli jatkuvasti vähintään -5 Pa. Kohteessa D todennetut paineerot olivat tarpeettoman suuria, sillä havaitun kaltaiset paine-erot ovat kriittisellä tasolla
suojaseinien kestävyydelle. Kaikissa kohteissa paine-eroissa oli suurta vaihtelua mm.
tuuliolosuhteiden muutoksista sekä ovi- ja hissiliikenteestä johtuen (Taulukko 3).
Taulukko 3. Kenttätutkimuskohteiden ilmanvaihtuvuus ja paine-erot
Paine-ero (Pa)
Mitattu
Nimellinen
Kohde ilmavirta ilmanvaihtokerroin Erotusaste @0,3
Keskiarvo Vaihteluväli
(m3/h)
(1/h)
µm (%)
>98
A
290
12
-18
-7,0 − -25
>99,97
B
2300 (1
10
-21
-4,3 − -25
2)
(1
95/>99,97
C
1900
9
-15
-5,4 − -25
99,7
D
2400
57
-70
-60 − -80
(1
Alipaineistajien mitatut ilmavirrat laskettu yhteen
(2
Ennen suodatinvaihtoa/suodatinvaihdon jälkeen
Taulukon 3 mukaan osastointien nimelliset ilmanvaihtokertoimet olivat yhtä kohdetta (B)
lukuun ottamatta mitoitusohjeen 10 1/h mukainen. Kohteissa C ja D poistoilma johdettiin
ulos muovisukkien avulla ja näistä aiheutuva painehäviö pienentää ilmavirtoja. Näissä
kohteissa todellinen ilmavirta käyttötilanteessa oli siten noin puolet laitteiden
nimellisilmavirrasta. Alipaineistuslaitteissa oli vuotoja HEPA-suodattimien ohi, mikä
voitiin todeta välittömästi reaaliaikaisilla hiukkaslaskureilla. Kaikki kolme
hiukkaslaskuria antoivat samankaltaisia tuloksia. Kohteessa C mittaukset tehtiin ennen
asbestipurun aloittamista, jolloin heikkolaatuinen suodatin ehdittiin vaihtaa tehokkaaseen
ennen töiden aloittamista.
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Merkkisavukokeilla tarkasteltiin osastoinnin ilmanvaihtuvuutta ja simuloitiin
korvausilman leviämistä osastoinnin sisällä. Visuaaliset havainnot on koottu taulukkoon
4. Savukokeiden perusteella tarpeettoman suuri paine-ero (n. -70 Pa) ei taannut tasaista
korvausilman jakaantumista eikä tehokasta huuhteluvaikutusta osastoinnissa.
Taulukko 4. Visuaaliset havainnot osastoinnin ilmanjaosta.
Kohde

Merkkisavun liikkeet osastoinnissa

Savu levisi sulkutunnelin suulta suoraan kohti osastoinnin
päätyseinää ja pieni osa siitä edelleen kylpyhuoneeseen
osastoinnin päässä vasemmalla. Osastoinnin edessä
vasemmalla olevaan wc-tilaan savua virtasi heikommin.
Savu levisi välittömästi kohti 1. kerroksen suurempaa
B (linjasaneeraus,
huoneistoa (porraskäytävän vasemmalla puolella), jossa sijaitsi
kaksikerroksinen
alipaineistaja. Saman kerroksen pienemmän huoneiston
osastointi, kaksi
(porraskäytävän oikealla puolella) eteistilaan savua levisi
huoneistoa / kerros,
viiveellä eikä se levinnyt pidemmälle huoneiston wc- ja
alipaineistaja
kylpyhuonetiloihin. Kerrosta ylemmäksi savua levisi
kerroskohtaisesti)
suuremman huoneiston alipaineistajan suuntaan. Pienempään
huoneistoon savua ei näyttänyt leviävän lainkaan.
Lämpimämpi korvausilma sekoittui kylmempään
kellaritunnelin ilmaan aiheuttaen ilman pyörteilyä.
C (kellaritunneli)
Lämpökerrostumia oli havaittavissa. Savu levisi hitaasti kohti
alipaineistajia tunnelin päässä. Ilman huuhteluvaikutus oli
hitaampaa alipaineistajan puoleisessa päässä tunnelia.
Savu levisi lämmönjakohuoneen etuosaan ja sekoittui nopeasti
ko. osaan huonetta. Lämmönjakohuoneen perälle savua virtasi
viiveellä ja huoneen nurkkaan jäi katvealue. Kun
D (lämmönjakohuone) lämmönjakohuoneen etuosassa savu oli jo hälventynyt,
huoneen perälle levinnyt savu oli vasta sekoittunut ko. osaan
huonetta. Näkyvyys säilyi hyvänä huoneen perällä koko testin
ajan.
A (linjasaneeraus,
huoneistokohtainen
osastointi)

Mitoitusohjeen mukaisesta ilmanvaihtuvuudesta huolimatta korvausilman havaittiin
jakautuvan epätasaisesti kaksikerroksisessa osastoinnissa, mitä todennäköisesti selittää
verrattain suuri osastotilavuus alipaineistajien lukumäärään nähden (1 kpl/kerros).
Osastoinnin koosta ja muodosta riippuen korvausilmaa voi olla tarpeellista johtaa
osastointiin muualtakin kuin sulkutunnelin kautta
Alipaineistuslaitteiden vuodot ja ala-arvoiset suodattimet kyettiin havaitsemaan
välittömästi hiukkaslaskurin avulla, minkä ansiosta voitiin estää asbestikuitujen
leviäminen ympäristöön laitteiden ulospuhallusilman mukana.
Tutkimuksen niin sanotussa laboratorio-osuudessa selvitetään myös vaihtoehtoisia
ilmanjakotapoja. Kenttä- ja laboratoriotutkimusten tulosten perusteella luodaan ohjeistus
osastointien tarvitsemalle paine-erolle, ilmanvaihtuvuudelle, ilmanjaolle ja ilmavirtojen
mittauksille.

92

Sisäilmayhdistys raportti 37

JOHTOPÄÄTÖKSET
Molemmat testatut hengityksensuojainten tiiviystestausmenetelmät osoittautuivat
käyttöön soveltuviksi työpaikoilla, kun testaajat tuntevat tarvittavat testikäytännöt.
Testauslaitteiden testausperiaatteet ja herkkyys todeta vuodot poikkesivat toisistaan.
Tutkimuksessa ei ollut tarkoitus selvittää kattavasti, kuinka hyvin Suomessa
asbestipurkajien suojanaamarit istuvat heidän kasvoilleen, mutta jo nämä vähäiset
tulokset osoittavat, että tiiviystestaus on tarpeellista. Suojanaamarien tiivistymiseksi
kaikkien asbestipurkutyöntekijöiden kasvoille työpaikoilla on oltava useita
naamarimalleja ja -kokoja. Parta heikentää suojanaamarien kasvoille istuvuutta.
Kenttämittausten mukaan osastoinnin riittävä alipaine on saavutettavissa nykyisillä
osastointikäytänteillä, mutta ilmanjako on tehotonta. Suurikaan alipaine ei takaa
korvausilman jakaantumista ja hyvää huuhteluvaikutusta osastoinnin sisällä. Tehokkaan
ilmanjaon kannalta on edullista, jos korvausilma johdetaan muutakin reittiä pitkin kuin
sulkutunnelin kautta. Monikerroksisen osastoinnin ilmanvaihtuvuuden suunnittelu ja
toteuttaminen vaativat huolellisuutta oikean ilmanjaon ja vaihtuvuuden toteuttamiseksi.
Joidenkin alipaineistajien todelliset ilmavirrat olivat vain noin puolet laitteelle
ilmoitetusta ilmavirrasta. Ilman tilavuusvirran riittävyys tulisi varmistaa mittauksin ennen
purkutöiden aloitusta, jotta voidaan varmistua, että tavoiteltu ilmanvaihtuvuus
saavutetaan. Pitkäkestoisissa ja pölyävissä töissä alipaineistajien HEPA-suodattimet
kuormittuvat, mikä aiheuttaa niiden painehäviön kasvua ja siten ilmavirtojen
pienenemistä. Tämä olisi syytä ottaa mitoituksessa huomioon niin, että
ilmanvaihtuvuusvaatimukset toteutuvat myös kuormitetuilla suodattimilla.
Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa myös kaikessa muussa korjausrakentamisessa,
jossa ilmaan voi vapautua terveydelle haitallisia tai vaarallisia altisteita.
KIITOKSET
Tutkimus on tehty ”Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja
mittaustoimintojen kehittäminen” -hankkeessa. Kiitokset päärahoittajalle
Työsuojelurahastolle (AsbTest yhteishankkeet 117086, 117087, 117103, 117115), sekä
hankkeen ohjaus- ja tutkimusryhmälle.
LÄHDELUETTELO
1.

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015

2.

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015
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Aluehallintovirasto (AVI). 2015. Tiedote yrityksille. Asbestilainsäädäntö muuttuu
vuoden alusta. 9.11.2015. https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti
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Health and Safety Executive (HSE). 2012. Operational Circular. OC 282/28
Guidance document: Fit Testing of Respiratory Protective Equipment - a guide for
users and testers. Version No 6: 30/04/2012.
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Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 2004. 1910.134 App A Fit Testing Procedures (Mandatory).
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KOSTEUDENHALLINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN PEAB
OY:SSÄ JA KOKO TOIMIALALLA
Anita Marjasalo, Ritva Mäenpää, Eero Haverinen, Mika Katajisto ja Timo Laapio
Peab Oy

TIIVISTELMÄ
Peab Oy on kehittänyt toimintamallin, jolla organisaation kosteudenhallintaosaaminen
nostetaan seuraavalle tasolle tehokkaasti. Vaiheittain etenevän koulutusprojektin
päävaiheita ovat johdon tuen järjestäminen, osaamisen varmistaminen, osallistaminen,
parhaiden käytäntöjen jakaminen, selkeät toimintaohjeet, muutoksen mittaaminen sekä
jatkuva parantaminen.
Peabin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan kosteusongelmat ovat
suomalaisten mielestä yksi yhteiskunnan suurista haasteista. Lisäksi rakentamisen hyvä
maine on suomalaisten silmissä mennyttä. Siksi Peab on haastanut talonrakennusalan
suurimmat yritykset mukaan kehittämään Peabin ja RATEKO:n kanssa alalle yhteistä
kosteudenhallinnan e-oppimisratkaisua.
TAUSTA
Kosteusvauriot aiheuttavat yhteiskunnassa paljon terveydellisiä ongelmia ja taloudellisia
menetyksiä. Siksi kosteudenhallinnan osaaminen rakennushankkeen kaikissa vaiheissa on
ratkaisevassa roolissa. Eduskunnan tarkasteluvaliokunnan julkaisun mukaan vuonna 2012
merkittävän kosteus- ja homevaurion osuus asuinrakennuksien kerrosalasta on pien- ja
rivitaloissa arviolta 7-13 % ja kerrostaloissa 6-9 %. Opetus- ja hoitoalan rakennuksista
vastaava luku on 12-26 % ja toimistorakennuksissa 2,5-5 % kerrosalasta. /1/
Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää
Pohjoismaissa noin 15 000 henkeä, joista Suomessa reilu 700. Konsernin toiminta on
jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen: rakentaminen, kiinteistökehitys,
infrarakentaminen sekä teollisuus. Rakentamisen alueella tehdään omaperusteisia
kerrostaloasuntoja ja toimitiloja, urakkamuotoisesti tehdään monen tyyppisiä rakennuksia
uudis- ja korjausrakentamisena sekä asuntokohteiden linjasaneerauksia.
Reilun 700 henkilön organisaatiossa kulttuurimuutos ei tapahdu sormia napsauttamalla.
Henkilöstön osaamista on kehitetty säännöllisesti eri aihealueista ja toimintatapa
koulutusprojektin läpiviemiseksi on hyvin hioutunut. Kosteudenhallinta valikoitui
vuosien 2018-2019 isoksi kehitysteemaksi muun muassa Rakentamisen Laatuteko 2017 kilpailuvoitosta heränneiden ajatusten johdosta. Peab voitti Rakentamisen laatuteko 2017
työnjohdon sarjan päivittäisellä työturvallisuuden ja kosteudenhallinnan yhdistävällä
Mestarin vartti -kierroksellaan. /2/
KOSTEUDENHALLINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN PEAB OY:SSÄ
Vaikuttavuuden saavuttamiseksi kosteudenhallinnan koulutusprojekti etenee vaiheittain.
Näin uusien toimintatapojen määrä kussakin vaiheessa on helposti omaksuttavissa ja
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organisaatiota pystytään osallistamaan ennen seuraavaa askelta. Koulutusprojektin
päävaiheet pähkinän kuoressa ovat johdon tuen järjestäminen, osaamisen varmistaminen,
osallistaminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen, selkeät toimintaohjeet, muutoksen
mittaaminen ja jatkuva parantaminen. Tällä kertaa kokonaisuuteen liittyy myös Peabin
ulkopuolisia tahoja, kun koko alalle kehitetään yhteistä kosteudenhallintakoulutusta.
Johdon tuki
Johdon tuki on olennaista, jotta aitoa kulttuurimuutosta voidaan lähteä tavoittelemaan.
Yrityksen strategiaa tarkennettiin vuosille 2018-2020 ja nyt strategisiin päätavoitteisiin:
tyytyväisimmät asiakkaat, paras työpaikka sekä kannattavin, tähdätään Kunnon rakentaja
-strategialla, jossa on kolme pääteemaa: ammattiylpeys, kerralla kuntoon ja
kosteudenhallinta. Nämä teemat suuntaavat toimintaa yrityksessä. Strategian perusajatus
ja teemat julkistettiin kaikkien toimihenkilöiden läsnä ollessa Peab-seminaarissa
kesäkuussa 2018.
Organisaatiota osallistetaan koulutusprojektin useassa vaiheessa, ensimmäisen kerran jo
strategian julkistustilaisuudessa, jossa osallistujilta kysyttiin näkemyksiä
kosteudenhallinnasta. Vastauksista kiteytettiin alla oleva kooste, joka visualisoi Peabin
asenteen kosteudenhallintaan selkeästi.

Kuva 1. Peabin pääperiaatteet kosteudenhallinnan laadukkaassa toteuttamisessa
Samassa tilaisuudessa kerrottiin Peabin johtoryhmän linjanneen, että kaikissa
omaperusteisissa asunto- ja toimistokohteissa noudatetaan Kuivaketju10-toimintamallia
täysimääräisesti vuoden 2019 alusta alkaen. Tämä päätös on selkeä viesti organisaatiolle
ja tarjoaa toimintaedellytykset kaikilla tasoilla. Sitoutumisen varmistamiseksi linjaus
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kerrottiin myös julkisuudessa. Läpinäkyvyys auttaa työntekijöitä ymmärtämään miksi
asioita tehdään.
Osaamisen varmistaminen
Selkeän tavoiteasetannan jälkeen on varmistettava organisaation perusosaaminen, jotta
tarjotaan onnistumisen edellytykset. Ammattilaisille tulee harvoin uutta tietoa
peruskoulutuksissa, mutta velvollisuutemme on varmistaa yhdenmukainen osaamisen
taso, jotta sen päälle voidaan rakentaa. Peab järjesti räätälöidyn
kosteudenhallintakoulutuskiertueen ulkopuolisen asiantuntijan pitämänä. Koulutuksia
pidettiin yhteensä 14 Peabin kaikissa kahdeksassa yksikössä ympäri Suomen. Kutsuttuina
olivat kaikki Peab Oy:n toimihenkilöt johdosta, hankekehityksestä, tuotannosta,
laskennasta ja hankinnasta. Yhteensä koulutuksen kävi 327 henkilöä. Asiakaspalvelulle,
myynnille, markkinoinnille sekä IT-palveluja tuottavan Peab Supportin henkilöstölle
koulutettiin heidän työnsä kannalta oleellisin sisältö erillisissä koulutuksissa. Viestiä
Peabin strategisista tavoitteista vahvistettiin kunkin koulutuksen aluksi pidetyllä johdon
puheenvuorolla.
Vaikka kuivaketju10:n mukanaan tuomat toimenpiteet eivät muuta nykyistä toimintaa
radikaalisti, tulee niiden myötä paljon ohjeistus- ja linjaustarpeita. Ennen koulutuksia niin
työmaita kuin suunnittelun ohjaustakin koskeva ohjeistus päivitettiin kattamaan kaikki
Kuivaketju10:n edellyttämien dokumenttien mallipohjat sekä sisällytettiin KK10toimintamallin vaatimukset jo olemassa oleviin dokumentteihin. Kuivaketju10:n
toimintatavat on pyritty mahdollisimman hyvin integroimaan nykyiseen toimintaan.
Esimerkiksi todentamisohjeessa vaadittavat tarkastukset on esitetty myös yrityksen
sisäisessä laadunvarmistusmatriisissa.
Osallistaminen
Organisaation eri tasojen on hyvä kokea osallisuutta heidän työnkuvaansa tehtäviin
muutoksiin. Kosteudenhallintakoulutuksilla käydyistä keskusteluista kerättiin
koulutettavien kokemia kehitys- ja ohjeistustarpeita. Näkemyksiä kerättiin myös
koulutuspalautteesta. Näissä esiin tulleita ja muita käytännön kysymyksiä työmaan osalta
pohdittiin vastaaville työnjohtajille järjestetyssä työpajassa. Tavoitteena oli paitsi
työmaiden osallistaminen, myös parhaiden käytäntöjen jakaminen Suomen laajuisesti.
Työpajan aiheena olivat työmaan kosteudenhallintatoimenpiteet kuten keskeneräisten
rakenteiden suojaus, sääsuojan käyttö ja betonin kuivuminen.
Selkeät toimintaohjeet ja parhaiden käytäntöjen jakaminen
Ensimmäinen kosteudenhallintakoulutus oli yleisluontoinen ja suunnattu koko
henkilöstölle. Työmaat tarvitsevat tarkkoja ja käytännönläheisiä ohjeita omaan
toimintaansa, siksi järjestetään puolen päivän toimintatapakoulutus
työmaaorganisaatioille. Sen tarkoituksena on muun muassa täsmentää ohjeistusta
kosteudenhallinnan toimintatavoista, käydä läpi ohjeisiin ja lomakkeisiin tehdyt
muutokset sekä ohjeistaa sähköisen dokumentointijärjestelmän ja suositeltujen
olosuhdemittalaitteiden käyttöön.
Lisäksi jaetaan tietoa vastaavien työnjohtajien työpajassa esillä olleista työmaan hyvistä
kosteudenhallintakäytännöistä. Koulutus pidetään kolmena Skype-webinaarina ja
tallennetaan, jotta se on mahdollista katsoa myös jälkikäteen.
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KOSTEUDENHALLINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN KOKO
TOIMIALALLA
Peab teetti Taloustutkimuksella tutkimuksen suomalaisten käsityksistä rakentamisen
laadusta ja 61 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että rakentamisen hyvä maine on
hävinnyt. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 152 täysi-ikäistä suomalaista ja sen katsotaan
edustavan koko Suomen väestöä. /3/
Näistä heikoista tuloksista Peabissa saatiin pontta ryhtyä kehittämään kosteudenhallinnan
osaamista oman organisaation lisäksi koko toimialalla. Siksi Peab haastoi alan suurimmat
toimijat ja sai heti mukaansa 14 suurinta talonrakennusyritystä Suomessa kehittämään
yhteistä kosteudenhallintakoulutusta ja sitoutumaan kouluttamaan omat organisaationsa
/4/. Luonteva kumppani koulutusta valmistelemaan oli Rakennusteollisuuden
Koulutuskeskus RATEKO.
Virallista nimeä toimialan laajuiselle kosteudenhallintakoulutukselle ja sen mukanaan
tuomalle pätevyydelle ei vielä ole. Julkisuudessa koulutuksesta käytettyjä nimiä ovat
muun muassa kosteudenhallintakortti, kosteusajokortti sekä kosteuspassi, tässä
artikkelissa siitä käytetään nimeä kosteudenhallinnan e-koulutus.
Alalla on aiemminkin ollut ansiokasta kehitystyötä yhteiseksi
kosteudenhallintakoulutukseksi. Rakennustyömaalle suunnatun
kosteudenhallintakoulutuksen suunnittelu aloitettiin osana Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoimintaa Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen (AVATER)
hankkeessa 2016 /5/. Koulutuksen pääasiallisena laatijaosapuolena oli Tampereen
teknillinen yliopisto. Koulutus oli suunnattu ensisijaisesti rakennustyöntekijöille. Siinä
haasteeksi kuitenkin havaittiin koulutettavien, etenkin aliurakoitsijoiden, paikan päälle
saamisen olevan hankalaa läsnäoloa vaativaan yksipäiväiseen koulutukseen /6/. Koulutus
ei ainakaan vielä ole saanut jalansijaa alan yhteisenä käytäntönä.
Kosteudenhallintakorttia on väläytelty myös Ympäristöministeriön 2017 esittämissä
tavoitteissa: ”Työmaan toimenpiteiden ja olosuhteiden hallinnan merkityksen
ymmärtäminen, työmaan ”kosteudenhallintakortti”” /7/. Tarve koulutukselle on siis jo
tunnistettu aiemmin, mutta tahto sen käyttöönottoon alalta on puuttunut. Nyt tahto on
herännyt ja koulutusta valmistellaan yhdessä suurimpien rakennusliikkeiden edustajien
kanssa. Tällainen osallistaminen ja imuohjaus ovat välttämättömiä juurruttamaan uutta
käytäntöä. Myös julkisuuden aikaansaama paine tuo muutoksen tekemiseen ryhtiä.
Rakennusalalla on monia osapuolia samassa projektissa. Moni epäkohta saataisiin
ratkaistua näiden osapuolten paremmalla yhteistyöllä. Tämä todettiin myös Rakentamisen
Laatupolku -tutkimuksessa neljänneksi merkittävämmäksi laatuongelmien syyksi.
Viidenneksi yleisimmäksi laatuongelmien syyksi koettiin osaamisen ja ammattitaidon
puute. /8/ Epäluuloisia ollaan usein ei niinkään omaa, vaan toisten osaamista kohtaan.
Alan yhteinen koulutus, jonka kaikki olisivat todistettavasti käyneet, voisi auttaa myös
tähän koettuun osaamispuutteeseen.
Kuivaketju10-toimintamalli on luonut pohjan toimialan kosteudenhallintakäytäntöjen
muutokselle. KK10 asettaa selkeitä vaatimuksia toiminnalle koko hankkeen ajalle
suunnitteluvaiheesta käyttöön asti. Pelkät KK10-vaatimukset eivät kuitenkaan riitä
varmistamaan toimialan osaamisen tasoa vaan siihen tarvitaan lisäksi
kosteudenhallintakoulutusta. Kuivaketju10 myös velvoittaa urakoitsijoita perehdyttämään
työntekijänsä sekä aliurakoitsijoidensa työntekijät kuivaketju10-toimintamalliin. KK10-
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toimintamallin asiat tulevat esille e-koulutuksessa, joten kosteudenhallinnan ekoulutuksen vaatiminen tai koulutuksen käyminen voisi olla keino täyttää tämä vaade.
Kosteudenhallinnan e-koulutus -kehitysprojekti on käynnistynyt 12/2018 ja on vasta
alkuvaiheessa. Tässä esitettävät tavoitteet ja aiheet ovat vielä alustavia. Tarkemmat
tavoitteet asetetaan kehitysprojektin ohjausryhmässä, jossa ovat edustettuina kaikki
mukana olevat yritykset. Tarkoituksena on luoda sähköisen materiaalin pohjalta
itsenäisesti käytävä koulutus, jonka myötä osallistuja lisäisi/varmistaisi
kosteudenhallinnan osaamista sekä saisi pätevyyden e-perehdytys-koulutuksen tyyliin.
Tärkeimpinä tavoitteina ovat
•

Saada kaikille rakennusalalla toimiville sama ajantasainen tieto helposti
sisäistettävässä muodossa ja resurssitehokkaasti e-koulutuksella

•

Nostaa esiin kosteudenhallinnan tärkeyttä koko rakennushankkeen aikana

•

Tuoda esiin eri osapuolten vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä motivaatiota
huolehtia kosteudenhallinnasta

•

Lisätä yhteisymmärrystä osapuolten välillä ja tietoa muiden toiminnasta

•

Integroida kosteudenhallinnan toimenpiteitä osaksi rutiineja

•

Osallistaa rakennusalan toimijoita alan kehittämiseen

•

Saada alalle positiivista julkisuutta.

Koulutus koostuu noin kymmenestä moduulista. Kullekin kohderyhmälle määritellään
käytävät moduulit. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tuotannon moduulit, jotka
suunnittelijoiden on myös tarkoitus käydä. Tämän jälkeen tavoitteena on laatia moduulit,
joissa on esitetty tärkeimmät huomiot mm. tilaajille, huollolle ja käyttäjille.
Koulutuksen alustavat moduulit
1.
2.
3.
4.

Intro
Vastuunjako
Kuivaketju10
Olosuhdehallinta
• Rakennusfysiikka
• Kuivuminen
• Suojaaminen
5. Mittaukset
Rakennusvaihekohtaiset ohjeet kosteusteknisesti kriittisistä rakenteista
6. Maanrakennus, perustukset ja alapohja
7. Runko, vaippa ja yläpohja
8. Pintarakenteet ja erityistilat
Mahdollisesti myöhemmin tehtäviä moduuleja ovat Aikataulu, Käyttö ja huolto sekä
Korjausrakentamisen erityispiirteet.
Jokaisen osion päätteeksi on sähköinen tentti, jolla varmistetaan aiheen osaaminen
muutamilla kysymyksillä. Vielä ratkaisematta on monia asioita, muun muassa osaamisen
päivitystarve, miten paljon eri rakennusmateriaaleja otetaan huomioon ja missä määrin
korjausrakentaminen huomioidaan koulutuksessa. E-koulutuksella eri kieliversiot on
helppo toteuttaa eikä tarvitse odottaa seuraavaa järjestettävää koulutusta. Sen sijaan
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koulutuspäivinä usein antoisaa keskustelua ei tällä koulutusmuodolla pystytä
mahdollistamaan. Tekijöiden ääntä pyritään tuomaan koulutukseen erilaisin lainauksin.
Rakentamisen laatuteon 2017 voittaneesta Mestarin Vartista on muokattu Peabin
käyttöön kosteuskierros, jonka avulla halukkaat työmaat voivat tarkkailla
kosteudenhallinnassa onnistumistaan TR-kierroksen tyyliin. Tähän pohjautuen, yksi idea
kosteudenhallinnan toimenpiteiden integroimiseen osaksi työmaan rutiineja olisikin
kosteudenhallinnan lisääminen Suomen laajuisesti yhdeksi kohdaksi TR-mittariin
pölynhallinnan tavoin, esimerkiksi kohdaksi 6c.
MITTAAMINEN JA JATKUVA PARANTAMINEN PEAB OY:SSÄ
Peabissa on tärkeänä ohjenuorana ”johda, seuraa, puutu”. Eikä tämänkään
koulutusprojektin onnistumista pystytä arvioimaan ilman mittaamista. Siksi vuoden 2019
syksyllä Peabissa järjestetään kosteudenhallintaviikot, jolloin kunkin yksikön johto arvioi
sisäisen auditoijan kanssa kosteudenhallinnan toimenpiteiden onnistumista alueella.
Kohderyhmänä ovat kaikki koulutetut toiminnot kuten projektikehitys, suunnittelun
ohjaus, asiakaspalvelu ja työmaat. Arviointi tehdään kuten sisäinen auditointi muuten,
mutta keskittyen vain kosteudenhallintaan. Tietoa toiminnasta etsitään dokumenteista ja
haastattelemalla. Tuloksista lasketaan indeksi, joka kertoo, kuinka iso osa läpikäydyistä
vaatimuksista täyttyy projektin tai toiminnon osalta.
Kosteudenhallintaviikkojen tuloksia hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämiseen.
Niiden avulla saadaan tietää missä asioissa toimitaan jo ohjeiden mukaisesti ja missä
vielä tarvitaan tukea, tarkempaa ohjeistusta tai esimerkiksi lisä- tai täsmäkoulutusta.
Uskomme, että tämän hankkeen avulla muutamme koko alan toimintatapoja ja sitä kautta
onnistumme myös parantamaan alan mainetta.
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KOSTEUSVAURIOITUNEEN OMAKOTITALON KAUPAN
PURKUA KOSKEVA OIKEUSKÄYTÄNTÖ VIIME VUOSINA
Tiina Koskinen-Tammi, Leena Laurila ja Tiina Räsänen
Asianajotoimisto Alfa Oy

TIIVISTELMÄ
Tuomioistuimissa käsitellään vuosittain muutama sata kiinteistökauppariitaa, joista suurin
osa koskee kosteus- ja mikrobivaurioituneita omakotitaloja. Korkein oikeus antoi
syksyllä 2015 ennakkopäätöksen 2015:58, jossa linjattiin sitä, milloin kiinteistön virhe on
niin olennainen, että ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Pidimme vuoden 2016
Sisäilmastoseminaarissa esitelmän tuolloin tuoreesta ennakkoratkaisusta, jonka arvioitiin
alentavan kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkukynnystä verrattuna aiempaan
oikeuskäytäntöön. Tässä artikkelissa on tarkasteltu ennakkopäätöksen jälkeen annettuja
hovioikeusratkaisuja ja arvioitu oikeuskäytännön muuttumista syksyn 2015 jälkeen.
KAUPAN PURKUA KOSKEVA OIKEUSKÄYTÄNTÖ ENNAKKOPÄÄTÖKSEN
JÄLKEEN
Maakaaren (540/1995) 2:17 §:n mukaan ostajalla on oikeus purkaa kauppa vain, jos
kiinteistössä on olennainen virhe. Ennakkopäätöksessä 2015:58 KKO arvioi
kiinteistökaupan purkukynnystä ja otti aiempaa laajemmin huomioon seikkoja, joita tulee
ottaa huomioon virheen olennaisuusarvioinnissa. KKO:n ennakkopäätöksen mukaan jos
ostaja ei voi käyttää kiinteistöä aikomallaan tavalla kohtuullisen ajan kuluessa virheen
havaitsemisesta, virhettä voidaan pitää jo tästä syystä olennaisena. Virhettä voidaan
KKO:n mukaan pitää olennaisena myös silloin, jos sen korjaaminen on asianmukaisen
kiinteistön käytön kannalta välttämätöntä, mutta sitä ei voida kohtuullisin kustannuksin
korjata. Asumishaitan arvioinnissa merkityksellisiä ovat KKO:n mukaan myös
terveysviranomaisten kannanotot rakennuksessa asumiseen liittyvistä terveydellisistä
riskeistä.
Olemme tarkastelleet kahtakymmentä ennakkopäätöksen jälkeen annettua hovioikeuksien
tuomiota tapauksissa, joissa ostaja on vaatinut kiinteistökaupan purkua. /1/ Tuomioita on
kaikista viidestä hovioikeudesta. Yli puolessa tapauksista (14 kpl) joko käräjäoikeus tai
hovioikeus on viitannut tuomion perusteluissa suoraan em. ennakkopäätökseen
arvioidessaan virheen seuraamusta.
Tutkituista tapauksista 12 kpl (60 %) on päätynyt kiinteistökaupan purkuun. Seitsemässä
tapauksessa seuraamuksena on ollut kaupan purun sijaan hinnanalennus ja yhdessä
vaatimusten hylkääminen kokonaan. Aiempaan oikeuskäytäntöön verrattuna
kaupanpurkutuomioiden osuus näyttäisi olevan lisääntynyt. Kirjassa Asunto- ja
kiinteistökaupan virheet 2000-luvun hovioikeuskäytännössä käsitellyissä tapauksissa
kaupan purkua oli vaadittu 44 tapauksessa, joista 17 kpl (39 %) päätyi kaupan purkuun
/2/.
Seuraavassa on tarkasteltu lähemmin oikeuskäytännössä huomioituja seikkoja ja sen
jälkeen kahta esimerkkitapausta.
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Rakennuksen käytön estyminen ja terveyshaitta
Tutkitussa oikeuskäytännössä on arvioitu virheen olennaisuutta aiempaa
kokonaisvaltaisemmin, kuten KKO:n ennakkopäätös ohjeistaa.
Lähes kaikissa kaupan purkuun johtaneissa tuomioissa on viitattu virheen olennaisuutta
puoltavana seikkana siihen, että ostaja ei voi käyttää rakennusta aikomallaan tavalla
virheiden vuoksi. Tähän liittyen on usein todettu myös, että rakennuksessa on
terveyshaitta tai että kiinteistön käyttö asumistarkoitukseen edellyttää vaurioiden
korjaamista.
Terveyshaitasta on useissa tapauksissa esitetty todisteena paitsi rakennuksen
tutkimusraportit ja materiaalinäytteiden mikrobitulokset, myös
terveydensuojeluviranomaisen lausunto tai pöytäkirja. Asunnontarkastuksen tehnyttä
terveystarkastajaa on joissain tapauksissa kuultu oikeudessa myös suullisesti todistajana.
Terveyshaitalla tarkoitetaan riitatapauksissa yleensä terveydensuojelulaissa määriteltyä
terveyshaittaa, eikä jollekin henkilölle konkreettisesti aiheutunutta, lääketieteellisesti
todettua terveyshaittaa. Joissakin tapauksissa oikeus on antanut merkitystä myös ostajien
omille kertomuksille oireilustaan asunnossa. Terveydensuojelulain mukaisen
terveyshaitan toteaminen ei kuitenkaan edellytä, että terveysoireet näytettäisiin toteen.
Eräässä hovioikeuden tuomiossa asia on muotoiltu siten, että asumiskäyttöön hankitun
rakennuksen terveyshaitan mahdollisuus puoltaa virheen pitämistä olennaisena
(Rovaniemen HO 14.9.2018 nro 305).
Terveydensuojeluviranomaisen kannanottojen ja terveyshaitan korostunutta merkitystä
osoittaa sekin, että ulkoseinän alaosan mikrobivauriota koskevassa tapauksessa, jossa
ostaja ei esittänyt todistelua terveyshaitasta ja siitä johtuvasta rakennuksen käytön
estymisestä, tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että kiinteistön virhettä ei pidetty
olennaisena eikä kauppaa purettu (Itä-Suomen HO 29.6.2018 nro 356). Tapaus osoittaa,
että tuomioistuin ei välttämättä pidä asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittävää
mikrobivauriota terveyshaittana, jos asianosaiset eivät esitä myös terveyshaitasta
jonkinlaista muuta todistelua.
Terveyshaitta tai kiinteistön käytön estyminen ei johda automaattisesti kiinteistökaupan
purkuun, vaan merkitystä on annettu mm. korjauskustannusten määrälle, korjauksen
kestolle, korjauksen onnistumiseen liittyville riskeille sekä sille, mihin ostaja on voinut
varautua ennen kauppaa mm. kuntotarkastusraportin ja ostajalle annettujen tietojen
perusteella.
Korjauskustannusten määrä
Aikaisemmassa oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa virhettä pidettiin yleensä
olennaisena, jos virheen arvioidut korjauskustannukset vastasivat vähintään noin 40
prosenttia kiinteistön kauppahinnasta. Toki tällöinkin käytettiin kokonaisharkintaa, eikä
asiaa ratkaistu välttämättä yksinomaan tällä perusteella. KKO:n ennakkopäätöksessä
todettiin, että tietty korjauskustannusten prosenttimäärä kaupan purun edellytyksenä voisi
johtaa tapauskohtaisesti kohtuuttomaan lopputulokseen.
Tarkastellussa oikeuskäytännössä onkin lakattu viittaamasta 40 prosentin rajaan.
Korjauskustannusten määrää on arvioitu enemmän tapauskohtaisesti ja arvioinnissa on
kiinnitetty huomiota siihen, ovatko korjauskustannukset merkittävät ja olennaisesti
suuremmat kuin mitä ostaja on voinut kauppaa tehdessään otaksua joutuvansa
maksamaan kohtuullisina korjauskuluina.
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Kaupan purkuun johtaneissa tapauksissa on korostunut aikaisempaa enemmän
korjaustapaan ja -kustannuksiin liittyvät epävarmuustekijät ja korjaustöiden
onnistumiseen liittyvät riskit. Kaupan purkua on voinut puoltaa se, että
korjauskustannusten tarkkaa määrää ei voida etukäteen tietää tarkasti, tai että on olemassa
varteenotettava riski arvioitua laajemmasta ja kalliimmasta korjaustarpeesta, tai että
korjausten onnistuminen on asiantuntijoiden mukaan epävarmaa. Alemmissa
oikeusasteissa on näin ollen huomioitu KKO:n ennakkopäätöksessä mainittu tilanne,
jossa korjaus on välttämätöntä kiinteistön käyttämiseksi ja korjauskustannuksiin liittyy
varteenotettava riski siitä, että ne nousevat kohtuuttomiksi verrattuna siihen, mihin
ostajan voidaan katsoa perustellusti varautuneen. Tällaisessa tilanteessa ostajalta ei voida
KKO:n mukaan edellyttää sitä, että hän kantaisi riskin korjauskustannusten määrästä ja
korjaustöiden onnistumisesta.
Vaikka 40 %:n purkukynnykseen viittaamisesta on luovuttu, kiinteistön kauppahinnalla
on edelleen merkitystä korjauskustannuksia ja virheen olennaisuutta arvioitaessa. Kun
kiinteistön kauppahinta oli ollut 1.698.000 €, virheistä aiheutuva 100.000 euronkaan
korjauskustannus ei oikeuttanut purkamaan kauppaa, ottaen huomioon
korjauskustannusten määrä, kaupan kohteena olleen kiinteistön muut osat ja kauppahinta.
Sen sijaan ostajat saivat 100.000 euron hinnanalennuksen (Turun HO 7.12.2016/1197).
Kaupan purkuun johtaneissa tapauksissa virheiden arvioidut korjauskustannukset olivat
pääsääntöisesti varsin suuria kiinteistön kauppahintaan nähden. Siltä osin kuin
korjauskustannukset on selvästi todettu tuomion perusteluissa, ne ovat vastanneet n. 2642 prosenttia kauppahinnasta. Usein on mainittu myös, että korjauskustannukset ovat
vähintään tietyn määrän verran, mutta ne voivat olla myös sitä suuremmat.
Korjauskustannukset ovat olleet varmuudella yli 40 % kauppahinnasta vain yhdessä
tapauksessa, joten on mahdollista, että ilman KKO:n ennakkopäätöstä useampi tutkituista
ratkaisuista olisi päätynyt kaupan purun sijaan hinnanalennukseen.
Toisaalta kauppahintaan nähden suurehkotkaan kustannukset eivät aina johda kaupan
purkuun, kun asiaa on arvioitu kokonaisuuden kannalta. Virheen arviointiin vaikuttaa
mm. rakennuksen ikä ja ennen kauppaa tehty kuntotarkastus ja siinä todetut puutteet ja
riskirakenteet eli ostajan tiedossa ennen kauppaa olleet korjaustarpeet. Jos virhe on
korjattavissa kohtuullisessa ajassa tai korjauskustannukset eivät ole olennaisesti
suuremmat kuin mihin ostajan on tullut varautua, virheen seuraamuksena on voinut olla
hinnanalennus. Näin on katsottu mm. valesokkelia koskeneessa tapauksessa, jossa
korjauskustannukset vastasivat n. 28 % kauppahinnasta. Ostajat saivat virheen perusteella
45.000 euron hinnanalennuksen (Turun HO 29.11.2017/1006).
ESIMERKKITAPAUKSIA
Seuraavassa on kuvattu kahta tutkittua tapausta, jotka ovat melko tyypillisiä
omakotitalojen kosteus- ja mikrobivaurioita koskevia kiinteistökauppariitoja.
Vaasan hovioikeuden tuomiossa 23.2.2016 nro 93 oli kyse v. 1970 rakennetusta
omakotitalokiinteistöstä Muuramessa. Kiinteistö oli hankittu vaihtokaupalla, jossa
kiinteistön vaihtoarvo oli 220.000 euroa. Myyntiesitteen mukaan kohde oli remontoitu ja
hyväkuntoinen. Ennen kauppaa tehdyn kuntotarkastusraportin mukaan talon
alapohjarakenteena oli maanvarainen betonilaatta, koolattu eristetila sekä rakennussora.
Rakenteesta ei ollut kirjattu huomautuksia eikä mainintaa riskirakenteesta.
Ostaja vetosi virheenä kaupan jälkeen ilmi tulleisiin ulkoseinän alaosan ja alapohjan
puukoolatun lattian kosteus- ja mikrobivaurioihin, joista mikrobeilla on yhteys
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sisäilmaan, sekä eräisiin katon ja sisäkattojen virheisiin. Myyjä kiisti virheet ja vauriot
mm. sillä perusteella, että materiaaleissa on aina mikrobeja, mikrobit ovat peräisin
rakennusajalta, mikrobit ovat aktivoituneet laboratoriossa ja rakenteet ovat kuivia.
Osapuolilla ja näiden todistajilla oli myös toisistaan poikkeavat näkemykset
korjaustarpeesta, -tavasta ja -kustannuksista, kuten on tavallista kiinteistökauppariidoissa.
Hovioikeus katsoi vauriot toteennäytetyiksi tavarantarkastuksessa ja
laboratoriotutkimuksissa tehtyjen havaintojen, mitattujen kosteusolosuhteiden sekä
ostajien kertomien terveysongelmien perusteella. Tapauksessa ei ollut todisteena
terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa, mutta terveyshaitta todettiin muun todistelun
perusteella. Hovioikeus totesi, kuten käräjäoikeus, että tutkimusten perusteella asunnossa
voi olla mikrobikasvuston aiheuttama sisäilmahaitta ja siten myös terveyshaitta. Ostajien
kertomus terveysongelmista osoitti, että terveyshaitta on toteutunut. Tähän nähden
hovioikeus katsoi, että alapohja on korjattava ennen kuin rakennusta objektiivisesti
arvioiden voidaan käyttää asumiskäyttöön. Hovioikeus myös hyväksyi käräjäoikeuden
perustelun siitä, että asian arviointiin ei vaikuta se, olisiko joku muu, esim. myyjä itse,
valmis asumaan myös korjaamattomassa rakennuksessa.
Hovioikeus hyväksyi ostajan esittämän korjaustavan ja korjauskustannusarvion,
alapohjan ja ulkoseinien osalta 73.987 € ja katon ja sisäkattojen osalta 11.508 euroa.
Kyseessä oli salainen virhe, jonka johdosta kiinteistö poikkesi laadultaan merkittävästi
siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä oli voitu kauppahinta ja muut olosuhteet
huomioiden perustellusti edellyttää. Virheen seuraamusta arvioidessaan hovioikeus totesi,
että alapohjan ja ulkoseinien mikrobivauriot olivat sellaisia, että kiinteistön käyttö
asumistarkoitukseen edellytti virheiden korjaamista ilman aiheetonta viivytystä.
Virheiden korjauskustannukset olivat suuruudeltaan merkittävät ja olennaisesti
suuremmat verrattuna siihen, mihin ostajat olivat voineet otaksua joutuvansa
kohtuullisina korjauskuluina maksamaan, ottaen huomioon myyjän melko lyhyenä
omistusaikanaan tekemät remontit. Korjauskustannusten määrä on suuri myös suhteessa
kiinteistön kauppahintaan. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon ennakkopäätös KKO
2015:58, hovioikeus katsoi että virhe on olennainen ja ostajalla on oikeus purkaa kauppa.
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 31.1.2018/126 oli kyse 1920-luvulla rakennetun
omakotitalokiinteistön kaupasta Vantaalla. Rakennusta oli peruskorjattu ja laajennettu
myyjän toimesta 1990-luvulla. Kauppahinta oli ollut 309.000 euroa.
Ostaja vetosi virheenä useihin eri seikkoihin, mm. rakennuksen vanhan osan ja
laajennusosan väliseen rakoon, josta kylmä ilma ja kosteus pääsivät rakenteisiin
aiheuttaen vaurioita, höyrynsulkujen puutteisiin ja epätiiveyskohtiin, tuulensuojalevyn
virheellisyyteen, yläpohjan eristyksen puutteisiin, yläpohjan puutteelliseen tuuletukseen
ja yläpohjan ilmavuotoihin. Ostajan mukaan sekä vanhan että uuden osan yläpohjissa ja
laajennusosan liitoskohdan rakenteissa oli mikrobikasvustoa. Myös sisäilmanäytteet
viittasivat mikrobikasvustoon. Ostaja katsoi myös, että myyjä oli jättänyt kertomatta talon
kylmyydestä sekä paikoista, joista lumi sulaa ja katon ja seinän liitoskohtaan muodostuu
jäätä. Lisäksi talon vanhan osan alakerran seinät oli ilmoitettu hirsirakenteisiksi, vaikka
ne oli remontissa korjattu osittain puurunkoisiksi ja villaeristetyiksi. Myyjä pääosin kiisti
virheet ja vaatimukset.
Osa ostajan väittämistä virheistä jäi näyttämättä toteen tai katsottiin vaikutuksettomiksi
rakennusvirheiksi, jotka eivät olleet kiinteistön virheitä. Vanhan osan yläpohjan osalta
virheväitteet hylättiin, koska ostajalle oli ennen kauppaa kerrottu sivuvintille aiemmin
tulleesta kondenssivedestä, tilassa oli nähtävissä vanhoja valumajälkiä ja
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kuntotarkastusraportissa oli mainittu lisätutkimustarpeena yläullakon/välitilan kunnon
seuraaminen. Ostaja oli laiminlyönyt erityisen ennakkotarkastusvelvollisuutensa
varmistua kattorakenteen toimivuudesta ennen kauppaa, eikä voinut vedota virheenä
vanhan osan yläpohjan virheelliseen lämmöneristykseen ja siitä johtuviin vaurioihin.
Hovioikeus katsoi, että kaupan kohteessa oli laatuvirhe laajennusosan yläpohjan
virheellisen höyrynsulun sekä vanhan ja laajennusosan liitoskohdan osalta sekä siltä osin
kuin talon hirsirakenteesta on annettu virheellistä tietoa ja jätetty ilmoittamatta talon
kylmyydestä, lumen sulamisesta ja jääpuikkojen muodostumisesta, joiden tietojen
perusteella ostajat olisivat voineet perustellusti epäillä talon rakenteissa olevan
korjaustoimenpiteitä edellyttäviä vikoja.
Hovioikeus arvioi virheiden korjauskustannuksiksi 33.000-35.000 euroa ja
homesiivouksen kustannuksiksi 3.000 euroa. Hovioikeus totesi, että korjauskustannukset
eivät ole kiinteistön kauppahintaan nähden kovin suuret, eikä niiden edellyttämä arvioitu
korjausaika ole kohtuuton. Todistajien näkemykset korjauskustannuksista ja -ajasta
poikkesivat kovastikin toisistaan. Etenkin korjausrakentamisen kustannusarvioihin on
yleensä suhtauduttava tietyllä varovaisuudella. Mahdollista on, että käytännössä
korjauskustannukset tulevat nousemaan.
Hovioikeus totesi edelleen, että kyseisessä tapauksessa laatuvirheiden olennaisuutta
arvioitaessa on korjauskustannusarvion lisäksi otettava huomioon myös hirsirakenteesta
ja muista seikoista annettujen ja antamatta jätettyjen tietojen merkitys. Kaupan kohteessa
voi olla virhe silloinkin, kun se poikkeaa sovitusta tavalla, jonka ei välttämättä katsota
vaikuttavan kiinteistön yleiseen markkina-arvoon. Todistelun perusteella hirsirakenne
poikkeaa toiminnaltaan olennaisesti muusta puurakenteesta ja näiden kahden erilaisen
rakenteen yhdistäminen vaatii toteuttajaltaan erityistä ammattitaitoa. Vaikka näyttämättä
oli jäänyt, että hirsirakenteen korvaamisesta muulla puurakenteella olisi ainakaan vielä
aiheutunut laatuvirheenä pidettävää toiminnallista haittaa, hovioikeus piti uskottavana
ostajien näkemystä siitä, että he eivät lainkaan olisi ryhtyneet kauppaan, jos rakennuksen
vanhan osan ulkoseinien todellinen rakenne olisi ollut heidän tiedossaan. Lisäksi mikäli
myyjät olisivat ennen kauppaa kertoneet ostajille lumen sulamisesta katolla paikallisesti
juuri liitoskohdan kohdalla, ostajilla olisi tämän perusteella ollut mahdollisuus tehdä
laajempia ennakkotarkastustoimia liitoskohtaan ja harkita kauppaan ryhtymistään näiden
tietojen valossa.
Hovioikeus viittasi terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon, jonka mukaan
rakennuksessa todettuja laho- ja mikrobivaurioita voidaan pitää terveyshaittana. Vaikka
rakennuksessa todetut mikrobivauriot eivät osittain kuuluneet myyjän vastuulle, virheiksi
katsotut seikat olivat hovioikeuden osittain vaikuttaneet terveyshaittojen syntyyn.
Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tulkintaa, sillä käräjäoikeus ei ollut antanut
terveydensuojelunviranomaisen lausunnolle merkitystä, koska siinä ei käräjäoikeuden
mielestä ollut huomioitu tutkimusten virhelähteitä, eikä viranomainen antanut
lausunnossa määräystä haitan poistamiseksi, eikä rajoittanut tai kieltänyt asunnon
käyttöä.
Hovioikeus katsoi, että ottaen huomioon uuden osan yläpohjan ja etenkin liitoskohdan
virheen laatu ja laajuus, niistä osaltaan aiheutunut asumis- ja terveyshaitta,
korjauskustannuksiin liittyvät epävarmuustekijät sekä lisäksi talon hirsirakenteesta
annettujen virheellisten tietojen ja antamatta jätettyjen tietojen merkitys ostajien
ostopäätöksen syntymiseen, hovioikeus katsoi virheitä kokonaisuutena harkiten
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käräjäoikeuden tavoin, että kaupan kohteen virhettä oli pidettävä olennaisena ja ostajilla
oli oikeus purkaa kauppa.

Kuva 1. Jutun lopputulos tutkituissa 20 tapauksessa, joissa oli vaadittu kaupan purkua.
Kaaviossa ei ole huomioitu pääseuraamuksen lisäksi mahdollisesti tuomittua
vahingonkorvausta eikä oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tarkasteltujen ratkaisujen perusteella kiinteistökaupan purkaminen on aiempaa
yleisempää. Määrällisesti kaupan purkuratkaisuja on annettu KKO:n ennakkoratkaisun
ilmestymisen jälkeen aiempaa enemmän. Kun korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu
ohjeisti ottamaan kiinteistökaupan purkukynnyksen ylittymisen arvioinnissa huomioon
aiempaa enemmän erilaisia seikkoja, on tämä avannut aiempaa enemmän
mahdollisuuksia esittää perusteluja nimenomaan kaupan purun puolesta. Kun
purkukynnyksen ylittymisen arviointi ei enää KKO:n nimenomaisen ohjeen mukaan
perustu korjauskustannusten määrän vertaamiseen kauppahintaan, ovat useat muut
perustelut ohjanneet ratkaisuja tätä kriteeriä enemmän. Kuitenkaan kaupan purkuun
päätyminen ei nykyäänkään ole aina läpihuutojuttu, vaan edellyttää, että kyse on
merkittävistä ja asumiselle haitallisista virheistä, joihin ostaja ei ole voinut ennen
kaupantekoa varautua.
LÄHDELUETTELO
1.

Turun HO 13.11.2015/1138, Helsingin HO 31.12.2015/1883, Vaasan HO 23.2.2016
/93, Turun HO 7.12.2016/1197, Turun HO 28.12.2016/1253, Itä-Suomen HO
16.3.2017/147, Itä-Suomen HO 27.4.2017/223, Turun HO 9.5.2017/437,
Rovaniemen HO 11.8.2017/317, Vaasan HO 28.8.2017/304, Helsingin HO
25.9.2017/840, Turun HO 25.9.2017/840, Turun HO 29.11.2017/1006, Turun HO
19.1.2018/50, Helsingin HO 31.1.2018/126, Vaasan HO 4.4.2018/146, Vaasan HO
6.6.2018/356, Itä-Suomen HO 29.6.2018/356, Rovaniemen HO 14.9.2018/305,
Turun HO 30.11.2018/937.
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Koskinen-Tammi, T. ja Laurila, L. (2010) Asunto- ja kiinteistökauppariidat 2000luvun hovioikeuskäytännössä.
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LÄMMÖNLÄHTEIDEN JA ILMAJÄÄHDYTYKSEN
YHTEISVAIKUTUS HUONETILAN ILMAN NOPEUTEEN JA
VETORISKIIN SEKOITTUNEESSA TILANTEESSA
Sami Lestinen1, Simo Kilpeläinen1 ja Risto Kosonen1,2
1
2

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Konetekniikan laitos
College of Urban Construction, Nanjing Tech University

TIIVISTELMÄ
Lämpöviihtyvyyttä ja vetoriskiä on vaikea ennakoida toimistoympäristössä. Sen takia
suunnittelussa käytetään ilman nopeutena sisäilmastoluokittelun mukaisia tavoitearvoja,
ellei mittaus- ja simulointidataa ole saatavilla. Aalto-yliopiston LVI-laboratorion
tutkimuksessa on tarkasteltu lämmönlähteiden vaikutusta ilman nopeuteen ja vetoriskiin
toimisto-olosuhteissa alaspäin suuntautuneella kattoilmanjaolla. Tutkimuksessa mitattiin
lämpökuormista aiheutuvien konvektiovirtausten ja ilmanjaon yhteisvaikutusta huoneen
virtauskenttään. Tutkimus tehtiin koehuoneen säädellyissä olosuhteissa, jolloin haluttuja
tekijöitä voitiin jättää tarkastelematta. Mittaustulosten perusteella eri parametreille luotiin
sovitekäyrät, joilla lämmönlähteiden ja tuloilmamäärän keskimääräistä vaikutusta
voidaan suunnittelussa arvioida.
JOHDANTO
Lämpökuormien hallinta on osa terveellistä, energiatehokasta ja viihtyisää
sisäympäristöä, joka edistää hyvinvointia. Vuorovaikutus lämmönlähteiden
nostevirtausten ja ilmanjaon välillä vaikuttaa merkittävästi sisäilman nopeusolosuhteisiin
/1/, /2/. Lämpöviihtyvyyttä ja vetoriskiä on kuitenkin vaikea ennakoida. Sen vuoksi
suunnittelussa joudutaan yleensä karkeasti arvioimaan nopeusolosuhteita, jolloin
lämpökuormaa ei pystytä luotettavasti ottamaan huomioon. Suunnittelussa voidaan
kuitenkin hyödyntää samankaltaisten olemassa olevien rakennusten mittausdataa ja
ihmisten palautetta lämpöviihtyvyydestä. Siksi suunnittelussa käytetään usein ilman
nopeutena sisäilmastoluokittelun mukaisia tavoitearvoja, joihin pääsy voi olla vaikeaa
rakennetussa sisäympäristössä.
Sisäilmastossa on ilmasuihkuja sekä erilaisia nostevirtauksia. Näiden virtauselementtien
yhteisvaikutus aiheuttaa monia satunnaisia ja ajasta riippuvia muutoksia, jotka voivat
vaikuttaa paljonkin ihmisten vedontunteeseen ja termiseen viihtyvyyteen /3/, /4/.
Nopeusolosuhteiden arviointia voidaan kuitenkin tietyissä ideaalitilanteissa tarkentaa
mittausten perusteella tehdyillä empiirisillä malleilla, joita voidaan soveltaa tilojen
suunnittelussa. Silloin suunnittelussa täytyy kuitenkin ottaa huomioon mallien rajoitukset
verrattuna todelliseen sisäympäristöön. Tässä tutkimuksessa lämmönlähteiden ja
ilmanjaon vaikutusta tarkasteltiin kattoilmanjaollavarustetussa laboratorioympäristössä.
Tulosten perusteella on tehty keskimääräisiä nopeusolosuhteiden muutoskäyriä istuvan
henkilön oleskeluvyöhykkeellä huonetilan lämpökuormatason muuttuessa välillä 4080 W/lattia-m2. Näitä kuvaajia voidaan käyttää suunnittelun työkaluina toimistotilojen
nopeusolosuhteiden arvioimiseen eri lämpökuormatasoilla.
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MENETELMÄT
Koehuoneen sisätilan pituus oli 5,5 m, leveys 3,8 m ja korkeus 3,2 m (Kuva 1).

Kuva 1. Koehuone: a) Näkymä ylhäältä, mittauskohdat 1-15. b) Vastakkaiset työpisteet
ikkunan vieressä.
Toimistohuoneen lämmönlähteinä oli kaksi vastakkaista työpistettä, joiden reuna oli
0,6 m:n etäisyydellä ikkunaseinästä. Työpisteellä oli istuva lämmönlähde (90±5 W),
kannettava tietokone (48±3 W) ja näyttö (35±2 W). Valaisin (116±6 W) oli alakatossa
keskellä työpisteiden välissä. Ikkunapaneeleiden lämpötehot vaihtelivat siten, että tilan
kokonaislämpöteho oli 40-80 W/lattia-m2. Lattiassa oli auringon suoran lämpösäteilyn
vaikutusta mallintava lämmitysmatto (420±21 W), jonka pituus oli 5 m ja leveys 1 m.
Suurimmalla lämpökuormalla työpisteen alla oli kuutiolämmönlähde (103±5 W, lähin
mittauskohta 13). Testitapaukset on esitetty Taulukossa 1.
Taulukko 1. Mitatut testitapaukset toimistotilanteessa.
Testitapaus
40 W/lattia-m2 57 W/lattia-m2
Tavoitelämpötila [°C]
26±0,5
26±0,5
Ilmamäärä [l/s,m2]
3,6±0,2
5,2±0,3
Tuloilman lämpötila [°C]
17±0,3
17±0,3

80 W/lattia-m2
26±0,5
7,3±0,4
17±0,3

Tuloilma jaettiin tasaisesti alakaton läpi koko huonetilan alueelle. Tuloilma-aukkojen
kokonaispinta-ala oli kattolevyssä n. 0,5 %. Poistoilma otettiin alakatosta korkeudelta
3,2 m. (Kuva 1a, lähin mittauskohta 11). Testihuoneen tavoitelämpötila oli poistoilmassa
26±0,5°C, jolloin tuloilmavirtaa kasvatettiin, kun lämpökuorma kasvoi. Ilman
liikenopeuden mittauspisteet olivat mittausmastossa korkeudella 0,1 m, 0,6 m ja 1,1 m.
Mittausjakso oli 1 h ja mittausdataa tallennettiin 0,1 s:n välein, jolloin mitatun datan
määrä oli 36000 arvoa yhdestä mittauskohdasta. Näin keskiarvoituksen ja statistiikan
luotettavuus oli johtopäätösten tekemiseen riittävällä tasolla, kun tilan reunaehdot olivat
vakaat. Mittaukset tehtiin ISO Standardi 7726 /5/ suositusten mukaisesti. Ilman nopeuden
mittari on esitetty Kuvassa 2 ja käytetyt mittauslaitteet ovat Taulukossa 2.
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Kuva 2. Suuntariippumaton anemometri pienille nopeuksille: a) Mittalaite. b) Mittarin
sensori.
Taulukko 2. Käytetyt mittauslaitteet ISO Standardi 7726 /5/ mukaisissa mittauksissa.
Suure
Mittari
Malli
Tarkkuus
Dantec dynamics
Ilman nopeus (v)
Suuntariippumaton
Ilman nopeus
Vivo Draught
±0,01 m/s±0,025v
anemometri
20T31
Mittaus 10 Hz
Pintalämpötila
Pintalämpömittari
Testo 860-T1
±0,75°C
±0,3 % mittaus,
Paine-ero
Painemittari
Swema 3000
min ±0,3 Pa
Säätö ja
Ilmavirta
IRIS-200
±5 %
mittauslaite
ISO Standardin 7730 /4/ mukaista vetoriskiä arvioidaan yhtälöllä
̅𝑎,𝑙 − 0,05)0,62 (0,37 ∙ 𝑈
̅𝑎,𝑙 ∙ 𝑇𝑢 + 3,14)
𝐷𝑅 = (34 − 𝑡𝑎,𝑙 )(𝑈

(1)

̅𝑎,𝑙 [m/s] on paikallinen ilman
missä 𝑡𝑎,𝑙 [°C] on paikallinen keskilämpötila, 𝑈
keskinopeus, ja 𝑇𝑢 [%] on paikallinen turbulenssiaste.
TULOKSET
Ilman nopeus
Kuvassa 3 on esitetty ilman keskinopeuden sovitekäyrät lämpökuorman funktiona.
Keskimääräinen ilman nopeus voidaan arvioida nilkan korkeudella (h=0,1 m), istuvan
henkilön painopisteen korkeudella (h=0,6 m) ja niskan korkeudella (h=1,1 m) ISO
Standardin 7726 /5/ mukaisen istuvan henkilön oleskeluvyöhykkeellä. Kuvassa 4 on
esitetty vastaavat sovitekäyrät keskinopeuksien maksimille.

110

Sisäilmayhdistys raportti 37

Ilman nopeus [m/s]

0.25

Ilman keskinopeus

0.20

0.21

0.19
0.15

0.15

0.11

0.10

0.14
0.11

0.15
0.11

h=0.1m
h=0.6m
h=1.1m

0.1

0.05

0.00
20

50 60 70 80 90 100 110 120
Lämpöteho [W/lattia-m^2]
Kuva 3. Ilman keskinopeuden sovitekäyrät istuvan henkilön vyöhykkeellä. Sovitekäyrä on
merkitty katkoviivalla mitatun funktion kohdalle.
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Kuva 4. Ilman keskinopeuden maksimin sovitekäyrät.

Sisäilmastoseminaari 2019

111

Vetoriski (DR)

DR-vetoriski [%]

Kuvassa 5 on esitetty keskimääräisen vetoriskin sovitekäyrät ja kuvassa 6 vetoriskin
maksimin sovitekäyrät.
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Kuva 5. Keskimääräisen vetoriskin sovitekäyrät.
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Kuva 6. Vetoriskin maksimin sovitekäyrät.
YHTEENVETO JA POHDINTA
Nopeusolosuhteita on arvioitu karkeasti istuvan henkilön oleskeluvyöhykkeellä ISO
Standardin 7726 /5/ mukaisilla korkeuksilla 0,1 m, 0,6 m ja 1,1 m. Sovitekäyrät
soveltuvat toimistotilojen suunnittelun työkaluksi, jolla nopeusolosuhteita arvioidaan
istuvan henkilön oleskeluvyöhykkeellä. Tulosten perusteella ilman nopeus ja vetoriski
olivat suurimmillaan nilkan korkeudella ja pienimmillään niskan korkeudella. Tämä
johtuu paikallisesti pienellä liikemäärävirralla toimivasta kattoilmanjaosta, joka häiritsee
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vain vähän lämmönlähteiden konvektiovirtauksia. Mitatussa virtauskentässä lattialla
esiintyvät suurimmat nopeudet, koska pääilmavirtaus valuu käytävän puolelta alas ja
edelleen lattialla kohti työpisteitä. Samankaltainen nopeusprofiili mitattiin myös
symmetrisellä lämmönlähdejaolla, jolloin sylinterinmuotoisia lämmönlähteitä oli aseteltu
tasaisesti koehuoneeseen. Symmetrisellä lämmönlähdejaolla huoneessa kiertävää
ilmavirtausta ei löytynyt. Tutkimuksen tulokset soveltuvat esitetyn kattoilmanjaon
kaltaisiin ratkaisuihin, mutta rajoitetusti myös sekoittuneeseen toimistoympäristöön 4080 W/lattia-m2 lämpökuormilla, jos sisäympäristössä ei ole suuria ilmasuihkuja
vaikuttamassa virtauskenttään.
Tulosten perusteella sisäilmastoluokituksen S1 mukaiseen ilman liikenopeuden
tavoitearvoon <0,2 m/s voidaan päästä keskimäärin 65 W/lattia-m2 lämpöteholla, jos
tarkastellaan keskimääräistä nopeutta eri korkeuksilla 26°C lämpötilassa.
Maksiminopeudella S1-luokkaan voidaan päästä, jos tarkastellaan vain lantion ja niskan
korkeutta. S1-luokan mukaisia nopeuksia löytyi lantion korkeudelta alle 55 W/lattia-m2
lämpötehoilla ja niskan korkeudella koko lämpötehoalueella. S2-luokan mukaiseen
tavoitearvoon <0,25 m/s päästään koko tehoalueella, jos tarkastellaan keskinopeutta.
Maksiminopeudella päästään S2-luokkaan koko tehoalueella, jos nilkan korkeus jätetään
huomiotta. Maksiminopeudella S3-luokan mukaiseen tavoitenopeuteen ≤0,3 m/s päästään
noin 60 W/lattia-m2 lämpökuormalla. DR-vetoriskin perusteella ISO Standardin 7730 /4/
mukaisen lämpöympäristön luokkaan B päästään alle 70 W/lattia-m2 lämpöteholla ja Aluokkaan ei päästä lainkaan.
Tasaisella kattoilmanjaolla ilman nopeus, keskihajonta ja vetoriski keskimäärin
suurenivat lämpötehon kasvaessa. Todellisessa sisäympäristössä työpisteiden sijainti,
ihmisen rajakerros, lämmönsiirto ja paikalliset virtausolosuhteet vaikuttavat
lämpötuntemukseen, joka on yksilöllistä. Sen takia on suositeltavaa mitata sisäilmaa ja
selvittää kyselytutkimuksilla tilojen käyttäjätyytyväisyyttä.
KIITOKSET
Tutkimusta ovat rahoittaneet Säätiö LVY ja Rakennusteollisuus RT ry.
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PAINESUHTEIDEN HALLINTA ILMATIIVIYDELTÄÄN
PARANNETUISSA RAKENNUKSISSA
Ella Lahtinen
Vahanen Rakennusfysiikka Oy

TIIVISTELMÄ
Artikkelin perustana olevassa diplomityössä /1/ tutkittiin kolmea ilmatiiviydeltään
parannettua rakennusta. Tehtyjen paine-eromittausten perusteella saatiin selville, että
erittäin tiiviin rakennuksen painesuhteet voidaan hallita hyvin ja ulkovaipan yli
vaikuttavat paine-erot on huolellisen ilmanvaihtojärjestelmän säädön jälkeen mahdollista
pitää talvitilanteessakin niin hyvin hallinnassa, että paine-ero ei ylitä tavoitetasoksi
asetettua ±5 Pa:ia. Rakennusten käyttöaikana tutkimuskohteiden paine-erojen havaittiin
pysyvän melko hyvin tavoitetasolla. Haasteita paine-erojen pysyvyyteen aiheuttavat
rakennusten huono sisäinen tiiviys sekä ulkolämpötilan nopeat muutokset.
TAUSTA JA TAVOITTEET
Julkisissa palvelurakennuksissa koetaan paljon puutteita sisäilman laadussa ja
tyytymättömyys ilmanvaihdon toimivuuteen on erittäin yleistä /2/. Esimerkiksi Helsingin
kaupungin 2000-luvulla rakennettuihin palvelurakennuksiin kohdistuneiden selvitysten
tuloksena yli kolmasosassa (36 %) rakennuksista käyttäjien ilmoittamien
sisäilmaongelmien syyksi selvisi ilmanvaihtojärjestelmän viat tai puutteet sisäilmaston
olosuhteissa /3/. Välillisesti ilmanvaihto oli osallisena jopa 50%:ssa ongelmista.
Rakennuksen painesuhteet tarkoittavat ilmanpaine-eroa rakennuksen tilojen välillä sekä
ulkovaipan yli. Luonnollisia paine-eroja aiheuttavat tuuli sekä sisä- ja ulkoilman
lämpötilaerot, joiden takia rakennuksen painesuhteet vaihtelevat jatkuvasti ja muutokset
voivat olla rajujakin. Keinotekoisesti paine-eroja luodaan ja hallitaan tehokkaimmin
ilmanvaihtojärjestelmän avulla. /4/ Ilmanvaihdon merkitys rakennuksen sisäilman laadun
hallinnassa korostuu tiiviissä rakennuksessa, sillä rakenteiden ja liitosten läpi virtaavan
vuotoilman määrä on merkittävästi pienempi.
Diplomityön tavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla ilmatiiviydeltään
parannetun rakennuksen paine-erot voidaan saada hallintaan ilmanvaihtojärjestelmän
säätöjen avulla. Paine-eron tavoitetasoksi asetettiin ±5 Pascalia, joka on FINVAC ry:n
asuinrakennuksia käsittelevän ohjeistuksen /5/ mukainen. Samaa vaihteluväliä voidaan
pitää sopivana myös palvelurakennuksissa, sillä niissä oleskellaan pitkiä aikoja.
MENETELMÄT JA TUTKIMUSKOHTEET
Kohteiden rakenteisiin tehdyt korjaustoimenpiteet, korjausten laadunvarmistus- ja
jälkiseurantatoimenpiteet sekä ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuneet toimenpiteet
selvitettiin. Kohteissa suoritettiin ulko- ja sisäilman välisiä paine-eron seurantamittauksia
(2 vko) jatkuvatoimisilla mittalaitteilla 6-9 kappaletta kerrallaan. Mittausjaksot
toteutettiin helmi-huhtikuussa 2018, jolloin paine-erot ovat yleensä suurimmillaan sisä- ja
ulkolämpötilaerojen vaikutuksesta ja ovat ja ikkunat pidetään pääosin suljettuina.
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Kuvaajissa 1-3 on luettavuuden helpottamiseksi näytetty vain yhden viikon jakso, ja koko
mittausjaksojen kuvaajat ovat nähtävissä diplomityössä /1/.
Tutkimuskohteet
Kohde 1 on Kymenlaaksossa sijaitseva yksikerroksinen betonirakenteinen
terveyskeskusrakennus (valmistunut 1987), joka on osa laajempaa sairaalarakennusta.
Tarkasteltuja tiloja palvelee kaksi ilmanvaihtokonetta (vuodelta 2012), jotka ovat
täysteholla koko ajan. Laadunvarmistukseksi on määritetty merkkiainekokeita. Ivjärjestelmää on säädetty useasti huomioiden sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero.
Jälkiseurantana on tehty paine-eromittauksia useasti vuodessa, ja mittaukset on tehty
järkevästi samoista tiloista.
Kohde 2 on Pirkanmaalla sijaitseva betoni- ja tiilirakenteinen opetusrakennus (1959),
jossa on kaksi maanpäällistä kerrosta ja kellarikerros. Tarkasteltuja tiloja palvelee kaksi
ilmanvaihtokonetta (2003), jotka ovat täysteholla koko ajan. Laadunvarmistukseksi on
määritetty mallityö sekä katselmuksia. Toisen iv-koneen mitatut ilmamäärät olivat
huomattavasti suunniteltuja suurempia. Iv-suunnitelmat ovat noin 15 vuotta vanhoja. Ivjärjestelmän säätö on tehty ilmamäärien mukaan ottamatta huomioon paine-eroja.
Jälkiseurantana on tehty paine-eromittauksia useasti vuodessa.
Kohde 3 on Pirkanmaalla sijaitseva betonirakenteinen opetus- ja toimistorakennus
(1992), jossa on kaksi maanpäällistä kerrosta. Tarkasteltuja tiloja palvelee yksi iv-kone
(1999), jonka lisäksi rakennuksen käytävä- ja aulatiloja palvelee yksi iv-kone. Iv-koneilla
on aikaohjelmat. Korjaussuunnitelmat ovat yksityiskohtaiset, mutta korjauslaajuus on
ollut suppea. Laadunvarmistukseksi on määritetty merkkiainekokeita ja mallityö. Ivsuunnitelmia ei ole päivitetty viimeisimpien tilamuutosten jälkeen. Ilmanvaihdon
säädöstä ei ole tietoa. Jälkiseurantana on tehty paine-eromittauksia ja
ilmavuototutkimuksia lämpökameralla sekä merkkiaineella kerran korjausten jälkeen.
Ilmatiiviyden parannuskorjaukset
Kohteen 1 korjaukset on tehty Ardex-sisäilmakorjausjärjestelmällä. Korjauksissa on
tiivistetty ikkunaliitokset sisäpuolelta, kantavien ulko- ja väliseinien liitokset alapohjaan
sekä yläpohjaan, kevyiden väliseinien liitokset yläpohjaan, ulkoseinän elementtisaumojen
kohdalla olevat väliseinäliitokset, alapohjan liikuntasaumat ja yläpohjan ontelolaattojen
saumat. Lisäksi yläpohjan ontelolaatat on käsitelty Ardex P51 –pohjusteella.
Kohteessa 2 oli tiivistetty ikkunaliitokset Blowerproof-sisäilmakorjausjärjestelmällä,
alapohjan ja seinälinjojen liitoksia Ardex-sisäilmakorjausjärjestelmällä sekä Tremco
Illbruck –tiivistysmassalla.
Kohteessa 3 korjauksia oli tehty Ardex-sisäilmakorjausjärjestelmällä toimistotiloissa sekä
kolmessa opetustilassa ulkoseinän ja alapohjan liitokseen sekä kahdessa päällekkäisessä
tilassa saman väliseinän ala-, väli- ja yläpohjien liitoksiin.
MITTAUSTULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
Paine-eromittausten mukaan parhaiten paine-erot pysyivät hallinnassa kohteessa 1, jonka
tiloista oli myös tiivistetty eniten ilmavuotoreittejä. Yhtä tilaa lukuun ottamatta sisä- ja
ulkoilman välinen paine-ero pysyi mittausjaksolla (=2 vko) koko vuorokauden pääasiassa
4…-6 Pa välillä, ja paine-ero pysytteli tavoitetasolla 89 % kokonaisajasta (=KOA) ja 95
% käyttöajasta (=KÄA). Kaikki tilat huomioiden paine-ero pysyi tavoitetasolla
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keskimäärin 75 % KOA (90 % KÄA). Kuvaajassa nähtävät noin 4 Pa äkkinäiset
muutokset kahdesti vuorokaudessa aiheutuvat tutkimuskohteeseen liittyvän rakennusosan
ilmanvaihdosta, kun osia erottavat sähkökäyttöiset ovet aukeavat ja sulkeutuvat.
Hyvin tiiviissä rakennuksessa ilmanvaihdon säätö havaittiin haastavaksi, sillä pienikin
muutos ilmavirroissa vaikuttaa heti painesuhteisiin. Lisäksi kahden rakennusosan
ilmamassojen sekoittuminen tekee kokonaisuuden hallinnasta haasteellista.

Kuva 1. Yhden viikon ote kohteen 1 siiven 1 oikeanpuoleisen käytävän tilojen paineeroista sisä- ja ulkoilman välillä sekä ulkoilman lämpötilasta ajalla 2.-9.3.2018.
Punaisella viivalla on merkitty 0 Pa.
Kohteessa 2 paine-erot pysyivät ensimmäisellä mittausjaksolla (=2 vko) käyttöaikana
hyvin tavoitetasolla. Rakennus oli käyttämättömänä 5.3.2018 aamuun asti. Sisä- ja
ulkoilman välinen paine-ero pysyi tavoitetasolla ensimmäisellä mittausjaksolla 27 %
KOA (76 % KÄA). Paine-erot pysyivät tavoitetasolla parhaiten 2. kerroksessa (62 %
KOA, 88 % KÄA) ja huonoiten kellarikerroksessa (2 % KOA, 68 % KÄA). Ensimmäisen
mittausjakson jälkeen rakennuksessa tiivistettiin porraskäytävän ovirako, millä pyrittiin
estämään ilman siirtyminen kellarista ylemmäs rakennukseen.
Toisen mittausjakson aikana paine-ero vaihteli koko rakennuksessa 0…-6 Pa välillä.
Toisella mittausjaksolla ulkoilma oli lämpimämpää, ja paine-erot pysyivät tavoitetasolla
88 % KOA (97 % KÄA). Ilmayhteyden katkaisemisesta huolimatta kellarikerroksessa
paine-erot pysyivät tavoitetasolla muita kerroksia huonommin (74 % KOA, 93 % KÄA).
1. ja 2. kerroksissa paine-erot pysyivät tavoitetasolla yli 96 % KOA (yli 98 % KÄA).
Molemmilla mittausjaksoilla havaittiin paine-erojen vaihtelevan ulkolämpötilan kanssa
samassa syklissä. Ilmanvaihtokoneissa on pakkasrajana -15℃, mikä osaltaan vaikuttaa
alipaineisuuden kasvamiseen, kun erillispoistojen vaikutus ilmanvaihdossa on suurempi.
Pakkasrajoituksen päättyminen näkyy kuvaajissa piikkinä (1.3.2018 ja 2.3.2018), mutta
tasaista muutosta tapahtuu pakkasrajan molemmin puolin ja myös silloin, kun pakkasraja
ei alitu. Ulkolämpötilan nopeissa muutoksissa ilmanvaihdon toiminnan ohjaus on
vaikeaa, sillä ilmanvaihdon pitäisi voida reagoida jatkuvasti muuttuvaan säätilaan.
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Kuva 2. Yhden viikon ote kohteen 2 tilojen 020, 117 ja 215 paine-eroista sisä- ja
ulkoilman välillä sekä ulkoilman lämpötilasta ajalla 1.-7.3.2018. Punaisella viivalla on
merkitty 0 Pa. Rakennus oli käyttämättömänä 5.3.2018 aamuun asti.
Kohteessa 3 sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot pysyivät mittausjaksolla (=2 vko)
tavoitetasolla keskimäärin vain 30 % KOA (68 % KÄA). Kerrosten paine-erojen
pysyvyydessä havaittiin huomattava ero, sillä 1. kerroksessa paine-erot pysyivät
tavoitetasolla vain 16 % KOA (60 % KÄA), mutta 2. kerroksessa 65 % KOA (80 %
KÄA). Tiivistyskorjattujen ja -korjaamattomien tilojen paine-eroissa ei havaittu
merkittävää eroa, mikä viittaa rakennuksessa tapahtuvan paljon sisäisiä ilmavirtauksia.
Iv-koneiden aikaohjelmat aiheuttavat äkillisiä paine-eromuutoksia, joten kohteessa 3
ulkolämpötilan muutoksen vaikutus havaitaan parhaiten aamupäivällä ulkolämpötilan
noustessa, jolloin paine-ero pienenee. Pääasiassa tilojen käytöstä aiheutuva paine-erojen
voimakas huojunta viittaa myös iv-järjestelmän puutteelliseen säätöön.

Kuva 3. Yhden viikon ote kohteen 3 1. kerroksen tilan 147 ja tiivistämättömän
vertailutilan 145 sekä 2. kerroksen tilan 252 paine-eroista sisä- ja ulkoilman välillä sekä
ulkoilman lämpötilasta ajalla 14.-21.4.2018. Punaisella viivalla on merkitty 0 Pa.
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Kohteiden vaipan yli vaikuttavien paine-erojen pysyvyys on koottu taulukkoon
(Taulukko 1). Kohteiden paine-erot pysyivät tavoitetasolla keskimäärin 55 % KOA (83 %
KÄA). Mittaukset tehtiin kevättalvella, jolloin ulkoilma oli ajoittain hyvin kylmää, mikä
vaikuttaa paine-eroon etenkin yöaikaan.
Taulukko 1. Kohteiden 1, 2 ja 3 vaipan yli vaikuttavien paine-erojen pysyvyys
tavoitetasolla mittausjakson kokonaisaikana ja rakennusten käyttöaikana. Kohteen 2
mittausjaksojen välillä katkaisiin porraskäytävän ilmayhteys.

Tutkimustulosten perusteella saatiin selville, että erittäin tiiviin rakennuksen (esim. kohde
1) painesuhteet on mahdollista hallita hyvin, vaikka ulkolämpötila vaihtelee
huomattavasti. Kohteissa 2 ja 3 sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero näyttää muuttuvan
ulkolämpötilan muutoksen seurauksena. Ulkolämpötilan muutoksesta johtuvan paineeromuutoksen hallintaa varten tarvittaisiin ulkoilman olosuhteita ja rakennuksen
painesuhteita seuraava älykäs iv-järjestelmä, jonka toteuttaminen vaatisi muutoksia sekä
rau-järjestelmään että ilmavirtojen hallintalaitteisiin, jolloin korjaustoimenpiteet olisivat
melko raskaita. Lähtökohtaisesti olemassa olevien rakennusten painesuhteita on siis
pyrittävä hallitsemaan olemassa olevin järjestelmin ja rakenteiden tiiviyden avulla.
Tällöin on myös huomioitava, että esimerkiksi termisen paine-eron vaikutusta voi
joissain rakennuksissa olla hyvin vaikea hallita etenkin, kun ulkoilma on erittäin kylmää.
Vähemmän tiiviissä rakennuksissa painesuhteet korjaantuvat vuotoilman avulla jatkuvasti
kohti tasapainotilannetta. Rakennuksen ilmatiiviyden parantaminen vähentää
ilmavuotoreittejä aiheuttaen muutoksia painesuhteisiin. Vähemmän tiiviissä
rakennuksissa ilmanvaihdon säätö lähelle paine-eron tasapainotilaa pienentää jäävien
ilmavuotoreittien kautta kulkeutuvaa korvausilmavirtaa sekä täten ehkäisee uusien
sisäilmaongelmien syntyä.
Tutkimuksessa havaittiin, että vaipan tiiviyden lisäksi on huolehdittava myös välipohjien
tiiviydestä sekä esimerkiksi porraskäytävien ilmayhteyksien katkaisemisesta, jotta
ilmanvaihdon avulla voidaan ylipäänsä luoda jokaiseen kerrokseen ideaalipainesuhteita
tavoitteleva tilanne. Heikko sisäinen tiiviys havaitaan alimpien kerrosten suurempana
alipaineena, kun ilma pääsee liikkumaan alimmista kerroksista ylimpiin.
TOIMINTAMALLI
Toimintamallissa on oletettu rakennuksen painesuhteiden olevan tiedossa korjausten
alussa ja ilmanvaihtojärjestelmään kohdistettavan vain vähäisiä toimenpiteitä.
Ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan korjaussuunnitelmat sekä muokataan iv-suunnitelmia
paine-erojen hallitsemiseen sopiviksi. Suunnittelussa on huomioitava, että mitä tiiviimpi
rakennuksesta tehdään, sitä suuremmassa roolissa ilmanvaihto on rakennuksen paineerojen kannalta. Toimintamallin toisessa vaiheessa suoritetaan ilmanvaihtojärjestelmän
tarkastus ja mahdollisesti puhdistus korjaustöiden jälkeen. Kolmas vaihe on
ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen, joka tehdään ensin suhteellisella menetelmällä
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suunnitelmien mukaiseksi ja toisen kerran rakennuksen paine-eroja tarkkailemalla.
Säätöprosessin vaiheet on esitetty tarkemmin diplomityössä.
Neljännen vaiheen paine-eron seurantamittauksilla varmistetaan paine-erojen pysyvyys
hyväksyttävällä välillä erilaisissa käyttötilanteissa ja sääolosuhteissa. Viimeisessä
vaiheessa rakennuksen käyttäjät opastetaan käyttämään työ- ja oleskelupisteensä
olosuhteisiin vaikuttavia säätimiä sekä ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon, mikäli työ- tai
oleskelupisteen olosuhteet eivät ole miellyttävät. Huoltohenkilökunnalle selvennetään
järjestelmien toiminta ja niiden vaikutus rakennuksen sisäilmaan. Toimintamallia
soveltaessa on huomioitava rakennuksen yksilöllisyys, suoritetut korjaustoimenpiteet
sekä haluttu sisäilman laadun taso.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuskohteissa parhaat tulokset paine-erojen pysyvyydessä saatiin kohteessa 1, jossa
ilmanvaihto oli säädetty huolellisesti useaan kertaan. Hyvin tiiviissä rakennuksessa
ilmanvaihdon säätö on kuitenkin haastavaa, sillä pienikin muutos ilmavirroissa vaikuttaa
heti painesuhteisiin. Tästä johtuen iv-järjestelmä olisi aina säädettävä rakenteellisten
ilmatiiviyden parantamisen jälkeen. Vähemmän tiiviissä rakennuksissa ilmanvaihdon
säätö on tärkeää, sillä se pienentää jäävien ilmavuotoreittien kautta kulkevaa ilmavirtaa
sekä täten ehkäisee uusien sisäilmaongelmien syntyä.
Vähemmän tiiviissä tutkimuskohteissa sisä- ja ulkoilman välisten paine-erojen hallinnan
haasteeksi havaittiin paine-erojen vaihtelu ulkolämpötilan kanssa samassa syklissä.
Ulkolämpötilan nopeissa muutoksissa ilmanvaihdon toiminnan ohjaus on vaikeaa, sillä
ilmanvaihdon pitäisi voida reagoida jatkuvasti muuttuvaan säätilaan. Myös rakennuksen
sisäisen tiiviyden havaittiin olevan merkittävässä osassa paine-erojen hallinnassa, sillä
rakennuksen sisäiset epätiiviysreitit voivat estää kerrosten saamisen vaipan yli
tasapaineiseksi.
Uuden toimintamallin merkittävimmät muutokset nykyisiin toimintatapoihin verrattuna
ovat rakennuksen iv-järjestelmän perussäädön jälkeinen hienosäätö vaipan yli vaikuttavia
paine-eroja tarkkailemalla ja käyttäjien sekä huoltohenkilökunnan perehdyttäminen
sisäilman olosuhteisiin vaikuttavien järjestelmien käyttöön luovutusvaiheessa.
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TIIVISTELMÄ
Rakentamisessa pyritään nykyään ulkovaipan hyvään ilmatiiveyteen. Näin on pyritty
parantamaan energiataloutta sekä vähentämään haitallisten epäpuhtauksien kulkeutumista
vuotoilman mukana sisälle tai sisäilma kosteuden kulkeutumista vuotoilman mukana
ulkovaipan rakenteisiin. Vähemmälle huomiolle on jäänyt ilmanvaihdon epätasapainon
merkitys. Rakenteiden tiiviyden parantuessa entistä pienempi epätasapaino tulo- ja
poistoilmavirtojen välillä voi tuottaa haitallisen suuria paine-eroja. Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelulle ja säädölle ei ole ollut ollut ohjeistusta, jossa rakennuksen
tiiveys huomioidaan.
JOHDANTO
Rakentamisessa pyritään nykyisin vaipan hyvään ilmatiiviyteen ja sen yli vallitseviin
pieniin paine-eroihin, jolloin vaipan läpi tapahtuva ilman virtaus on vähäistä.
Käytännössä on kuitenkin havaittu, että rakennuksen vaipan ollessa hyvin ilmatiivis, sen
yli vallitsevat paine-erot ovat usein varsin suuria [1]. Tämä johtuu siitä, että tiiviimmän
vaipan kanssa pienetkin ilmanvaihdon säädössä esiintyvät puutteet synnyttävät
herkemmin suuria paine-eroja vaipan yli.
Jatkuvatoimisilla painesuhteiden mittauksella voidaan määrittää rakennuksen vaipan yli
vallitseva paine-ero eri tilanteissa. Painesuhteisiin vaikuttavat ilman tiheyserot, tuuli,
rakennuksen korkeus, rakenteiden ilmatiiviys, koneelliset ilmanvaihtojärjestelmät sekä
kohdepoistot. Koska kaikki edellä mainitut tekijät voivat vaihdella, niin rakennuksen
painesuhteiden pitäminen hallittuina ja riittävän pieninä vakiona on erittäin haastavaa.
PAINESUHTEIDEN MERKITYS
Rakentamismääräyksissä on jo 70-luvulta lähtien lähdetty siitä, että ilmanvaihdon ei tulisi
aiheuttaa kosteusvahinkoja /2/. Painesuhteiden tulisi olla suunniteltu siten, että
ilmavirtaus tapahtuu puhtaammista tiloista likaisempiin päin. /3/
Ajatus painesuhteiden vaikutuksesta rakennuksen toimintaan on lähtökohtaisesti ollut
oikea, mutta tarkkojen mittausmenetelmien ja -ohjeiden puuttuminen on johtanut
yksinkertaistuksiin painesuhteiden hallinnan osalta. Tämä on johtanut siihen, että
rakennuksia on myös suunniteltu voimakkaasti alipaineisiksi.
Rakennusten ilmanvaihtotavat ja vaipparakenteet ovat muuttuneet 60-luvulta lähtien
huomattavasti. Samalla aiemmin käytössä ollut painovoimainen ilmanvaihto on
muuttunut koneelliseksi tulo-poisto-ratkaisuksi haettaessa parempaa energiatehokkuutta.
Vuotava vaipparakenne (q50 > 4 m³/(h·m²)) on muuttunut hyvin tiiviiksi
(q50  1 m³/(h·m²)) tavoiteltaessa pienempää energiankulutusta.
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Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään, että painesuhteiden tulisi olla sellaiset,
että ylipaineen vuoksi ei aiheudu rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta
eikä alipaineen johdosta epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan. /4/ Maltillisten paineerojen avulla pyritään ehkäisemään hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia, estämään
epäpuhtauksien ja mm. radonin siirtyminen rakennuksen sisäilmaan sekä sisäilman
kosteuden haitallinen siirtyminen rakenteisiin.
HALLITSEMATTOMAT ILMAVUODOT
Yli 20 vuotta sitten rakennusten ilmatiiviyteen kiinnitettiin vähän huomiota ja em.
ongelmia pyrittiin ratkomaan pitämällä rakennuksia alipaineisina. Asuinrakennusten
tyypillinen ilmavaihtoratkaisu oli koneellinen poisto ja muiden rakennusten koneelliset
tulo- ja poistojärjestelmät suunniteltiin usein siten, että yleisilmanvaihdon tulo- ja
poistoilmavirrat olivat likimain yhtä suuret, mutta rakennuksessa ylläpidettiin jatkuvaa
alipainetta WC-poistojen avulla.
Toimisto-, liike- ja opetusrakennuksissa ilmanvaihdon mitoitusilmavirta lattiapinta-alaa
kohti on noin nelinkertainen pientaloihin verrattuna ja tyypillisesti käytettyjen
betonirakenteiden ilmatiiveys on parempi, jolloin tulo- ja poistojärjestelmilläkin
aikaansaadaan vähintään 5 Pa alipaine. Alipaine voi olla merkittävästi suurempikin, yli
30 Pa, pelkällä koneellisella poistolla varustetuissa tiloissa sekä rakennuksissa, joissa on
suuri määrä WC-tiloja (päiväkodit), tai muita kohdepoistoja (keittiöt ja teknisen työn
tilat). Kohdepoistojen korvausilman tarvetta ei ole yleensä otettu huomioon mitenkään,
jolloin niiden käyttö vaikuttaa merkittävästi koko rakennuksen painesuhteisiin.
Ilmavirtaukset sisältä ulos
Käytännössä ilmanvaihtojärjestelmällä ei voida täysin ehkäistä ilmavirtauksia sisältä ulos
epätiiviissä rakennuksessa. Pientaloissa mitoitusilmavirta on vain 0,5 l/(s·m²), jolloin em.
säännön mukaan säädetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto kehittää tiiveydeltään
keskinkertaisessa (q50 noin 4 m³/(h·m²)) pientalossa vain 1 Pa suuruusluokan ja
koneellinen poisto noin 5 Pa alipaineen.
Kun sisäilmaa pääsee virtaamaan rakennuksen ulkovaippaan, tästä voi kylmällä säällä
aiheutua kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Ulospäin suuntautuvat ilmavirtaukset
lisäävät myös ilmanvaihdon energiankulutusta.
Kovalla pakkasella (noin –25 °C) sisä- ja ulkoilman välisestä tiheyserosta aiheutuva ns.
savupiippuvaikutus on 2 Pa/m. Käytännössä tämä johtaa siihen, että yli 5 m korkuisten
tilojen yläosassa on ylipaine ulkoilmaan verrattuna, vaikka rakennus pidettäisiin
ilmanvaihdon avulla keskimäärin 5 Pa alipaineisena. Tällöin 2-kerroksisten pientalojen
yläkerta on kovalla pakkasella ylipaineinen ulkoilmaan verrattuna, ilmanvaihdon tyypistä
ja säädöistä riippumatta.
Yli 15 m korkuisissa rakennuksissa ei edes 30 Pa alipaine rakennuksen alimmassa
kerroksessa riitä ehkäisemään yläosan muuttumista ylipaineiseksi kovalla pakkasella, jos
rakennuksessa on eri kerrokset toisiinsa kytkeviä porrashuoneita, hissikuiluja tai muita
ilmavuotoreittejä. Lisäksi on syytä huomata, että alaosan alipaine häviää ja yläosan
ylipaine kasvaa entisestään, kun porrashuoneeseen johtavat ulko-ovet avataan.
Ilmanvaihtojärjestelmällä ei voida vaikuttaa painesuhteisiin tässä tilanteessa.
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Tuulelle alttiilla paikoilla sekä korkeiden rakennusten julkisivulla tuuli voi aiheuttaa
hetkellisesti jopa 50 Pa yli- tai alipaineen ulkoseinällä. Tähänkään ei
ilmanvaihtojärjestelmän säädöillä voida vaikuttaa.
Ilmavirtaukset ulkoa sisälle
Rakennusten ilmavuotojen ehkäisyyn on panostettu merkittävästi viimeisten 20 vuoden
aikana. Tiiviyden parantamisella on tavoiteltu sekä energiansäätöä että parannusta
sisäilman laatuun mm. ehkäisemällä radonin kulkeutumista sisäilmaan. Vaipan
tiivistyskorjaus on myös yleisesti käytetty ratkaisu vanhoissa rakennuksissa, joiden
ulkovaipassa on todettu mikrobivaurio.
Ilmanvirtauksia ulkoa sisälle on tähän asti pyritty ehkäisemään lähes yksinomaan
rakenteiden tiiviyttä parantamalla. Ilmanvaihdon merkitys on jäänyt vähälle huomiolle.
Mikäli ilmanvaihdon mitoitus ja toiminta säilyvät perinteisen ”poisto 10–20 % suurempi”
-käytännön mukaisina, ilmanvaihto saattaa aiheuttaa rakennukseen jatkuvan –10…–30 Pa
alipaineisuuden. Tämän seurauksena sisäänpäin suuntautuvat ilmavirtaukset eivät
vähenekään niin paljoa kuin voisi olettaa esimerkiksi ilmavuotoluvun pienentyessä
esimerkiksi neljästä yhteen. Sisäänpäin suuntautuvan virtauksen minimoimiseksi
sisätilojen alipaineisuus tulee pitää alle 10 Pa.
Paine-eron säätö
Jotta sekä sisältä ulos että ulkoa sisälle suuntautuvat ilmavuodot saadaan minimoitua,
rakenteiden tulee olla tiiviitä ja sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron lähellä nollaa.
Rakennusten sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron suunnitteluun ei ole selkeitä ohjeita.
Aiemmin käytössä olleet ilmanvaihtosuunnittelua koskevissa rakentamismääräyksissä
annettiin ainoastaan seuraava ohje:
Rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi, jotta
voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta
terveyshaitoilta. Alipaine ei kuitenkaan saa yleensä olla suurempi kuin 30 Pa.
Alipaineisuuden raja-arvo –30 Pa on tavanomaisissa rakennuksissa ja sääoloissa liian
korkea. Koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla varustettujen rakennusten paine-eron
tavoitearvona voidaan käyttää –2 Pa, mutta paine-erolle on asetettava myös realistinen
toleranssialue. Alarajaksi on luontevaa asettaa merkkiainetekniikalla suoritettavassa
tiiveyskokeessa käytettävä enintään 10 Pa alipaine. Lähes nollan pascalin keskimääräistä
paine-eroa tavoiteltaessa joudutaan hyväksymään myös muutaman pascalin ylipaineen
mahdollisuus. Lisäksi pitää ottaa huomioon, että tuulinen tai kylmä sää voivat ajoittain
aiheuttaa merkittävästi em. raja-arvot ylittävää yli- tai alipainetta.
Pelkällä koneellisella poistolla varustetuissa rakennuksissa on tarpeen sallia jopa 15 Pa
alipaine, koska tämä on tyypillinen korvausilmaventtiilien mitoituspaine-ero.
Kun mitoitusilmavirrat kasvavat ja rakenteiden ilmatiiveys paranee, vaatimukset
ilmanvaihdon säätötarkkuudelle kiristyvät. Tällä hetkellä ilmanvaihdon
vyöhykekohtaisten ilmavirtojen toleranssiraja on ±10 % ja huonekohtaisten ilmavirtojen
±20 %, sisältäen mittauksen virheet. Etenkin pienten ilmavirtojen tarkka mittaus on
haastavaa eikä virherajoja voida tästä syystä asettaa nykyistä tiukemmiksi.
Suurilla mitoitusilmavirroilla (esim. koulu) ja kohtalaisella ilmatiiveydellä (q 50 =
2,0 m³/(h·m²)) varustetussa rakennuksessa jo 10 % ero tulo- ja poistoilmavirtojen välillä

122

Sisäilmayhdistys raportti 37

riittää tuottamaan 15 Pa paine-eron /5/. Tämä ongelma ei tule eteen pelkästään koko
rakennuksen paine-eroa säädettäessä, vaan myös yksittäisten huonetilojen osalta, mikäli
väliseinät ja -ovet ovat ilmatiiviitä. Jos paine-eron toleranssialueeksi asetetaan ±5 Pa
(+3…–7 Pa) ja ilmatiiveys on hyvä (q50 = 1,0), tulo- ja poistoilmavirtojen ero saa olla
vain 1–2 %. /5/
Ilmavirtojen mittaustarkkuus ei riitä paine-eron säätämiseksi tavoitealueelle, joten
vakioilmajärjestelmissä (CAV) on seuraavat vaihtoehdot:
Taulukko 1. Paine-eron säätö vakioilmavirtajärjestelmissä
Säädettävä vyöhyke Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Yksittäinen huone
2-vaiheinen säätö (kertasäätö) 1-vaiheinen säätö (suhteellinen
säätö) + siirtoilma-aukot, joka
tasaavat tulo/poistoilmavirtojen epätasapainon
Koko järjestelmä /
2-vaiheinen säätö, lisäksi iv- 1-vaiheinen säätö +
iv-koneen
koneessa pitää olla
jatkuvatoimiseen sisä- ja
palvelualue
vakiokanavapainesäätö, joka ulkoilman välisen paine-eron
pitää ilmavirrat vakiona
mittaukseen perustuva
suodattimien likaantumisesta kompensointi
riippumatta
Taulukossa 1 esitetty 1-vaiheinen säätö tarkoittaa nykyistä, pelkkiin ilmavirtamittauksiin
perustuvaa ilmanvaihdon säätötapaa (suhteellinen säätö).
2-vaiheisessa säädössä ilmavirrat säädetään ensin normaaliin tapaan, ilmavirtamittausten
perusteella, suunniteltuihin arvoihin. Tilakohtaisia ilmavirtoja säädettäessä väliovien
tulee olla auki, jottei tiloihin synny yli- tai alipainetta, joka voi aiheuttaa mittausvirhettä.
Kun ilmavirrat on säädetty, väliovet suljetaan ja tämän jälkeen mitataan, syntyykö tilojen
välille paine-eroa. Mikäli paine-eroja havaitaan, ao. tilan tulo- tai poistoilmavirtaa
säädetään uudelleen paine-eron poistamiseksi.
Koko iv-järjestelmän paine-eroa säädettäessä menettely on vastaava. Paine-ero
ulkoilmaan verrattuna säädetään halutuksi muuttamalla esimerkiksi yleispoiston
kanavapaineasetusta. Säätö tulee tehdä tyynellä säällä tai perustuen vähintään viikon
mittaiseen paine-eron seurantaan. Säädön onnistuminen on joka tapauksessa syytä
varmistaa seurantamittauksella.
Paine-erojen pysyminen säädetyissä arvoissaan edellyttää, ettei tulo- ja poistoilmavirtojen
tasapaino muutu. Suodattimien likaantuminen voi muuttaa ilmavirtoja ja sen seurauksena
painesuhteita merkittävästi /5/, joten vanhatkin järjestelmät on tarpeen varustaa ilmavirtatai kanavapainemittauksella sekä muuttaa puhaltimet kierroslukusäätöisiksi
Muuttuvailmavirtaisissa järjestelmissä sekä suurella määrällä erillispoistoja varustetussa
rakennuksissa tarvitaan jatkuvatoiminen säätöautomaatio:
•

Kaikki tulo- ja poistoilmavirrat mitataan ilmanvaihtokoneella (jatkuvatoiminen
ilmavirtamittaus esim. puhaltimen mittausyhteistä).

•

Erillispoistojen käynnistä tarvitaan automaatioon tilatieto ja arvioitu ilmavirta, mikäli
mittaus on mahdoton toteuttaa tai suhteettoman kallis (likainen poistoilma, pieni
ilmavirta, lyhyet käyttöajat).

•

Automaatio summaa mitatut/arvoidut tulo- ja poistoilmavirrat ja pyrkii säätämään ne
yhtä suuriksi esimerkiksi yleispoiston ilmavirtaa muuttamalla.
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•

Sisä- ja ulkoilman välisen paine-eromittauksen perusteella muodostetaan
korjaustermi, jolla em. summalaskennan tuloksena syntynyttä ohjausarvoa korjataan
paine-eron säätämiseksi tavoitearvoonsa (yleensä –2 Pa)
Sisä- ja ulkoilman paine-eroa ei koskaan tule käyttää suoraan ilmavirtojen säädön
ohjeena (esim. puhaltimien käyntinopeus), koska tällainen järjestelmä ajautuu
hallitsemattomaan tilaan mittauksen vikaantuessa tai jo pelkästään avoimen ulko-oven
vuoksi. Säätö tulee aina toteuttaa niin, että automaatio säätää joko puhaltimen
tilavuusvirtaa tai kanavapainetta ja tätä säädön asetusarvoa korjataan paine-eromittauksen
mukaan (tilavuusvirtasäädössä enintään ±10 %, kanavapainesäädössä enintään ±20 %).
RAKENNUKSEN PAINESUHTEIDEN MITTAUS
Kertamittaus
Hetkellinen sisä- ja ulkoilman tai kahden tilan välinen paine-ero voidaan mitata
kannettavalla paine-eromittarilla. Koko rakennuksen paine-eron mittauksessa tulee tehdä
seuraavat mittaukset:
•

mittaus kahdelta eri julkisivulta (tuulen vaikutus)

•

monikerroksisissa rakennuksissa mittaus ylimmästä kerroksesta sekä maanpinnan
tasolta tai alimmasta kerroksesta

•

rakennusten eri lohkojen väliset paine-erot (jos rakennus jakautuu tavallisesti
suljettuina olevien ja tiiviiden ovien jakamiin vyöhykkeisiin)

•

tarpeen mukaan yksittäisten huonetilojen väliset paine-erot (esim. keittiötilat,
kouluissa teknisen työn tilat ym. tilat joissa runsaasti kohdepoistoja)

Mittausta ei ole mielekästä tehdä kovalla pakkasella (ulkolämpötila alle –10 °C) eikä
tuulisella säällä (keskinopeus yli 6 m/s tai puuskat yli 10 m/s) ellei nimenomaan haluta
selvittää ääriolojen vaikutusta. Mittaus suoritetaan yleensä noin 1 m korkeudelta lattian
pinnasta. Kylmällä säällä mittausletkun läpiviennin korkeusasema vaikuttaa tulokseen.
Tyynellä ja lauhalla säällä sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa voidaan käyttää myös
säädettäessä tilakohtaisia ilmanvirtoja tasapainoon. Muussa tapauksessa on parempi
säätää yksittäiset huonetilat vertaamalla niiden paine-eroa käytävään tai keskusaulaan.
Kun yksittäiset tilat on säädetty keskenään tasapainoon, säädetään em. keskusaulan tai
käytävän paine-ero ulkoilmaan verrattuna tavoitearvoonsa esimerkiksi muuttamalla
poistoilmavirtaa (yleispoisto). Menettely on helpoimmin toteutettavissa, kun ainakin
toinen ilmanvaihtokoneen puhaltimista on kierrosnopeussäätöinen.
Seurantamittaus tallentavalla mittalaitteella
Haluttaessa varmistaa ilmanvaihdon asianmukainen toiminta, mittaus tulee toteuttaa
jatkuvatoimisilla, tallentavilla, paine-eromittalaitteilla tai -loggereilla. Mittausjakson
suositeltava pituus on 1–2 viikkoa ja mittauksen tulee aina ulottua yhden viikonlopun
ylitse. Mittalaitteiden mittausaluetta, tarkkuutta ja sijoittelua koskevat sama vaatimukset
kuin mitattaessa paine-eroa hetkellisinä mittauksina ts. matalissa rakennuksissa vähintään
2 ja korkeissa vähintään 4 mittauspistettä. Suositeltava näytteenottoväli on 1 minuutti.
Tuulen vaikutus näkyy mittaustuloksissa hyvin nopeana ja satunnaisena vaihteluna, joten
se on mahdollista erottaa ilmanvaihdon toiminnasta aiheutuvista, tyypillisesti
porrasmaisista, muutoksista. Seurantamittauksen avulla onkin mahdollista määrittää
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ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama paine-ero, kun mittausjaksolta etsitään ajanjakso,
jolloin paine-ero pysyy vakaana (ei merkittävää tuulta eikä ulko-ovien aukomista).
Yleensä on tarpeen määrittää erikseen käytönaikainen ja käytönajan ulkopuolinen paineero erikseen.
Jatkuvatoiminen mittaus ja säätö
Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa voidaan mitata myös jatkuvatoimisesti.
Jatkuvatoiminen mittaus on suositeltavaa uusissa ja tiiviissä rakennuksissa, joissa jo pieni
epätasapaino tulo- ja poistoilmavirroissa voi muuttaa painesuhteita merkittävästi.
Jatkuvatoimista mittausta voidaan käyttää myös ilmanvaihtojärjestelmän ohjaukseen
paine-eron pitämiseksi tavoitearvossaan.
Jottei tuulenpaine sotke säätöjärjestelmän toimintaa, sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero
mitataan mahdollisimman tuulensuojaisesta paikasta. Kaikki säätövyöhykkeet (eri ivkoneiden palvelualueet), yhdistetään tähän samaan referenssipisteeseen rakennuksen läpi
johdettavilla mittausletkuilla.
Yksittäisten huonetilojen paine-eron säätöautomaatio voidaan toteuttaa myös sisätilojen
(ao. huone ja käytävä tai keskusaula) väliseen paine-eromittaukseen perustuvana.
YHTEENVETO
Tiiviiden rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon myös ilmanvaihdon
säätöepätarkkuudesta syntyvät paine-erot. Rakennuksessa pitää olla hallittuja
vuotoreittejä (oviraot tai siirtoilmalaitteet), millä estetään yksittäisten tilojen
muuttuminen liian yli- tai alipaineisiksi. Lisäksi vyöhykekohtaiset ilmavirrat pitää säätää
tasapainoon siten, että paine-ero ulkoilmaan verrattuna saadaan halutuksi. Nykyinen
ilmavirtojen mittaustarkkuus ei tähän yksinään riitä vaan sen tueksi tarvitaan myös sisäja ulkoilman välisen paine-eron mittaus. Vakioilmavirtajärjestelmiä lukuun ottamatta
tämän vaipan yli tapahtuvan paine-eron mittauksen tulee olla jatkuvatoiminen.
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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessa vertailtiin ilmanvaihdon osatehokäytön ja jaksottaisen käytön vaikutuksia
käyttöaikaiseen sisäilmanlaatuun sekä niiden etuja ja puutteita eri ilmanjakotavoilla
toteutetuissa koulurakennuksissa. Ilmanvaihdon osatehokäyttö ja jaksottainen käyttö eivät
oikein säädettyinä poikkea toisistaan merkittävästi käyttöaikojen sisäilmasto-olosuhteiden
kannalta. Molemmilla käyttötavoilla voidaan saavuttaa hyvät painesuhteet, joskin
osatehon käyttöönotto voi edellyttää suurempia teknisiä toimenpiteitä. Ilmanvaihdon
käyttötapa tulisi valita aina rakennuskohtaisesti, jolloin rakennuksen yksilölliset
ominaisuudet tulevat huomioiduiksi. Käyttötavasta riippumatta ilmanvaihdon toiminta
tulisi aina olla varmennettu kaikissa käyttötilanteissa ilmamäärämittausten, rakennuksen
paine-eromittausten ja paine-eroseurannan avulla.
JOHDANTO
Asetuksissa, määräyksissä ja luokituksissa rakennusten käyttöaikojen ulkopuoliselle
ilmanvaihdolle annetaan yleisiä vaatimuksia mm. tilojen ilmanvaihtuvuudelle ja
epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiselle /1, 2, 3/. Käytännön ohjeistusta käyttöaikojen
ulkopuolisen ilmanvaihdon toteuttamiseen ei ole ollut saatavissa. Tämä on kokemusten
mukaan johtanut siihen, että ilmanvaihtoa ja ilmanvaihtolaitteita käytetään eri tavoin
virka-ajan ulkopuolella. Käyttötavan valinta ei usein perustu tutkittuun tietoon eikä
toiminta-aikojen ulkopuolisen ilmanvaihdon toimintaa säännönmukaisesti varmisteta
mittauksin ja säädöin. Tutkimus on toteutettu Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja
kehittämispalvelu Aducatessa rakennusterveysasiantuntijan opinnäytetyönä /4/.
Ilmanvaihdon jatkuvan ja tauotetun käytön vaikutuksia tilojen käyttäjien kokemuksiin
sisäilman laadusta ja oireilusta selvitettiin Kuopion yliopistolla kyselytutkimuksen ja
sisäilmaolosuhdemittausten avulla. Tutkimuksessa ei voitu osoittaa, että ilmanvaihdon
jatkuva käyttö koettaisiin sisäilman laatua parantavaksi tekijäksi verrattuna tilanteeseen,
jossa ilmanvaihto pienennettiin tai pysäytettiin yöajaksi /5/. Mikäli ilmanvaihtoa
pienennetään tai pysäytetään kokonaan yöajaksi, tulee varmistua siitä, että se kytketään
aamuisin riittävän aikaisin käyttöajan ilmavirtoihin. Käytännössä noin kaksi tuntia ennen
rakennuksen käyttäjien saapumista on riittävä aika /2, 5/.
TUTKIMUKSEN TAVOITE
Tutkimuksessa selvitettiin kahden erilaisen ilmanvaihdon käyttötavan, osatehokäytön ja
jaksottaisen käytön, vaikutuksia käyttöaikaiseen sisäilmanlaatuun sekä niiden etuja ja
puutteita eri ilmanjakotavoilla toteutetuissa neljässä koulurakennuksissa.
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MENETELMÄT
Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan neljä eri ilmanjakotavalla toteutettua
koulurakennusta, joiden ilmanvaihto, säädöt ja painesuhteet olisivat pääosin kunnossa
sekä mitoitus- että osateholla. Kuitenkin tutkimusten alussa kohteisiin jouduttiin
tekemään korjaavia säätötoimenpiteitä luotettavan käyttötapavertailun toteuttamiseksi.
Kohteiden ilmanjakolaitteina palvelivat kattoasenteiset monisuutinhajottajat,
seinähajottajat, syrjäyttävät tuloilmalaitteet sekä activent-suutinkanavat. Tarkemmat
tutkimukset keskitettiin neljään luokkatilaan, yhteen kustakin koulurakennuksesta.
Käyttöaikojen ulkopuolinen ilmanvaihto
Osatehokäytöllä kaikissa kohteissa pyrittiin saavuttamaan käyttöaikojen ulkopuoliseksi
ilmanvaihtotasoksi noin 30 % mitoitetuista kokonaisilmavirroista. Jaksottaisella käytöllä
rakennusten kaikki ilmanvaihtolaitteet hygieniatilojen erillispoistoja myöten pysäytettiin
2 tuntia rakennuksen käytön päätyttyä ja käynnistettiin käyttöaikojen ulkopuolella kaksi
kertaa säännöllisin väliajoin mitoitusteholle 1 – 1,5 tunniksi kerrallaan sekä 2 tuntia
ennen rakennuksen käytön alkua.
Mittaukset
Kohteisiin toteutettiin ilmamäärämittauksia ja painesuhteiden hetkellisiä ja
seurantamittauksia sekä mitoitus- että osateholla. Mittauksilla kartoitettiin ilmanvaihdon
toimintaa ja tasapainoa tehotasojen välillä. Mittausten ja kanavarakenteiden perusteella
valikoitiin tarkemmin tutkittavat luokkatilat. Tutkittavissa kohteissa tehtiin myös
ilmatiiveysmittauksia.
Ilmanjaon toiminnan, ilman iän ja hyötysuhteen tutkimiseksi luokkatiloihin toteutettiin
ilmanjaon savukokeet ja merkkiainemittaukset mitoitus- ja osatehoilla. Merkkisavu ja
merkkiaine syötettiin tutkittavaan tilaan tuloilmalaitteiden kautta. Mitoitustehon kokeissa
oppilaiden tuottamaa lämpökuormaa simuloitiin istuimien selkänojiin sijoitetuilla 60W
hehkulampuilla. Osateholla, jolloin rakennuksissa ei kuulu olla toimintaa, lämpökuormia
ei käytetty.

Kuva 1. Ilmanjaon savukokeet
Käyttötapojen vaikutuksia olosuhteisiin ja olosuhteiden vaikutuksia mittauksiin tutkittiin
olosuhdeseurannoilla, joissa mitattiin lämpötiloja eri pisteistä (tilan eri puolilta,
lämpötilan kerrostuvuus, tuloilma ja poistoilma, ulkoilma) sekä painesuhteita ulkoilmaan
ja käytävään nähden rakennuksen koon ja korkeuden perusteella 4 – 10 pisteestä eri
ilmansuunnilta ja kerroksista.
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Käyttöaikaista sisäilmanlaatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin hiukkasmittauksin
ja VOC-ilmanäytteillä. Hiukkasmittaukset toteutettiin kahdella 6-kanavaisella
hiukkaslaskurilla. Kaikissa mittauksissa toinen hiukkaslaskuri mittasi jatkuvatoimisesti
ilmanoton/ulkoilman (Kuvassa 2, laskuri 1) hiukkaspitoisuuksia. Jokaiseen tutkittavaan
luokkaan vaikuttavaan ilmanvaihtokoneeseen tehtiin kuvan 2 periaatteen mukaiset lyhyet,
noin 0,5-1,5 tunnin kestoiset, seurantamittaukset mittauspisteissä 2a – 2c. Pitkäaikainen,
noin 3-5 vuorokauden, seuranta toteutettiin kussakin tutkittavassa luokkatilassa (2d) sekä
osateho-, että jaksottaisella käytöllä.

Kuva 2. Hiukkasmittauspisteiden periaatteelliset sijainnit.

Kuva 3. Hiukkaspitoisuuksien seuranta suodattimien yli
Sisäilman VOC-ilmanäytteet otettiin kahdesta kohteesta sekä ilmanvaihdon
osatehokäytöllä, että jaksottaisella käytöllä. Tavoitteena oli tutkia eri käyttötapojen
vaikutusta huuhtelujakson tehoon. Huuhtelujakson pituus ennen oletetun käyttöajan alkua
oli kaikissa kohteissa sama, eli 2 tuntia Näytteet otettiin molemmilla käyttötavoilla siten,
että ensimmäinen näytteenotto aloitettiin tuntia ennen huuhtelujakson aloitusta ja toinen
välittömästi huuhtelujakson jälkeen, kun käyttäjät oletetusti saapuisivat tilaan. Tulosten
vertailukelpoisuutta muodostettiin asettamalla tiloihin 1-kloorioktaania haihdutusastiaan
merkkiaineeksi 2 vuorokautta ennen näytteenottoa.
TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
Kanaviston tasapaino osateholla
Ilmamäärien tarkastusmittausten perusteella tavoitellulla 30 % osateholla tutkittaviin
rakennuksiin ei jäänyt tuulettumattomia tiloja. Kuitenkin kanaviston tasapaino muuttui
mitoitustehoon nähden. Taulukossa 1 on esitetty kohdekohtaisesti mitattujen osatehon
ilmavirtojen suhteiden vaihtelu mitoitustehon ilmavirtoihin nähden. Tuloksista ilmenee,
että ilmavirtojen lasku ei tapahdu samassa suhteessa kaikilla päätelaitteilla, millä on
vaikutusta myös tilakohtaisiin painesuhteisiin (taulukko 2).
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Taulukko 1. Tulo- ja poistoilmavirtojen osatehon suhteiden vaihtelu mitoitustehon
ilmavirtoihin nähden.
Kohde
Tuloilma
Poistoilma
Kohde 1
29 – 35 %
36 – 44 %
Kohde 2
34 – 44 %
44 – 46 %
Kohde 3
29 – 31 %
33 – 36 %
Kohde 4
22 – 32 %
28 – 33 %
Taulukko 2. Tilojen painesuhteiden muutos osateholla mitoitustehoon nähden.
Kohde
Osatehon painesuhteiden muutosten Muutosten
vaihtelu mitoitustehoon nähden, Pa
keskiarvo, Pa
Kohde 1
-1,5 – (+)1
-0,2
Kohde 3
-2 – 0
-0,7
Kohde 4
-1 – (+)8
+2,4
Ilmanjaon toiminta eri tehotasoilla
Tuloilman lämpötilatavoite 1,5 - 2,0 °C alle oleskeluvyöhykkeen lämpötilan toteutui
hyvin jokaisessa kohteessa. Merkkiaine- ja savukokeiden perusteella päätelaitteiden
toiminta osateholla poikkeaa mitoitustehon toiminnasta, joskin toiminnan poikkeaman ei
havaittu olevan käyttöaikaisen sisäilmanlaadun kannalta merkityksellistä.
Seinähajottajilla varustetun luokkatilan mittauksissa todettiin osateholla merkittäviä
oikosulkuvirtauksia, mistä huolimatta tila ei kuitenkaan jää kokonaan tuulettumatta.
Käyttötavan vaikutus käyttöajan sisäilmasto-olosuhteisiin
VOC-mittausten analyysivastausten perusteella merkkiaineena käytetty 1-kloorioktaani
huuhtoutuu tutkimuksessa käytetyillä aikaohjelmilla käyttöaikojen alkuun mennessä
tehokkaasti sekä osatehokäytöllä että jaksottaisella käytöllä. Molemmissa mitatuissa
kohteissa tilan oletetun käytön alkaessa merkkiaine- ja TVOC-pitoisuus on samalla
tasolla käyttötavasta riippumatta (taulukko 3).
Taulukko 3. 1-kloorioktaanin huuhtoutuminen 2 tunnin tuuletusjaksolla.
OSATEHOKÄYTTÖ
IV 30 %
Mitoitusteho
Kohde
1-kloorioktaani
TVOC
1-kloorioktaani
µg/m3
µg/m3
µg/m3
Kohde 3
26
30
15
Kohde 4
8
10
7
JAKSOTTAINEN KÄYTTÖ
IV SEIS
Mitoitusteho
Kohde
1-kloorioktaani
TVOC
1-kloorioktaani
µg/m3
µg/m3
µg/m3
Kohde 3
160
170
14
Kohde 4
45
50
8

TVOC
µg/m3
20
<10

TVOC
µg/m3
20
10

Tarkasteltaessa sisäilman hiukkasten I/O-suhteita yhden tunnin ajalta ennen käyttäjien
saapumista tiloihin havaittiin, että kohteissa 1 ja 2 PM0.3-1 kokoluokkien I/O-suhteet
olivat pienempiä ilmanvaihdon jaksottaisella käytöllä ja kohteissa 3 ja 4 vuorostaan
pienempiä osatehokäytöllä (taulukko 4). Ilmanvaihdon hyötysuhteita tarkasteltaessa
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havaittiin, että ensin mainituissa kahdessa koulussa ilmanvaihdon hyötysuhteet olivat
toisiaan vastaavat (osateholla n. 55 % ja mitoitusteholla n. 50 %). Samoin myös kahdessa
jälkimmäisessä koulussa hyötysuhteet olivat toisiaan vastaavat (Osateholla n. 60 % ja
mitoitusteholla 57 – 63 %). Näin ollen on mahdollista, että ilmanjakotapa vaikuttaa
hiukkasten I/O-suhteisiin eri tavoin käyttötavasta riippuen. Tulosten luotettava tulkinta
edellyttää kuitenkin laajempaa aineistoa.
Taulukko 4. Hiukkasten I/O-suhteet eri kokoluokissa ja eri käyttötavoilla.
Osatehokäytön I/O-suhde
Jaksottaisen käytön I/O-suhde
Kohde

0.3

0.5

1

2.5

5

10

0.3

0.5

1

2.5

5

10

1
2
3
4

0,41
0,36
0,33
0,28

0,31
0,30
0,14
0,20

0,02
0,35
0,03
0,13

0,01
0,33
0,01
0,15

0,00
0,03
0,00
0,03

0,00
0,00
0,00
0,00

0,29
0,26
0,38
0,35

0,12
0,16
0,16
0,23

0,01
0,08
0,05
0,15

0,00
0,05
0,05
0,10

0,00
0,01
0,00
0,01

0,01
0,00
0,00
0,00

Ka

0,35

0,24

0,13

0,13

0,02

0,00

0,32

0,17

0,07

0,05

0,01

0,00

Käyttötavan vaikutus painesuhteisiin
Painesuhteiden seurantamittausten perusteella molemmilla käyttötavoilla saavutettiin
kaikissa tutkimuskohteissa hyvät tai melko hyvät painesuhteet. Eri käyttötapojen kaikkien
kohteiden kaikkien ulkovaipan yli mitattujen pisteiden keskiarvot on esitetty taulukossa
5. Kaikkiin kohteisiin jäi kuitenkin yhä tekijöitä, mitkä heikentävät painesuhteiden
hallintaa (taulukko 6). Mittausjakson aikana ei tapahtunut kovin merkittäviä
ulkolämpötilan muutoksia, mitkä olisivat vaikuttaneet oleellisesti painesuhteisiin.
Taulukko 5. Paine-eromittausten keskiarvot eri käyttötilanteissa ja eri käyttötavoilla.
Muu
VuoroTyöaika aika
kausi
Max
Min
Osatehokäytön ulkovaipan paineeromittaukset, Pa
-2,2
-2,6
-2,6
6,5
-11,8
Jaksottaisen käytön ulkovaipan
paine-eromittaukset, Pa
-1,6
-2,9
-2,5
8,3
-15,8
Taulukko 6. Tutkimuskohteissa esiintyneitä painesuhteiden hallintaan heikentävästi
vaikuttavia tekijöitä.
Osatehokäyttö
Jaksottainen käyttö
- Kohteen 2 rakenteiden heikko tiiveys
heikentää painesuhteiden arviointia.
- Kohteen 2 ilmanvaihdon tehotasot eivät
olleet portaattomasti säädettävissä.
- Kohteen 4 hygieniatilojen huippuimuri
ei seurannut automatiikan ohjausta,
minkä vuoksi se oli jatkuvasti
mitoitusteholla käynnissä.

- Kohteen 2 rakenteiden heikko tiiveys
heikentää painesuhteiden arviointia.
- Kohteiden 1 ja 3 toinen rakennusosa ei
ollut jaksottaisella käytöllä.
- Kohteen 4 hygieniatilojen huippuimuri
ei seurannut automatiikan ohjausta,
minkä vuoksi se oli jatkuvasti
mitoitusteholla käynnissä.

Energiankulutus
Marika Raatikaisen (2016) ja Henri Järvenpään (2017) opinnäytetöiden mukaan
jaksottaisella käytöllä on mahdollista päästä myös alhaisempaan energiankulutukseen
osatehokäyttöön nähden käyntiaikojen optimoinnilla /6, 7/. Säästö käyttötapojen välillä
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on kuitenkin tapauskohtaista riippuen osatehon ilmanvaihtotasosta, käyntiajoista sekä
lämmöntalteenoton toteutustavasta.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimusten perusteella ilmanvaihdon osatehokäyttö ja jaksottainen käyttö eivät oikein
säädettyinä poikkea toisistaan käyttöaikojen sisäilmasto-olosuhteiden kannalta.
Huomioitavaa kuitenkin on, että yhdessäkään kohteessa käyttöaikojen ulkopuolinen
ilmanvaihto ei ollut hallinnassa ennen tutkimuksia. Epäpuhtauksien huuhtelun kannalta
oleellisinta molemmilla käyttötavoilla on riittävä (2 h) huuhteluaika ennen rakennuksen
käyttäjien saapumista. Molemmilla käyttötavoilla voidaan saavuttaa myös hyvät
painesuhteet, joskin erityisesti osateholla painesuhteiden hallinta voi vaatia laajempia
teknisiä toimenpiteitä. Jaksottaisen käyttötavan toteuttaminen on usein teknisesti
helpompi toteuttaa. Jaksottaisella käytöllä ja käyntiaikojen optimoinnilla on mahdollista
päästä myös alhaisempaan energiankulutukseen osatehokäyttöön nähden käyntiaikojen
optimoinnilla. Ilmanvaihdon käyttötapa tulisi valita aina rakennuskohtaisesti, jolloin
rakennuksen yksilölliset järjestelmät, toiminnat, käyttötarkoitukset ja käyttöajat tulevat
huomioiduiksi. Käyttöaikojen ja käyttöaikojen ulkopuolisen ilmanvaihdon toiminta tulisi
myös aina varmentaa kaikilla käytössä olevilla ilmanvaihtotasoilla ilmamäärämittausten
ja –säätöjen sekä samanaikaisten paine-eromittausten ja paine-eroseurannan avulla.
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ILMANVAIHDON TOIMINTA JA KÄYNTIAJAT
- KUNTIEN SISÄILMAVERKOSTON YLEISOHJE
Marianna Tuomainen1, Mervi Ahola2 ja asiantuntijaryhmä3
1

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennetun omaisuuden hallinta
Sisäilmayhdistys ry
3
Kuntien sisäilmaverkoston asiantuntijaryhmä (nimet lueteltu dokumentissa /1/)
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TIIVISTELMÄ
Kuntien sisäilmaverkosto on laatinut yhdessä asiantuntijoiden kanssa julkisten
rakennusten ilmanvaihdon käytön yleisohjeen selkeyttääkseen ja yhdenmukaistaakseen
niitä periaatteita, joiden mukaan ilmanvaihtoa käytetään kuntien palvelurakennuksissa.
Yleisohjeessa kerrotaan, miten ilmanvaihtoa suositellaan käytettäväksi. Yleisohjetta
tukemaan on laadittu perustelumuistio. Yleisohjetta tulisi lukea rinnan perustelumuistion
kanssa. Sisäilmayhdistys ry on julkaissut yleisohjeen ja perustelumuistion Internetsivuillaan ensimmäisenä Hyvä sisäilma -suosituksenaan.
SISÄILMAYHDISTYS RY:N HYVÄ SISÄILMA -SUOSITUS JULKISTEN
RAKENNUSTEN ILMANVAIHDON KÄYTTÖÖN
Hyvä sisäilma -suositusten /2/ laatimisella Sisäilmayhdistys haluaa vastata oikean tiedon
levittämisen tarpeeseen. Suositusten tekemiseen kootaan asiantuntijaryhmä, joka
kirjoittaa kyseisestä aiheesta konsensuslausunnon. Hyvä sisäilma -suositusten tavoitteena
on olla avuksi sisäilmaan vaikuttavien asioiden päätöksenteossa. Suositusta varten
kerätään kattavasti tutkimustietoa.
Hyvä sisäilma ja miellyttävät olosuhteet tulee aikaansaada energiaa järkevästi käyttäen,
koska ilmastokysymyksiä ei voi nykypäivänä sivuuttaa. Oikeansuuruinen ilmanvaihto on
tärkeää sekä terveellisen sisäilman että energiatehokkuuden kannalta, koska
ilmanvaihdon osuus Suomen koko energiankäytöstä on arviolta 10-15 %.
Tässä suosituksessa /1/ on otettu kantaa siihen, minkälaisella ilmanvaihdon käytöllä hyvä
ja terveyttä edistävä sisäilman laatu saavutetaan energiataloudellisesti julkisissa
rakennuksissa, joissa käyttöä saattaa vähimmillään olla alle 20 % koko vuodesta.
Tutkimustiedon valossa ei ole perusteita, että tällaisten rakennusten ilmanvaihtoa tulisi
käyttää koko vuoden ympärivuorokautisesti.
Ensisijaisesti tulee varmistaa, että ilmanvaihto toimii oikein rakennuksen käyttöaikana.
Ilmavaihtoon liittyvät viat ja puutteet voivat aiheuttaa epäviihtyvyyttä, ilman laadun
heikkenemistä ja pahimmillaan epäilystä koko rakennuksen terveellisyydestä. Sisäilman
laadun tulee olla hyvä, kun käyttäjät saapuvat rakennukseen. Tämä varmistetaan
riittävällä huuhtelujaksolla ennen käyttäjien saapumista. Rakentamismääräysten ja/tai
Sisäilmastoluokituksen suosittelemilla ilmavirroilla tähän riittää 2 tuntia. Kaikkien tilojen
huuhtelu on tehokkainta mitoitusilmavirroilla. Osatehokäytössä ilma ei jakaudu tasaisesti
kaikkiin tiloihin, eivätkä pienet ilmavirrat huuhtele huoneita tehokkaasti. Tämän vuoksi
onkin suositeltavampaa tehdä tehokas huuhtelu ennen käyttäjien saapumista kuin käyttää
ilmavaihtoa pienellä teholla käyttäjien saapumiseen asti. Käyttäjien poistuttua tehtävä
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huuhtelu poistaa käyttäjistä lähtöisin olevia epäpuhtauksia ja kosteutta. Tosin
kosteuskuormat näissä julkisissa rakennuksessa ovat yleensä hyvin pieniä ja
rakennuksissa kärsitään kylminä vuodenaikoina ennemmin liian kuivasta sisäilmasta kuin
liiallisesta kosteudesta.
Toiseksi tulisi varmistaa hallitut paineolosuhteet siten, että rakennuksen sisällä ei olisi
sen enempää yli- kuin alipainettakaan. Tämä voidaan saavuttaa ilmavirtojen
tasapainottamisella. Ennen vuotta 2018 rakennukset on suunniteltu hieman alipaineisiksi.
Uusitussa ilmavaihdon suunnittelua säätelevässä asetuksessa tästä on luovuttu. Pääosin
rakennuskanta on kuitenkin alipaineista aikaisemmista säädöksistä johtuen.
Alipaineisuutta lisäävät käytön ulkopuolisena aikana yleisesti käynnissä olevat
hygieniatilojen erillispoistot, joille ei välttämättä ole varmistettu hallittuja
korvausilmareittejä. Näin ollen olisikin suositeltavaa ohjata hygieniatilojen erillispoistot
muun ilmanvaihdon käyntiaikojen mukaan, ellei niille ole hallittua korvausilmaa.
Rakennusten hyvä sisäilma on monen tekijän summa. Nykyisin paljon esillä olevat
sisäilmaongelmat ovat pääosin seurausta rakentamistavasta, jossa ei ole osattu riittävästi
varautua kosteusvaurioihin, huollon ja ylläpidon laiminlyömisestä sekä välttämättömien
peruskorjausten lykkäämisestä. Rakennusten homeongelmat johtuvat pääsääntöisesti
rakenteisiin päässeestä kosteudesta. Korjaamalla vaurioituneet rakenteet estetään
sisäilmaongelmien syntyminen. Ilmanvaihdolla voidaan ainoastaan laimentaa
epäpuhtauksia sisäilmassa. Julkisten rakennusten ilmanvaihdon yleisohjeessa kehotetaan
erikseen suunnittelemaan ilmanvaihdon käyttö rakennus ja sen ilmanvaihtojärjestelmän
ominaispiirteet huomioiden silloin, kun rakennuksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita.
Mikäli ilmanvaihto ei suurenna rakennuksen vaipan yli olevaa paine-eroa, ilmanvaihtoa
käytetään jatkuvasti.
Suositus oli tämän julkaisun aikaan kommenttikierroksella, joten tässä julkaistuun
yleisohjeistukseen on saattanut tulla pieniä tarkennuksia. /1/.
TAUSTA
Kuntien sisäilmaverkosto aloitti vuorovaikutuksellisen toimintansa keväällä 2018
tavoitteena yhdistää voimia palvelutilojen sisäilmahaasteiden voittamiseksi. Kuntien
sisäilmaverkostossa paneudutaan teemoihin, joiden ongelmia, toimenpidevaihtoehtoja ja
näihin liittyviä kysymyksiä kuntien palvelurakennusten omistajat, tilahallinto,
kiinteistöpäälliköt ja muut tilojen olosuhteista vastaavat joutuvat kohtaamaan jatkuvasti
työssään. Ensimmäisenä teemana kuntien sisäilmaverkosto otti käsiteltäväkseen
ilmanvaihdon. Helsingissä 4.9.2018 pidetyssä kuntien sisäilmaverkoston seminaarissa
”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat” päätettiin laatia julkisten palvelurakennusten
ilmanvaihdon yleisohje ja sitä tukeva perustelumuistio.
Julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon yleisohjeen perustelumuistio on laadittu
nimensä mukaisesti perustelemaan ja taustoittamaan. Perustelumuistiossa kerrotaan
tutkimustiedon avulla, miten ilmanvaihto vaikuttaa julkisten palvelurakennuksen
sisäilmastoon.
Julkisilla palvelurakennuksilla tarkoitetaan kouluja, päiväkoteja, nuorisotiloja,
leikkipuistoja, kirjastoja, kulttuurirakennuksia, terveysasemia, sairaaloita, vanhusten
palvelutaloja ja vastaavia, jotka ovat julkisen toimijan omistamia ja ylläpitämiä. Näissä
rakennuksissa on tyypillisesti paljon ihmisiä kerralla yhdessä tilassa, jolloin koneellinen
ilmanvaihto on tarpeellinen poistamaan ihmisten sisäilmaan tuomia epäpuhtauksia kuten
aineenvaihduntatuotteita, viruksia ja bakteereja sekä ihmisen toiminnasta syntyviä
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epäpuhtauksia. Samalla ilmanvaihdon avulla voidaan laimentaa rakennusmateriaalien ja
kalusteiden materiaalipäästöjä. Monille julkisille palvelurakennuksille on tyypillistä, että
tilojen käyttöaste vaihtelee paljon vuorokauden eri aikoina.
Ilmanvaihtojärjestelmän suurimmat haasteet sisäilmasto-olosuhteille aiheutuvat
ilmavirtojen epätasapainosta. Vanhoissa ilmanvaihtojärjestelmissä on vähän
säätömahdollisuuksia ja siten vaikeuksia vaikuttaa ilmavirtojen epätasapainoon.
Uudemmissa ilmanvaihtojärjestelmissä ilmavirtojen tasapaino on kuitenkin helpompi
saavuttaa. Näissä puhaltimien pyörimisnopeutta ohjataan automaatiojärjestelmällä, jolloin
tulo- ja poistoilmavirtojen suuruuksia voidaan muuttaa suhteessa toisiinsa siten, että ne
pysyvät tasapainossa. Toistaiseksi vielä harvoissa rakennuksissa toteutettu rakennuksen
vaipan yli tapahtuvan jatkuvatoimisen paine-eroseurannan avulla ohjattu ilmavirtojen
säätö tulee lisääntymään. Riippumatta ilmanvaihtojärjestelmän säädöistä, myös
sääolosuhteet vaikuttavat rakennuksen vaipan yli vallitsevaan paine-eroon.
Perustelumuistiossa kerrotaan, miten eri ilmanvaihtojärjestelmät toimivat ja miten niiden
käyttö rakennuksen käyttöaikojen mukaan vaikuttaa sisäilmasto-olosuhteisiin. Tuoreissa
opinnäytetöissä on paneuduttu erilaisten ilmanvaihtojärjestelmien käytön edellytyksiin ja
ilmanvaihtojärjestelmän huolellisen tasapainottamisen oikeaoppiseen toteuttamiseen.
Luvuissa 6 – 9 käsitellään ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksia sisäympäristön erilaisiin
epäpuhtauksiin ja kosteuteen, koska näitä koskeviin kysymyksiin kuntatoimijat joutuvat
usein vastaamaan. Luvussa 10 kerrotaan lämpöolosuhteista, sillä niillä on merkittävä
vaikutus sisäilman raikkauden tuntuun ja ilmanjaon tehokkuuteen. Luvussa 11 käsitellään
ilmanvaihdon vaikutuksia energiankulutukseen ja pohditaan ilmastonmuutosta. Luvussa
12 kerrotaan rakennusautomaatiosta sekä kulutus- ja olosuhdeseurantajärjestelmistä.
Julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon yleisohjetta ei tule käyttää
asuntoilmanvaihdon ohjeena. Asunnoissa oleskellaan ympäri vuorokauden tai ainakin
iltaisin ja öisin eli juuri silloin, kun suuressa osassa palvelurakennuksia ei ole toimintaa.
Lisäksi asunnoissa tapahtuvan toiminnan kosteustuotto on usein selvästi suurempaa kuin
koulujen opetustiloissa, päiväkotien leikkitiloissa, kirjastoissa tai terveysasemilla. Ohje ei
myöskään sovellu urheiluhalleille eikä kallioluolissa oleville käyttötiloille, joiden
lämpötila on alle normaalien sisälämpötilojen.
JULKISTEN RAKENNUSTEN ILMANVAIHDON KÄYTÖN YLEISOHJE
Julkisten palvelurakennusten ilmanvaihtoa käytetään rakennuksen käyttöaikojen mukaan.
Ilmanvaihtoa käytetään jatkuvasti, kun rakennuksen käyttö on jatkuvaa (esim. vanhusten
palvelutalot ja sairaalat). Mikäli ilmanvaihtoa käytetään mitoitustehon lisäksi osateholla
tai tarpeenmukaisesti, varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisä- ja
ulkoilman väliseen paine-eroon on kaikilla tehotasoilla mahdollisimman pieni.
Kun rakennuksen käyttöaika rajoittuu päivä- ja mahdolliseen iltakäyttöön (esim.
päiväkodit, koulut, nuorisotilat ja kirjastot), ilmanvaihtoa käytetään rakennuksen
käyttöajan mukaan seuraavasti:
Vakioilmavirtajärjestelmissä joka huoneeseen jaetaan henkilömäärään tai pinta-alaan
perustuva mitoitusilmavirta. Järjestelmässä ei ole huonekohtaista säätöä.
Vakioilmavirtajärjestelmässä ilmanvaihto käynnistetään mitoitusteholle 2 tuntia ennen
rakennuksen käyttöajan alkamista. Jos palvelualueen henkilökuormitus on huomattavasti
mitoitustasoa pienempi, käytetään yleensä osatehoa. Ilmanvaihto siirtyy käyttöajan
ulkopuoliseen ilmanvaihtoon 1–2 tuntia rakennuksen käyttöajan päättymisen jälkeen.
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Tarpeenmukaisesti säätyvässä eli muuttuvailmavirtaisessa järjestelmässä ilmanvaihto
käynnistetään mitoitusteholle 2 tuntia ennen käyttöajan alkamista. Tarpeenmukainen
ilmanvaihto siirtyy käyttöajan alkaessa tarpeenmukaiseen ohjaukseen, jossa ilmanvaihto
tehostuu osateholta mitoitusteholle lämpötilan, hiilidioksidipitoisuuden ja/tai läsnäolon
perusteella. Ilmanvaihto siirtyy käyttöajan ulkopuoliseen ilmanvaihtoon 1–2 tuntia
rakennuksen käyttöajan päättymisen jälkeen.
Rakennuksen käyttöaikaan sisältyvät siivous ja mahdollinen iltakäyttö (esim. liikuntasalit
ja teknisen työn tilat).
Rakennuksen käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto
Yhdestä kahteen tuntia rakennuksen tai ilmanvaihtokoneen palvelualueen käyttöajan
päättymisen jälkeen yleisilmanvaihdon käyntiaika päättyy. Jos rakennusta tai
ilmanvaihtokoneen palvelualuetta ei käytetä viikonloppuisin, ilmanvaihdolle laaditaan
jaksotusohjelma, jolloin ilmanvaihto käy sekä lauantaina että sunnuntaina mitoitusteholla
yhden tunnin ajan. Ilmanvaihto käynnistetään mitoitusteholle maanantaisin 3 tuntia ja
muina arkipäivinä 2 tuntia ennen rakennuksen käyttöajan alkamista.
Mikäli hygieniatiloissa on pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto, hygieniatilojen
ilmanvaihdon on rakennuksen käyttöajan ulkopuolella parempi olla pois päältä kuin
aiheuttaa alipaineen vuoksi ilmavuotoja rakenteiden kautta. Mikäli hygieniatiloissa on
kuitenkin oma koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, hygieniatilojen ilmanvaihtoa
käytetään myös rakennuksen käyttöajan ulkopuolella. Näiden ilmavirtojen tasapaino tulee
varmistaa.
Ryömintätilojen, radontuuletusjärjestelmien, putkitunneleiden, hissien ja jätehuoneiden
erillispoistoja ei saa sulkea, sillä näiden erillispoistojen kuuluu alipaineistaa em. tilat
käyttötiloihin nähden. Myöskään myrkkykaappien, akkutilojen eikä kemikaalitilojen
erillispoistoja saa pysäyttää.
Keittiöiden erillispoistot (huuvat) on yleensä sähköisesti tai ohjelmallisesti lukittu
tuloilmakoneen toimintaan. On kuitenkin varmistettava, että keittiöiden erillispoistot
varmasti pysähtyvät tuloilmakoneen pysähtyessä.
Ilmanvaihtokoneiden käynnistäminen
Paineiskujen mahdollisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Ilmanvaihtojärjestelmän
ohjaukselta vaaditaan käynnistysviive, jotta sulkupellit ehtivät avautua ennen puhaltimien
käynnistymistä, jolloin paineiskua ei pääse syntymään. Taajuusmuuttajat mahdollistavat
puhaltimien hyvinkin pitkät käynnistysajat.
Ilmavirtojen vaikutus rakennuksen paine-eroon
Rakennuksen paineolosuhteista huolehditaan tasapainottamalla ilmavirrat huolellisesti,
jotta ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisä- ja ulkoilman väliseen paine-eroon on
mahdollisimman pieni. Jotta rakennuksen ilmavirrat saadaan tasapainoon kokonaisuutena
ja palvelualueittain, ilmanvaihtosuunnitelmien ja -toteutuksen päivittäminen on yleensä
välttämätöntä, sillä aiemmin poistoilmavirrat mitoitettiin tuloilmavirtoja suuremmiksi.
Rakennuksen tiiviys vaikuttaa oleellisesti rakenteiden kautta tulevaan ilmavirtaan.
Tiiviissäkin rakennuksissa voi olla yksittäisiä ilmavuotokohtia, jotka voivat olla
merkittäviä ilmavuotoreittejä suurella paine-erolla.
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Jos ilmanvaihtoa käytetään mitoitustehon lisäksi osateholla tai tarpeenmukaisesti, on
varmistettava, että ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisä- ja ulkoilman väliseen paineeroon on kaikilla tehotasoilla mahdollisimman pieni. Rakennuksessa olevien
erillispoistojen korvausilman tarve tulee ottaa huomioon.
Kosteuskuorman huomioon ottaminen
Maanpinnan alapuolella sijaitsevissa kellaritiloissa, ryömintätiloissa ja tiloissa, joissa on
lämmöneristämättömät lattiat, sekä uima-allastiloissa, jatkuva ilmanvaihto on tarpeellinen
kosteuskuorman pienentämiseksi.
Loma-ajat, yötuuletus ja perussiivous
Jos rakennusta ei käytetä loma-aikoina, ilmanvaihdolle laaditaan jaksotusohjelma, jolloin
ilmanvaihto käy mitoitusteholla yhden tunnin vuorokaudessa. Loma-ajan päätyttyä
ilmanvaihto käynnistetään 3 tuntia ennen käyttöajan alkamista.
Kun rakennus on kesällä päivisin käytössä, ilmanvaihtoa on hellejaksolla hyvä käyttää
öisin yötuuletuksella mitoitustehon ilmavirroilla, mikäli ulkoilman lämpötila on
vähintään 3 °C poistoilman lämpötilaa matalampi. Yötuuletuksen aikana
lämmöntalteenotto ei saa olla toiminnassa.
Perussiivouksen aikana ja kaksi vuorokautta sen päättymisen jälkeen ilmanvaihtoa
käytetään ympärivuorokautisesti. Lattiavahauksen aikana ja kaksi vuorokautta sen
päättymisen jälkeen ilmanvaihtoa on suositeltavaa käyttää ympärivuorokautisesti. Mikäli
vahauksesta aiheutunut haju on voimakasta vielä kahden vuorokauden jälkeen,
ympärivuorokautista ilmanvaihtoa voidaan jatkaa tarpeen mukaan.
Ilmanvaihto uudisrakennuksessa tai peruskorjatussa rakennuksessa
Rakennuksen vastaanoton jälkeen ilmanvaihtoa käytetään mitoitustehon ilmavirroilla
jatkuvasti vuoden ajan, jotta rakennusmateriaalien ja kalusteiden päästöt ja mahdollinen
rakennekosteus saadaan huuhdeltua sisäilmasta. Mikäli materiaalipäästöjen haju on
voimakasta vielä vuoden jälkeen, ympärivuorokautista ilmanvaihtoa on hyvä jatkaa
tarvittaessa vielä puolesta vuodesta vuoteen.
Ilmanvaihdolle lisäaikaa esim. palvelurakennuksen iltakäytössä
Iltakäyttöajat huomioidaan ensisijaisesti rakennuksen valvomojärjestelmässä, jossa
asetetaan ilmanvaihdon aikaohjelmat. Tarvittaessa, esim. julkisen palvelurakennusten
avautuessa ulkopuoliselle käytölle, tilankäyttäjälle luodaan mahdollisuus pidentää
ilmanvaihdon käyntiaikoja esimerkiksi yhdestä viiteen tuntia kyseisellä palvelualueella.
Käyntiajan pidennys voidaan tehdä liiketunnistimilla tai lisäaikakytkimillä niihin
rakennuksiin, joihin se on teknisesti mahdollista.
Tuloilman lämpötila
Ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan tulisi olla 2°C sisäilman tavoitelämpötilaa matalampi,
jotta tuloilma sekoittuu tehokkaasti huoneilmaan. Tämä ei koske ilmalämmitteisiä
järjestelmiä.
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Ikkunatuuletus
Ikkunatuuletus on palvelukiinteistöissä sallittua. Ulkoa sisälle tuleva ilma on tällöin
suodattamatonta, mutta tuuletusmahdollisuus parantaa käyttäjän tyytyväisyyttä. Kun
tarpeenmukaisessa ilmanvaihdossa on hiilidioksidipitoisuuden perusteella tehostuva
ilmanvaihto, ilmanvaihto ei tehostu, kun sisäilman hiilidioksidipitoisuus laimenee
ulkoilmalla. Jos rakennuksessa on jäähdytys, ikkunatuuletusta kannattaa välttää, sillä se
nostaa sisäilman lämpötilaa ja heikentää jäähdytyksen tehokkuutta hellejaksolla.
Siitepölykaudella ikkunatuuletus voi lisätä allergikkojen oireilua.
Erityistilanteet
Kunnan sisäilma-asiantuntija päättää ilmanvaihdon käyntiajoista niissä rakennuksissa,
joissa on kosteus- tai mikrobivaurioita. Ilmanvaihdon käyttö täytyy suunnitella
rakennuksen ja ilmanvaihtojärjestelmän ominaispiirteet huomioiden sekä vaipan yli
olevia paine-eroja seuraten. Mikäli ilmanvaihto ei suurenna rakennuksen vaipan yli
olevaa paine-eroa, ilmanvaihtoa käytetään jatkuvasti. Jos vakioilmavirtajärjestelmissä
termisen paine-eron aiheuttamia ilmavirtamuutoksia ei voida kompensoida,
ilmanvaihtojärjestelmän pysäyttäminen yöajaksi voi pienentää rakennuksen vaipan yli
olevaa paine-eroa.
Kun rakennuksessa tehdään korjaus- tai purkutöitä, joissa osa tiloista osastoidaan ja
alipaineistetaan, on huolehdittava, ettei viereisiin tiloihin aiheudu suurta alipainetta.
Osastoinnin tulee olla tiivis ja viereisiin tiloihin voidaan tarvittaessa ohjata enemmän
korvausilmaa. Korjaustoimenpiteiden jälkeen hienojakoinen rakennuspöly voi leijua
ilmassa viikkoja, jolloin ilmanvaihtoa on hyvä pitää käynnissä jatkuvasti esim. kahdesta
neljään kuukautta. Tämän tarpeen määrittelee sisäilma-asiantuntija arvioimalla
korjaustöiden laajuutta ja vaikuttavuutta.
Kiinteistönhoidon opastus
Kiinteistönhoitohenkilökuntaa opastetaan ilmanvaihdon käyttämiseen tämän ohjeen
mukaisesti. Varmistetaan, että ilmanvaihdon käytöstä vastaava osaa ohjelmoida
ilmanvaihdon aikaohjelmat valvontajärjestelmään.
KIITOKSET
Sisäilmayhdistys ja kuntien sisäilmaverkosto kiittävät kaikkia asiantuntijaryhmään
osallistuneita sekä suosituksen hyväksyneitä henkilöitä. Nimet ovat suosituksessa /2/.
LÄHDELUETTELO
1.
2.
3.

4.

Sisäilmayhdistys ry:n Hyvä sisäilma -suositus julkisten rakennusten ilmanvaihdon
käyttöön http://www.sisailmayhdistys.fi/Julkaisut/Hyva-sisailma-suositukset
Sisäilmayhdistyksen tiedote: Sisäilmayhdistys lanseeraa ”Hyvä sisäilma suositukset” http://www.sisailmayhdistys.fi/Julkaisut/Hyva-sisailma-suositukset
Alanko, A. 2018. Ilmanvaihdon käyttötapojen ja käyttötasojen vaikutus sisäilmaan
koulurakennuksissa. Opinnäytetyö, UEF Aducate. Rakennusterveysasiantuntijan
koulutus.
Lahtinen, E. 2018. Painesuhteiden hallinta ilmatiiviydeltään parannetuissa
palvelurakennuksissa. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto. 100 s + liitteet
38 s.
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PERUSPARANNUKSEN VAIKUTUS 1968 VALMISTUNEEN
KERROSTALON SISÄOLOSUHTEISIIN
Terttu Vainio ja Jarmo Laamanen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

TIIVISTELMÄ
Peruskorjattu rakennus on valmistunut 1968 ja korjausten alkaessa se oli lähes
alkuperäisessä tilassaan. Peruskorjauksessa rakennuksen ulkoseinät lisäeristettiin,
parvekeovet uusittiin, ikkunat vaihdettiin tuloilmaikkunaventtiilein varustettuihin
ikkunoihin, parvekkeille lisättiin lasitus ja koneelliseen poistoon asennettiin
lämmöntalteenotto. Ulkovaipan tiiviys parani peruskorjauksen jälkeen liki 40 prosenttia,
vetoisuus väheni keskimäärin 24 prosenttia (ilman virtausnopeus) ja lattiatason lämpötilat
nousivat. Asuntojen sisäilman CO2-pitoisuus aleni 3 kuukauden jaksolla keskimäärin 20
prosenttia. Tämä tulos on epävarma. Asunnoissa oleskelleiden ihmisten lukumäärä on
voinut vaihdella mittausaikana. Rakennuksen ilmavirrat olivat pieniä. Huoneistojen
lämpötilat olivat korkeita osan aikaa lämmityskaudella.
TAUSTA
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin artiklan 2a mukainen korjausrakentamisen
strategia korostaa energiansäästön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ohella
korjauksilla aikaansaatavia välillisiä hyötyjä. Yksi artiklan esille nostamista tekijöistä on
sisäolosuhteet. Tanskalaisen tapaustutkimuksen /1/ mukaan ulkovaipan ja ilmanvaihdon
parannuksen todettiin parantaneen merkittävästi 1968 rakennetun kohteen sisäolosuhteita.
Ennen korjauksia sisäolosuhteisiin tyytyväisiä oli vain 20 prosenttia asukkaista,
korjaukseen jälkeen 88 prosenttia. Ruotsalaisen tapaustutkimuksen /2/ kohteena oli 1961
valmistunut asuinkerrostalo. Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että
energiatehokkuuden parannuksilla voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia myös
sisäolosuhteisiin. Tässä esitetty tapaustutkimus käsittelee samoja tutkimuskysymyksiä
Suomen olosuhteissa ja tyypillisessä rakennuksessa.
PERUSKORJAUSKOHDE
Rakennuksen kerrosala on 3693 neliömetriä ja tilavuus 12275 kuutioita. Asuntoja on 78,
niistä 36 on yksiöitä, 36 kaksioita ja 6 kolmioita. Rakennus on betonielementtirakenteinen ja pesubetonipintainen, lämmöneristeenä 80 millimetriä mineraalivilla.
Rakennus on liitetty kaukolämpöön, siinä on vesikeskuslämmitys ja koneellinen
poistoilmanvaihto. /3/
Vuoden 2016 aikana toteutetussa perusparannuksessa ulkoseinät lisäeristettiin ja
rapattiin, uusittiin ikkunat ja parvekeovet, koneelliseen poistoon asennettiin
lämmöntalteenotto ja lämpöpumppu. Kylmäkellari poistettiin käytöstä ja porraskäytäviin
asennettiin LED valaistus. Näillä toimenpiteillä taloyhtiön vastuulla oleva
energiankulutus on laskenut 45 prosenttia. /3/
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SISÄOLOSUHTEIDEN MITTAUKSET
Sisäolosuhdemittaukset tehtiin ennen ja jälkeen perusparannuksen. Huoneiden
lämpötilojen, ilmankosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittaukset aloitettiin ennen
perusparannusta vuonna 2016 ja ne jatkuvat edelleen kuluvalla lämmityskaudella 20182019. Rakennusvaipan tiiviys, veto ja ilmavirrat mitattiin kertaluontoisesti ennen ja
jälkeen perusparannuksen.
Ulkovaipan tiiviys
Mitä tiiviimpi rakennus, sitä energiataloudellisempi se on. Hyvästä ulkovaipan tiiviydestä
on myös muita etuja. Sisäilman kosteus ei tiivisty rakenteiden sisään, rakenteiden
epätiiviyskohdista ei vuoda epäpuhtauksia sisäilmaan, pistemäiset ilmavuodot eivät
aiheuta vedon tunnetta. Myös ääneneristys paranee, mikä on suotava piirre
kaupunkiympäristössä.
Ulkovaipan tiiviyttä kuvataan ilmanvuotoluvulla, q50, joka kertoo keskimääräisen
vuotoilmanvirran tunnissa 50 pascalin paine-erolla laskettuna kohti sisämittojen pintaalaa. Mitä pienempi luku, sitä tiiviimpi rakennus. Mittaukset tehtiin Blower Doormittauslaitteistolla.
Kohteen ulkovaipan tiiviys lähtötilanteessa oli etukäteisodotukseen verrattuna yllättävän
hyvä. Odotuksena oli, että elementtirakentamisen opetteluvuosina 1960-luvun lopulla
rakennettu rakennus olisi ollut heikkokuntoisempi. Tiiviys parani asunnoissa liki 40
prosenttia (taulukko 1).
Taulukko 1. Ulkovaipan tiiviysmittaukset ennen ja jälkeen perusparannuksen.
q50 (m3/h m2)
q50 (m3/h m2)
Asunto
ennen
jälkeen
A
1,3
1,0
B
1,4
0,9
C
1,8
0,9
D
1,4
ei mitattu
E
1,6
1,0
F
1,7
1,0
Vetoisuus ja lämpötilat
Vetoisuutta kompensoidaan nostamalla huoneiden lämpötilaa tai säätämällä ilmanvaihtoa.
Mitä vähäisempi vetoisuus, sitä energiatehokkaampi rakennus on ja sitä enemmän
huoneissa on miellyttävän tuntuista tilaa.
Vetoisuus (ilmavirran nopeus) mitattiin huoneen vetoisimmista paikoista, joka kerrostalossa
on useasti parvekkeen oven edusta, niin kuin tässäkin kohteessa. Tämä on havaittu myös
lämpökuvauksissa ja tiiviysmittauksissa. Tämä johtunee siitä, että parvekkeen ovet
käyristyvät käytön aikana tai että ne muuten ovat epätiiviitä ja vuotoilmaa voi tulla myös
oven kynnyksen raoista. Mittaus tehtiin noin 5 cm korkeudelta lattiasta ja se oli kestoltaan 3
minuuttia. Ennen mittausta vetoisinta paikkaa huoneissa paikallistettiin merkkisavun avulla.
Vedon raja-arvona Suomessa pidetään yleensä 0,20 m/s tai käytetään nk. vetokäyräarvoa /4/.
Mittaukseen käytettiin SwemaFlow-kuumalanka-anemometria ja se tehtiin standardia
soveltaen /5/.
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Useimmissa kohteen asunnoissa perusparannus on nostanut lattiatason lämpötiloja ja
vähentänyt vetoisuutta (taulukko 2). Vetoisuus väheni keskimäärin noin 24 prosenttia
(ilman virtausnopeus). Ulkolämpötila ja tuulen nopeus ja suunta vaikuttavat
mittaustuloksiin. Tästä syystä tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia, koska ulkoolosuhteet eivät olleet identtiset.
Taulukko 2. Huoneiden vetoisuuden mittaukset ennen ja jälkeen perusparannuksen.
Lämpötila-arvo on samasta mittauspisteestä kuin ilmavirran nopeus. Mittauskorkeus
kaikissa mittauspisteissä on lattiataso noin 5cm.
Ilmavirran
Lämpötila
nopeus (m/s)
(°C)
Asunto Huone ja mittauspaikka
ennen
jälkeen ennen
jälkeen
A
olohuone, parvekkeen oven vasen puoli 0,19
0,16
14,7
20,1
olohuone, parvekkeen oven edessä
0,14
0,26
16,7
20,2
olohuone, vasen nurkka
0,19
0,04
15,3
20,1
makuuhuone 1 ikkunan edessä
0,04
0,04
18,4
22,0
makuuhuone 2 ikkunan edessä
0,07
0,07
19,6
20,8
B

olohuone, vasen nurkka
olohuone, ikkunan edessä keskellä
olohuone, oikea nurkka

0,08
0,07
0,15

0,05
0,03
0,07

20,8
20,7
20,1

21,3
21,1
20,9

C

olohuone, parvekkeen oven edessä
olohuone, parvekkeen oven oikea puoli
olohuone, oikea nurkka
makuuhuone ikkunan edessä

0,28
0,08
0,03
0,15

0,17
0,04
0,02
0,12

18,1
18,5
19,6
21,4

21,1
21,3
21,1
22,1

D

olohuone, parvekkeen oven edessä

olohuone, parvekkeen oven vasen puoli
olohuone, vasen nurkka
makuuhuone ikkunan edessä

0,20
0,18
0,05
0,06

0,26
0,05 x)
0,15
0,11
0,05

19,4
19,9
20,1
21,5

20,1
20,5
x)
20,3
20,3
21,1

olohuone, parvekkeen oven edessä
olohuone, parvekkeen oven oikea puoli
olohuone, oikea nurkka
makuuhuone ikkunan edessä

0,31
0,07
0,05
0,09

0,10
0,05
0,02
0,19

18,6
19,1
19,9
21,1

20,9
21,0
21,1
22,1

olohuone, parvekkeen oven edessä
0,04
olohuone, parvekkeen oven vasen puoli 0,21
olohuone vasen nurkka
0,03
makuuhuone ikkunan edessä
0,09
x) uusintamittaus kynnyskotelon tiivistämisen jälkeen

0,07
0,18
0,07
0,08

18,1
18,7
19,7
19,9

20,6
20,1
21,0
20,5

E

F
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Ilman suhteelliset kosteudet pysyivät samoina ennen ja jälkeen perusparannuksen.
Asuntojen lämpötilat lämmityskaudella olivat pääsääntöisesti liian korkeita, joissakin
asunnoissa lämpötila nousi yli 25 ºC. Remontin jälkeen lämmitysjärjestelmä säädettiin ja
huoneiden lämpötila-arvot alenivat. Lämmityskauden ulkopuolellakin oli liian korkeita
lämpötiloja.
Poistoilmavirrat ja hiilidioksidipitoisuus
Ennen perusparannusta rakennuksessa oli koneellinen poisto, joka otti korvausilman
rakennevuotojen kautta. Perusparannuksessa koneellisen poiston yhteyteen asennettiin
lämmöntalteenottopatterit ja lämpöpumppu (PILP). Poistoilmasta talteen otettu lämpö
pumpattiin kiertoveteen ja käyttöveden esilämmittämiseen. Uusissa ikkunoissa on
tuloilmaikkunat.
Poistoilmavirtojen mittauksilla tutkittiin tuloilmaikkunoiden ja PILP järjestelmän
vaikutusta ilmanvaihtoon. Haluttiin mm. tarkastaa, onko painehäviön muutoksilla
vaikutusta. Mitatut poistoilmavirrat ovat alhaisia (taulukko 3). Mittaustarkkuus
huomioiden erot ennen ja jälkeen perusparannuksen ovat pienet. Ilmavirrat suurenivat
vain hiukan. Analyysia vaikeuttaa, että mittaaja ei saanut aina tietoa siitä, miten
ilmavirtoja kulloinkin on talossa säädetty. Syy asunnon D kasvaneelle ilmavirralle on
tuntematon.
Mittaukset suoritettiin Tiny Tag CO2 -mittauslaitteella.
Taulukko 3. Poistoilmavirtojen mittaukset ennen ja jälkeen
Asunto

Huone

A
B
C

kylpyhuone
kylpyhuone
kylpyhuone
keittiö
kylpyhuone
keittiö
kylpyhuone
kylpyhuone

D
E
F

Ilmavirta (ltr/s)
ennen
8
6
11,5
11
4,5
3
7
6,5

jälkeen
9
6
9
11
9
10
8
7

YHTEENVETO
Peruskorjauksen energiateknisillä toimenpiteillä taloyhtiön vastuulla oleva
energiankulutus on laskenut 45 prosenttia.
Ulkovaipan ja ilmanvaihdon korjaukset paransivat rakennuksen sisäolosuhteita.
Ulkovaipan tiiviys parani liki 40 prosenttia, vetoisuus (ilmavirran nopeus) väheni
keskimäärin 24 prosenttia. Ulkolämpötila ja tuulen nopeus ja suunta vaikuttavat
mittaustuloksiin. Tästä syystä tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia, koska ulkoolosuhteet eivät olleet identtiset. Lattiatason lämpötilat nousivat. Asuntojen sisäilman
CO2-pitoisuus aleni 3 kuukauden jaksolla keskimäärin 20 prosenttia. Tämä tulos on
epävarma, koska asunnossa oleskelleiden henkilöiden määrä ei ole tiedossa.
Poistoilmalämpöpumpun asentaminen ei muuttanut ilmanvaihdon määriä verrattuna
koneellisen poiston ilmanvaihtomääriin. Mitatut ilmavirrat olivat pieniä. Huoneistojen
lämpötilat olivat korkeita osan aikaa lämmityskaudella.
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VTT:n mittausten perusteella lämmitysjärjestelmä tasapainotettiin uudelleen remontin
jälkeen lämmityskaudella 2018 ja huoneiden lämpötiloja laskettiin. Vaikeammin
korjattavissa oleva ongelma on tuloilmaikkunoiden venttiileiden alimitoitus. Tähän
liittyykin tärkeä oppi tuleville hankkeille. Tuloilmaventtiileillä varustetut ikkunat ovat
sen sijaan tärkeä osa ilmanvaihtojärjestelmää ja siksi niiden valinnassa on otettava
huomioon korvausilmamäärät.
Suomalaisen tapaustutkimuksen tulokset ovat linjassa tanskalaisen ja ruotsalaisen
tapaustutkimuksen kanssa. Kaikissa näissä kolmessa saavutettiin merkittävä
energiansäästö: suomalaisessa kohteessa energiaa säästyi 45 prosenttia, tanskalaisessa 44
prosenttia ja ruotsalaisessa 31 prosenttia. Kaikissa kolmessa tapauksessa mitatut tai
koetut sisäolosuhteet paranivat merkittävästi. Kaikki kolme tutkimusta näkevät
sisäolosuhteiden parannuksen energiatehokkuuden parannuksen tärkeänä välillisenä
hyötynä.
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LÄMPÖOLOSUHTEIDEN ÄLYKÄS SÄÄTÖKONSEPTI KOKEMUKSIA KENTTÄTESTAUKSESTA
Pekka Tuomaala1, Kalevi Piira1, Esa Nykänen1, Marja Vuorinen2 ja Mira Jarkko2
1
2

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Helsingin kaupunki

TIIVISTELMÄ
Aikaisemmissa tutkimuksissa rakennusten loppukäyttäjien välillä on havaittu jopa 6ºC
eroja miellyttäviksi koetuissa yksilöllisissä optimaalisissa lämpötiloissa. Näin suuri
vaihtelu yksilöllisissä optimaalisissa lämpöolosuhteissa aiheuttaa ilmeisiä haasteita
käytettäessä perinteisiä lämpöolosuhteiden säätöratkaisuja. Näiden haasteiden
ratkaisemiseksi on HumanTool - ja MySMARTLife-hankkeissa lähdetty kehittämään ja
testaamaan uutta tilojen loppukäyttäjien todellisen tarpeen mukaista lämpöolosuhteiden
säätökonseptia HTMcontrol. Kenttätestaukseen osallistuneiden testihenkilöiden antaman
palautteen tilastollisten analyysien perusteella lämpöolosuhteisiin tyytyväisten osuus
kasvoi keskimäärin 30% käytettäessä uutta yksilöllistä säätökonseptia verrattuna
kenttätestauskohteiden alkuperäiseen lämpötilan asetusarvosäätöön.
TAUSTA JA TAVOITTEET
Rakennusten lämpöolosuhteilla on osoitettu olevan keskeinen vaikutus sekä tilojen
loppukäyttäjien lämpöviihtyvyyteen että rakennusten energiatehokkuuteen.
Lämpöolosuhteita säädetään tyypillisesti termostaateilla tai erilaisilla
rakennusautomaatioratkaisuilla. Nämä perinteiset säätöratkaisut eivät kuitenkaan pysty
huomioimaan käyttäjien yksilöllisiä tarpeita, eivätkä ne myöskään yleensä tunnista
ovatko tilat ja työpisteet käytössä vai kokonaan käyttämättä. Yksilöllinen
lämpöolosuhteiden säätö on kuitenkin tarpeen, koska aikaisemmissa tutkimuksissa on
osoitettu, että yksilöiden välillä on suuruusluokaltaan 6ºC ero optimaalisissa
operatiivisissa lämpötiloissa - vaikka eri henkilöiden vaatetus ja aktiivisuustasot olisivat
samat /1, 2/. Työpisteiden käyttöasteissa puolestaan on eri rakennusten välillä
luonnollisesti suuria vaihteluja. Kun esimerkiksi pääkaupunkiseudun
toimistorakennuksista on raportoitu alle 30% työpistekohtaisia käyttöasteita, niin
merkittävää osaa työpisteistä lämmitetään ja jäähdytetään tarpeettomasti.
HumanTool -hankkeessa (Shared Benefit Project, 2016-2018) tutkittiin, kehitettiin ja
testattiin uutta (yksilöllisen ja todellisen tarpeen mukaista) lämpöolosuhteiden
säätökonseptia. Varsinainen kenttätestaus toteutettiin Seinäjoen keskussairaalassa ja
Kuopion yliopistollinen sairaalassa, ja tähän tutkimushankkeeseen osallistuvat myös
Senaatti-kiinteistöt, Siemens, Granlund, Uponor, New Nordic Engineering, Mecastep ja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. MySMARTLife EU-hankkeen yhtenä erityisenä
tavoitteena on ollut tutkia kysyntäjouston vaikutuksia energiatehokkuuteen ja tilojen
loppukäyttäjien lämpöviihtyvyyteen. Kysyntäjoustolla tasataan energiankulutushuippuja
siirtämällä energiankäyttöä edullisempaan ajankohtaan. Näin voidaan vähentää eniten
päästöjä tuottavien huippulämpölaitosten käyttöä. Molempien tutkimus- ja

144

Sisäilmayhdistys raportti 37

kehityshankkeiden perimmäisinä tavoitteina on parantaa sekä tilojen loppukäyttäjien
tyytyväisyyttä lämpöolosuhteisiin että rakennetun ympäristön energiatehokkuutta.
MENETELMÄT
Lämpöolosuhteiden yksilöllinen säätökonsepti
Uudessa, yksilöllisen ja todellisen tarpeen mukaisessa, lämpöolosuhteiden HTMcontrol
säätökonseptissa lämpöolosuhteiden säätö toteutetaan kolmessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa kerätään ja monitoroidaan yksilöllisen lämpöaistimuksen
määrittämiseksi tarvittavia reunaehtoja. Kuvassa 1 esitetyt ympäristön reunaehdot
saadaan rakennusautomaatiojärjestelmän kautta. Kenttätestaukseen vapaaehtoisesti
osallistuvilta henkilöiltä kerättiin tarvittavat perustiedot (ikä, sukupuoli, pituus ja paino
sekä yhteystiedot), ja yksilöllisten anatomiatietojen (kudosjakaumat) määrityksessä
käytettiin ravitsemusterapeuttien tarpeisiin kehitettyä myös BodyExplorer kehonkoostumusmittaria (versio 2.5.3.0).

Kuva 1. Ihmisen lämpöaistimukseen vaikuttavat parametrit.
Älykkään säätökonseptin toisessa vaiheessa määritetään ihmisen lämpödynaamisen
mallin (Human Thermal Model, /3/) avulla testihenkilöiden yksilöllinen ja reaaliaikainen
lämpöaistimusindeksi ensimmäisessä vaiheessa kerättyjen ympäristön ja käyttäjän
reunaehtojen avulla. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa määritetään tilojen
loppukäyttäjille optimaaliset operatiiviset lämpötilat (joissa henkilöiden ei ole kylmä eikä
kuuma), ja nämä lämpötilat välitetään rakennusautomaatiojärjestelmän kautta
huonesäätimien uusiksi asetusarvoksi.

Kuva 2. Uusi, todellisen tarpeen mukainen, lämpöolosuhteiden säätökonsepti.
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Käyttäjien palautejärjestelmä
HumanTool -ja mySMARTLife -hankkeiden kenttätestaukseen osallistuvilta henkilöiltä
kerättiin lämpöolosuhteisiin liittyvää palautetta hyödyntämällä QR-koodeihin
perustuvalla palautejärjestelmällä. Kaikki osallistujat saivat henkilökohtaisen QR-koodin,
joiden avulla he antoivat henkilö-, aika- ja paikkaleimattua palautetta. Palautteena
testihenkilöt antoivat (i) oman subjektiivisen lämpöaistimuskokemuksen, (ii)
aktiivisuustason, (iii) vaatetuksen lämmöneristävyyden sekä (iv) halutessaan omia
kommentteja vapaaseen palautekenttään. Kaikki palaute vietiin palautetietokantaan (kuva
3).

Kuva 3. Palautejärjestelmä.
Tilastollinen analysointi
Kenttätestaukseen osallistuneiden testihenkilöiden antama palaute subjektiivisesti
koetuista lämpöolosuhteista saatiin palautetietokannasta, mistä tiedot voidaan hakea joko
projekti-, rakennus- ja tilakohtaisesti (kuva 4).

Kuva 4. Aika-, paikka- ja henkilöleimattujen lämpöaistimuskokemusten hakeminen
palautetietokannasta.
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Palautetietokannasta testihenkilöiden antamat subjektiiviset palautetiedot analysoitiin
tilastollisesti. Tilastollisissa analyyseissä vastausten oletettiin noudattavan
normaalijakaumaa, ja kullekin vastauspopulaatiolle määritettiin keskiarvot (mean) ja hajonnat (deviation). Näiden normaalijakauman perussuureiden avulla määritettiin
jakauman kertymäfunktion avulla vastausten todennäköisyys tarkasteluvälille kussakin
tapauksessa. Tässä tutkimuksessa tarkasteluvälin alarajaksi valittiin lämpöaistimusindeksi
-1 (hieman viileä) ja ylärajaksi +1 (hieman lämmin), ja tälle välille kertyvien vastausten
osuudesta käytetään nimitystä tyytyväisten osuus. Kuvassa 5 on esitetty esimerkkitapaus
(testihenkilöiden kokemien lämpöaistimusindeksien keskiarvo on 0,39 ja hajonta 1,77),
jossa tyytyväisten osuudeksi saadaan 42%.

Kuva 5. Esimerkkitapauksessa normaalijakauman mukaan arvioituna lämpöaistimuksista
42% on tyytyväisiä eli tarkasteluvälillä -1 (hieman viileä) … +1 (hieman lämmin), kun
vastausten keskiarvo on 0,39 ja hajonta 1,77.
TULOKSET
Käyttäjäpalaute
Käyttäjäpalautetta on kerätty kolmen kenttätestauskohteen (Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri Seinäjoella, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Ympäristötalo
Helsingissä) yhteensä 16 työhuoneesta koehenkilöiksi vapaaehtoisesti suostuneilta
yhteensä 18 henkilöltä. Taulukossa 1 on esitetty saadun lämpöaistimuspalautteen määrät
käytettäessä kiinteistön alkuperäistä lämpöolosuhteiden säätöratkaisua (Ennen) ja
tarpeenmukaista säätöä (Jälkeen), ja lämpöaistimusten keskiarvot ja hajonnat on esitetty
taulukossa 2.
Taulukko 1. Eri kohteiden lämpöolosuhteista saadun käyttäjäpalautteiden lukumäärä.
Ennen
Jälkeen
Yhteensä
EPSHP (Seinäjoki)
29
9
38
KYS (Kuopio)
56
5
61
Ympäristötalo (Helsinki)
392
12
404
Kaikki yhteensä
477
26
503
Taulukko 2. Testihenkilöiden antaman lämpöaistimuspalautteen keskiarvot ja hajonnat.
Ennen
Jälkeen
Keskiarvo
Hajonta
Keskiarvo
Hajonta
EPSHP (Seinäjoki)
-0,38
1,71
-0,22
1,23
KYS (Kuopio)
-0,43
0,82
-0,69
0,37
Ympäristötalo (Helsinki)
-0,31
0,97
-0,23
0,39
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Taulukko 3. Normaalijakauman mukaiset tilastolliset tyytyväisten osuudet alkuperäisiä
lämpöolosuhteiden säätöratkaisuja käytettäessä (Ennen), tarpeen mukaisen säädön
aikana (Jälkeen) sekä muutokset tyytyväisten osuuksissa.
Ennen
Jälkeen
Muutos
EPSHP (Seinäjoki)
43 %
58 %
+33 %
KYS (Kuopio)
72 %
80 %
+12 %
Ympäristötalo (Helsinki)
68 %
98 %
+44 %
Keskiarvo
61 %
78 %
+30 %
Ympäristötalossa tarpeen mukainen säätökonsepti otettiin käyttöön 6.11.2018. Kuvassa 4
on esitetty eriteltynä Ympäristötalon kuukausittaiset testihenkilöiden lämpöaistimusten
keskiarvot, hajonnat ja tyytyväisten osuudet, kun käytössä oli tilojen alkuperäinen
lämpöolosuhteiden säätö. Kuvassa 5 on esitetty käyttäjäpalautteen tilastolliset tulokset (i)
koko alkuperäisen lämpöolosuhteiden säädön tarkastelujaksolta (marraskuu 2017 lokakuu 2018), (ii) pelkän kysyntäjouston aikana (tilojen lämmitys oli pois päältä klo
18:00 - 4:00) sekä (iii) käytettäessä tarpeen mukaista lämpöolosuhteiden säätöä.

Kuva 4. Ympäristötalosta saatujen lämpöaistimus -käyttäjäpalautteiden kuukausittaiset
keskiarvot, hajonnat ja tyytyväisten osuudet käytettäessä tilojen alkuperäistä
lämpöolosuhteiden säätöä (marraskuu 2017 … marraskuu 2018).

Kuva 5. Lämpöaistimuskokemusten tilastolliset tulokset Ympäristötalossa: (i)
alkuperäinen säätö (marraskuu 2017 … lokakuu 2018, pylväät vasemmalla); (ii)
kysyntäjousto (pylväät keskellä, marraskuu 2018) ja (iii) tarpeen mukainen säätö
(pylväät oikealla, marraskuu 2018).
KENTTÄTESTAUKSEN KOKEMUKSIA JA TULOSTEN TARKASTELU
Alkuperäisissä lämpöolosuhteiden säädön jaksoilla tyytyväisten osuudet vaihtelivat
varsin paljon eri testikohteissa. EPSHP:ssä tyytyväisten osuus ennen tarpeen mukaista
säätöä oli 43%, Ympäristötalossa 68% ja KYS:ssa 72%. Yksilöllisen ja todellisen tarpeen
mukainen säätö paransi testihenkilöiden lämpöviihtyvyyttä kaikissa testikohteissa
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(tyytyväisten osuuden muutokset EPSHP:ssä +33%, KYS:ssa +12% ja Ympäristötalossa
+44%), ja keskimääräinen tyytyväisten osuuden muutos oli +30% verrattuna
tarkasteltujen tilojen alkuperäisiin lämpöolosuhteiden säätöratkaisuihin.
Ympäristötalossa tyytyväisten osuudet eri kuukausina vaihtelivat varsin paljon.
Esimerkiksi toukokuussa tilastollinen tyytyväisten osuus lämpöolosuhteisiin oli vain
54%, kesäkuussa 19%, heinäkuussa 55% ja elokuussa 68%. Nämä tulokset antavat
selkeitä viitteitä siitä, että jäähdytys ei toiminut ainakaan näinä kuukausina tilojen
loppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti.
Ympäristötalossa yksilöllinen ja todellisen tarpeen mukainen lämpöolosuhteiden
säätökonsepti otettiin käyttöön 6.11.2018 osassa kiinteistön testitiloja, ja samaan aikaan
muissa tiloissa testattiin kysyntäjoustoa. Kun tämän kohteen alkuperäisen
lämpöolosuhteiden säädön aikana (1.11.2017 - 30.10.2018) tyytyväisten osuus oli 68%,
voidaan tuloksista todeta sekä selvä tarpeen mukaisen säädön lämpöviihtyvyyttä
parantava (68% → 98%) että kysyntäjouston lämpöviihtyvyyttä heikentävä (68% →
43%) vaikutus. Vaikka yksilöllisellä lämpöolosuhteiden säädöllä näyttää tähän mennessä
tehtyjen kenttätestausten perusteella olevan selkeästi tilojen loppukäyttäjien
lämpöviihtyvyyttä parantava vaikutus, ovat tulokset kuitenkin tähän mennessä saatujen
käyttäjäpalautteiden rajallisen lukumärän takia vasta alustavia ja viitteellisiä.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Koska tilojen loppukäyttäjien välillä on osoitettu olevan merkittäviä yksilöllisiä eroja,
tulee tilojen lämpöolosuhteiden säätö suunnitella ja toteuttaa jatkossa vastaamaan
nykyistä paremmin tilojen loppukäyttäjien todellisia tarpeita. Uusi yksilöllinen ja
todellisen tarpeen mukainen HTMcontrol säätökonsepti on kolmessa eri kohteessa tehtyjen
kenttätestausten perusteella yksi lupaava vaihtoehto, koska tyytyväisten osuus parani tällä
menetelmällä keskimäärin 30% verrattuna lähtötilanteeseen. Lopullisten ja tilastollisesti
merkittävien tulosten saamiseksi tarpeenmukaisen lämpöolosuhteiden säädön
kenttätestausta on kuitenkin syytä jatkaa niin, että käyttäjäpalautetta saadaan eri
vuodenajoilta, erilaisista rakennuksista sekä eri käyttäjäryhmiltä.
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COMPARISON OF THE EFFECTS OF SYMMETRIC AND
ASYMMETRIC HEAT LOAD ON INDOOR AIR QUALITY WITH
DIFFUSE CEILING VENTILATION
Weixin Zhao, Sami Lestinen, Simo Kilpeläinen and Risto Kosonen
Aalto University

SUMMARY
Indoor air quality has a significant effect on performance of occupants. In this study,
indoor air quality was studied under laboratory conditions with the heat load that was
located symmetrically or asymmetrically in the room. Three different heat load levels
were tested: 80 W/floor-m², 60 W/floor-m² and 40 W/floor-m². Diffuse ceiling ventilation
was adopted to provide cooling and outdoor air to the room. The results show that the
convection flows have a notable influence on air distribution. However, average air
change efficiency was nearly 50% in every heat load case and the performance of the
diffused ceiling ventilation was like fully mixed ventilation. As for the local air change
index, diffuse ceiling ventilation results in a degree of displacement effect at some
measurement points higher heat load. The heat load strength and distribution does not
have an evident influence on indoor air quality under diffuse ceiling ventilation.
INTRODUCTION
In modern cities and urban societies, most people spend more than 90% of their time
indoors. Occupants expect to have a satisfactory indoor environment that could fulfil
their need for thermal comfort as well as excellent indoor air quality. These conditions
can be achieved by high performance ventilation.
Ventilation can be also used for heating and cooling purposes in buildings. The earlier
studies have shown that ventilation is essential for good indoor climate. In turn,
improving indoor climate has been shown to affect significantly learning and
productivity. With effective ventilation and air distribution design, it is possible to
guarantee excellent indoor conditions in an energy-efficient manner [1-3].
Diffuse ceiling ventilation (DCV) is an innovative ventilation concept in which the
suspended ceiling serves as an air diffuser to supply outdoor air into the room. The
supply air of DCV is distributed evenly through the perforated suspended ceiling down to
the occupied zone.
Fan et al. [4] proposed that the local air change effectiveness with diffuse ceiling
ventilation range between 90 % and 100 % in the workstation zone, while the local air
change effectiveness of ideal mixing ventilation is 100%. These results correspond well
with the studies by Nielsen et al., [5] Chodor and Taradajko [6] and Nielsen and
Jakubowska [7]. Hviid and Svendsen [8] investigated air exchange efficiency and the
results support the good mixing finding. Further, there was no evidence of any stagnant
zone or short-circuiting ventilation in the room based on the experiment and simulation
with proper system design. Kristensen et al. [9] reported that ventilation effectiveness
was comparable to conventional mixing ventilation.
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This paper examined the effect of both symmetric and asymmetric heat loads on indoor
air quality in a test chamber with diffuse ceiling ventilation. The novelty of this study is
to compare indoor air quality with symmetric and asymmetric load distributions at
different heat load values. Thus, this study provides a generic view of the performance of
the diffused ceiling ventilation with different heat load conditions and setups.
METHOD
The measurements were carried out in a test chamber of the internal dimensions of 5.5 m
length, 3.8 m width and 3.2 m height from floor up to suspended ceiling. The supply air
was distributed through a suspended ceiling panels into the room (Fig. 1a). The panels
were installed 0.35 m below the ceiling. The diffuse ceiling panel has dimensions of
600x600x20 mm3 and the panel was made of glass-wool-plate elements. Each tiny nozzle
has a diameter of 14 mm and the overall perforation ratio is approximately 0.5% (Fig.
1b). The combined duct diffuser of diameter 0.2 m extended the entire length of the upper
chamber (Fig. 1c). The supplied airflow was 180° upwards.

Figure 1. (a) diffuse ceiling inlet structure, (b) tiny nozzle density as 0.5% of the entire
panel area, (c) duct diffuser located in the plenum chamber.
Fig. 2 presents the layout of symmetric and asymmetric setups. In the symmetric setup,
12 evenly distributed cylindrical heat sources of the diameter of 0.4 m and the height of
1.1 m were installed. Fig. 2b) shows the double office layout and the measurement points
was shown with the asymmetric setup. Two workstations were located in the middle of
the room 0.6 m from the window panels in longwise direction. The simulation window
panels were heated up to 30-40°C that simulates solar load.

Figure 2. Test chamber layout a) symmetric layout, b) asymmetric layout. IL1-IL5 were
trace gas measured locations; TL1-TL15 were temperature and speed measured location
CO2 was employed as a tracer gas because the background concentration of CO2 is
constant. Gas-analysator was conducted to measure concentration values of CO2 at
locations (IL1-IL5) with two setups (Fig.2). In the occupied zone of the test chamber,
CO2-concentration was measured in height of 1.1 m above floor at (IL1-IL4) and IL5
was measured in the exhaust duct.
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Tables 1 and 2 showed the used heat loads in symmetric and asymmetric measurement
cases, respectively.
Table 1. Used heat loads in the symmetric test.
Total
heat load

Total heat
flux

(W)

Number of
cylindrical heat
source

(W)

(W/m²)

1

70

12

840

40

2

105

12

1260

60

3

140

12

1680

80

Case

Heat load of
cylindrical heat source

Table 2. Used heat loads in asymmetric tests.
2
2
2
Case dummies laptops monitors

Light

7 Window
plates

Computer at Solar load at Total heat
floor
floor
load

Total heat
flux

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

1

188

75

78

116

381

0

0

838

40

2

188

75

78

116

381

0

420

1258

60

3

188

75

78

116

693

103

420

1676

80

Indoor air quality was analyzed by the concept of age of air introduced by Sandberg [10].
The age of air is defined as the time that has elapsed since the air entered the space
through an opening [11]. The air change efficiency is a measure of how quickly the air in
a room is replaced in comparison with the theoretically fastest rate with the same
ventilation airflow [12].
The definition of the air change efficiency can be explained as the ratio between the
theoretically shortest possible air change time τn and of the average time it takes to
replace the air in the room 𝜏𝑟 and can be expressed as:
𝜖𝑎 =

𝜏𝑛
∙ 100%
𝜏𝑟

(1)

The actual air change time 𝜏𝑟 can be derived from the room mean age of air 〈τ〉:
𝜏𝑟 = 2〈τ〉

(2)

Where ϵa is air change efficiency, 〈τ〉 is mean age of air, 𝜏𝑟 is actual air change time.
So air change efficiency also is the ratio between τn and τr , Eq. (1) becomes:
𝜖𝑎 =

𝜏𝑛
∙ 100%
2〈τ〉

(3)

The local air change index,ϵ𝑎𝑃 , characterizes the conditions at a particular point. It is
defined as the ratio between the nominal time constant and the local mean age of air, 𝜏𝑃 ,
at point P.
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ϵ𝑎𝑃 =

𝜏𝑛
∙ 100%
𝜏𝑃

(4)

RESULTS
Age of air
The mean age of air for five measurement points were presented with different heat load
strength and load distribution (Fig. 3). The local mean age of air decreased with the
increasing heat load, because a higher heat load requires simultaneously a higher airflow
rate. The mean age of air decreased 15% and 20% when the heat load changed from 40
W/floor-m² to 80 W/floor-m² under symmetric setup and asymmetric setup, respectively.
Thus, the difference between the symmetric and asymmetric conditions was very small.
The local mean age of air with asymmetric cases was only higher 8% (40 W/floor-m²)
and 2% (80 W/floor-m²) than with symmetric cases. As shown in Fig.3, compared with
the fully mixing system, the mean age of air of diffuse ceiling ventilation at different heat
loads was slightly higher with both symmetric and asymmetric setups. The difference of
mean age of air between the cases of 40 W/floor-m² and 60 W/floor-m² was significant
with both the asymmetric and symmetric heat load distributions. This indicated that when
the heat load increases to 60 W/floor-m², the airflow structure changed. Afterwards, the
increase of airflow rate did not anymore reduce the local mean age of air.

Figure 3. Local mean age of air of a) symmetric and b) asymmetric cases.
Air change efficiency
The air change efficiency increased also when the heat load increased from 40 W/floorm² to 80 W/floor-m² (Fig. 4). The value of the average air change efficiency varied
between 41% and 48 % with all cases. That is slightly smaller than 50% of the fully
mixing ventilation. The highest air exchange efficiency (48 %) was achieved at the
highest heat load strength with asymmetric setup when the airflow rate is also highest.
The asymmetric setup caused higher air change efficiency than the symmetric setup. This
is because that the thermal plums may accelerate the air replacement when all the
measured locations and heat load located near the workstations.
Local air change index
The local air change index defined by Eq. (4) showed the same trend than the local mean
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age of air (Fig. 5). With both the symmetric and asymmetric heat load setups, the local air
change index was similar in all the locations in the room. Most of the measurement points
were below the fully mixing (100 %), and the local air change index ranged from 80% to
108% in all the measured cases. This indicated that diffuse ceiling ventilation results in a
degree of displacement effect at some measurement points (IL2) at height of 1.1m with
higher heat load.
110

48

Local air change index(%)

Air change efficiency(%)

50

46
44
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40
38
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sy 60W/m2

sy 80W/m2

IL5
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Figure 4. Air change efficiency with three heat loads in symmetric and asymmetric cases.
Figure 5. Local air change index for three heat load levels in both symmetric and
asymmetric cases.
DISCUSSION
The demand for more energy-efficient ventilation systems is increasing with the rising
concern about the climate change. The equipment heat load and the increasing density of
workspaces have provoked a significant rise of the internal heat load in offices, which
also results in high ventilation demands.
The heat gains are normally located according to the functions and designs of the
buildings, which was uneven and flexible. Lyons et al. investigated when the heat gain
from the glass wall varied from zero to 1060 W, the effectiveness for heat removal and
local effectiveness for contaminant removal were improved with the increasing cooling
load [13]. In this paper, the results also indicated that air change efficiency increased with
rising heat load.
Also, the results showed that air change efficiency was near to that of mixing ventilation
with a tendency toward displacement ventilation. These results correspond well with the
study by Kristensen et al. [9], which based on the contaminant removal effectiveness.
CONCLUSIONS
The objective of this study was to investigate the indoor air quality and local thermal
discomfort under diffuse ceiling ventilation with both the symmetric and asymmetric
setups of thermal loads.
With different heat load strengths and distributions, the tracer-gas investigations have
shown that air change efficiency was under 50% in three heat loads with two setups. This
indicates that the diffuse ceiling ventilation generates close to the fully mixing condition.
The heat load distribution does not have significant effect on air change efficiency. The
results also show that when the heat load increased from 40 W/floor-m² to 60 W/floorm², there was a specific threshold value of heat load where the airflow structure changed.
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DYNAMIC PERFORMANCE OF DISPLACEMENT AIRDISTRIBUTION IN A LECTURE ROOM
Natalia Lastovets, Risto Kosonen and Juha Jokisalo
Aalto University, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering

ABSTRACT
Vertical temperature gradient prediction is significant for displacement ventilation (DV)
system design, since it directly relates to the calculation of supply airflow rate. Inaccurate
temperature prediction can cause poor thermal comfort and inadequate sizing of
ventilation and cooling systems. Several steady-state simplified methods were developed
to calculate design airflow rate in rooms with DV. However, in real-life dynamic
conditions these methods could lead to inadequate air flow rate estimation due to the
thermal mass effect on temperature stratification. To overcome this problem, this paper
proposes using celebrated 2-capacity model. The lumped thermal mass is estimated using
calibration data
The indoor vertical temperature gradient was measured in the lecture room over three
weeks at 20 different heights and two different locations. The supply air temperature and
occupancy rate were recorded during the lectures. The two-capacity model demonstrates
an accurate prediction of indoor air temperature and can be applied in building energy
simulation.
INTRODUCTION
In displacement ventilation (DV) systems cool air is supplied into the occupied zone of
the room near the floor at low velocity and then entrained by buoyant plumes over any
warm objects. As a result, a two layer room air temperature profile, stratified and mixed,
is developed. Ideally, the air movements induced by thermal plumes transport heat and
pollutants to the layer above the occupied zone, promoting a vertical temperature and
contaminants stratification. The transition level between a mixed upper layer and
stratified layer is called mixing height, which is related to the height where the inflow
rate matches the airflow induced by the thermal plumes in the occupied zone. Controlling
the mixing height position is one of the most challenging tasks in DV system design,
since it directly related to the calculation of supply air flow rate.
Several simplified nodal models are developed to calculate temperature gradient in rooms
with displacement ventilation /1/. Among the simplified model RC models are the most
popular, since their parameters have obvious physical meanings and the models require
less data than data-driven models. Based on circuit principles and Kirchhoff electric
current theory, constructing building models with RC-networks implies representing
every element of the building with resistors and capacitors. The simplest one-capacity
models are not able to represent accurately the indoor air temperature dynamics, since the
real physical process behaves like a two- or higher order system. In addition, several
studies show that higher order models are more accurate than the first order RC models in
capturing thermal behaviour of a building /2/. The building envelope RC models usually
consist of at least three wall resistances and two /2/ or four /3/ capacitances. These
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models are usually suitable to predict dynamic indoor and outdoor heat pulses and
working insufficiently with lasting thermal loads. The purpose of this article is to
introduce the simplified RC 2-capacity model and validate it with the building energy
programme.
Defining of heat capacities and conductances is a complicated issue since it depends on
many parameters of building heat transfer. In this study, the IDA ICE simulation results
were used to calibrate the conductances and capacitances in the RC-model so that the
thermal behaviour in RC-model matched with the results from reference model built in
IDA ICE. This study uses the calibration methodology developed by Kai Siren /4/.
METHODS
Simplified 2-capacity model
This section presents the simplified two-capacity model to assess the indoor air
temperature dynamics. The RC-model was initially developed by Kai Siren /4/..The
structure of the proposed model is shown in Figure 1.

Figure 1. Structure of the simplified 2-capacity model (Siren, 2016).
The model calculates two temperatures: the indoor air temperature Ta is and the building
mass temperature Tm. The node points are connected by conductances Ca and Cm
correspondently that describe the heat flows between the nodes. Both conductances
contain heat conduction in the solid wall material as well as convection on the surfaces.
The inputs of the models are the external outdoor air temperature Te, the sol-air
temperature Ts, the ventilation supply air temperature Tv and the ground temperature Tg.
The largest thermal inertia of the building structures Cm is lumped in the mass node
point, which is from the external side connected to the sol-air temperature through the
conductance Hms and from the internal side to the indoor air through the conductance
Ham. A combined conductance Hae between external and internal temperature node
points is formed by summing up the infiltration heat capacity flow and windows heat
conductance.
The energy balance for the indoor air node point is:
dT

Ca a = Hae (Te − Ta ) + Ham (Tm − Ta ) + Hag (Tg − Ta ) + Hav (Tv − Ta ) + Φtot
dt
(1)
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where dTa is the temperature differential and dt is the time differential. Correspondingly
the balance for the mass node point is:
Cm

dTm
dt

= Ham (Ta − Tm ) + Hms (Ts − Tm )

(2)

Since the indoor temperatures in displacement ventilation have a tendency to change with
the same rule, it is possible to apply 2-capacity model to calculate temperature gradient in
the case of displacement ventilation. In this case, the total the heat load Φtot is divided to
the heat load in low heat loads Φlow and the high heat loads Φhigh. Low heat loads are
considered to be the ones that occur in the occupied zone of the room, whereas high heat
loads are located near the ceiling. The examples of low heat loads are the ones from
people and office equipment. The high heat loads in practice could be from lighting units,
heated ceiling or solar gains through high-located windows. The low heat loads are
located the mixing height that in the case of DV is calculated with plume theory
correlations [3].
Calibration of the capacitance model
The heat conductances and heat capacitances expressed in heat balance equations 1-2
need to be determined when modelling a building with RC-model. In this study, the IDA
ICE simulation results were used to calibrate the conductances and capacitances in RCmodel so that the thermal behaviour in RC-model matched with the results from
advanced model built in IDA ICE. The RC-model calibration was performed using the
methodology developed by Kai Siren [5].
In the steady-state parameter identification, the purpose is to fix the conductance values
of the simplified model to make the steady-state energy balances in simplified RC model
and IDA ICE model to match. Conductance values are searched by running the IDA ICE
model with artificial weather file were all the quantities (solar radiation, external
temperature, wind) have constant values. For the external temperature, three different
values (+18 °C, +19 °C, +20 °C) were used to get an average for the phenomena that are
outdoor temperature dependent such as heat transfer coefficients and window U-values.
When the IDA ICE model with constant values is ran long enough, the building reaches
the steady-state condition from which the conductance values and the heat capacity flows
can be determined. The dynamic parameter identification is conducted after the
conductances are determined in the steady-state parameter identification. In the dynamic
parameter identification, the purpose is to determine the air and mass heat capacities and
to identify the division of the conductance Hams into its components Hms and Ham,
which were combined in the steady state parameter identification.
Validation of the model
The measurements of indoor air temperature were carried out between 27th of October
and 1st of December 2017 in the lecture room of Aalto University. The relevant features
of the classroom are summarized in Table 1. Images of the room together with a sketch of
the layouts are provided in Figure 2. The exhaust grilles are near the ceiling height and
located along the back walls. The supply air flow rate has maximum value when
occupancy sensors detect any presence though ventilation rate does not change with
number of students present.
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Table 1. Classroom Features.
Floor Seating
Max. air
Spac
Capacity supply (l/s)
e
(m2)
108
65
600

a)

Supply
diffusers

Exhaust

50
underfloor

5 grilles

b)

c)

Figure 2. The layout sketch a) and photo of the lecture room b) with the image of the
measurement mast c).
For measuring temperature at different heights, floor to ceiling, two measuring masts
were assembled with 20 TinyTag Plus 2 Dual Channel loggers. Seventeen TinyTags were
located at 10 cm separation, starting from 0.1 to 1.7 m, followed by three more at 2, 2.5,
and 3 m respectively. An image of this assembled stand has also been given in Figure 1.
A Swema 3000md manometer was used for measuring flow rates from individual
diffusers.
RESULTS
Two cases with different load profiles were chosen for the comparison (Table 2). In the
current study low heat loads Φlow are from people and laptops and high heat loads Φhigh
are from lighting units. The supply temperature Tv presented as an average value. Since
the lecture hall has no external walls faced to the outdoor air, the temperature Te
represents the main temperature of the nearby premises and spaces.
Figure 3 presents the model predicted indoor air temperatures in two levels with the
identified parameters of the building internal mass model and the measured indoor
temperature in the period used for the parameter identification.
Table 2. Constructional and system parameters of the study cases.
Φtot, Φlow, W
Φhigh, W
Tv, °C
W
Case 1
5000 3000
2000
20.2
Case 2
8000 5000
2000
18.0

Te, °C
21
20.5
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Case 2

Figure 3. The indoor temperature gradient and results of two-capacity model simulations
and measurements.
In both cases the temperature profile results of the 2-capacity model and the
measurements coincide at the moments of dynamic heat load. It shows that the identified
model predicted well the trends of the indoor air return temperature. The main difference
between the models and measurements occur during the time when there are no internal
heat loads. At the beginning of office hours, the indoor air was cooled by the air handling
systems. In contrast, when the air handling systems were shut down in non-office hours,
the indoor air was warmed by heat transfer through the building envelopes and released
heat from the building internal mass, which absorbed amounts of radiant heat from
internal heat loads. This trend is not represented by 2-capacity model.
In addition, the uneven location of the low heat loads (people with laptops in this case)
can cause the slight difference in temperature gradient in comparison with the
measurements.
The results show that the simplified model with lumped building internal mass has good
stability to predict the thermal performance for different conditions because it not only
describes the behaviour or performance of the building internal mass but also represents
the building internal mass with physically meaningful lumped parameters. The model
could be applied for diagnosis and control strategy analysis.
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DISCUSSION
One of the causes of the inaccuracy in RC- model simulation could be the fact, that all
internal mass, such as floors, internal walls and furniture, is presented in the model as one
entity. The model cannot reflect the effects on internal loads caused by the characteristics
of different internal masses. In addition, the simplified approach is really well adapted to
treat global resolution as the determination of uniform field. Thus, the model is not able
to calculate indoor temperature in the cases when significant horizontal temperature
gradient occurs in the air zone. Another important drawback of the physical models is
that it required detailed description of the physical behaviour, such as meteorological
data, geometrical data, thermo-physical variables or else occupancy and equipment
scenario. However, these parameters are usually expressed under a certain part of
uncertainties. Together with all the uncertainties induced by the model assumptions the
simplified physical model is getting difficult to evaluate in terms of the accuracy and
sensitivity analysis.
CONCLUSION
The procedure to estimate the lumped thermal parameters of the building internal mass
model is presented in the study can be effectively used to identify the parameters using
short-term operation data. The results show that the calibrated two-capacity model can
predict the indoor air temperature in occupied zone with good accuracy. The model has
good robustness to predict the thermal performance under different operation conditions
by capturing the dynamic characteristics of the building system correctly. The good
robustness of the model is due to the parameters of the building internal mass model and
the model structure, which not only describes the behaviour or performance of the
building internal mass but also represents the building internal mass physically. The
model can be applied to calculate the occupied zone temperature and airflow rate in
rooms with displacement ventilation with high level of accuracy.
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SUMMARY
Analyzing microbial communities using next generation sequencing approaches has
revolutionized our understanding of the role of human-associated microbiota in health
and disease. These technologies have more recently been also applied to studies of indoor
environmental microbiota. We present here results from two projects utilizing sequencing
in research on moisture damage and discuss our findings in the context of progress that
has been made in this area. Based on the majority of studies reported so far it appears that
moisture damage in buildings can have significant, but typically has rather subtle impact
on the bacterial and fungal microbiota in house dust. This observation was also made in
the HITEA study carried out in Finnish and Dutch schools. Results from our research of
microbiota on building materials are promising in that we observe elevated prevalence of
a number of bacterial and fungal taxa in damaged versus non-damaged materials.
INTRODUCTION
Associations between moisture damage, dampness and visible mold in buildings and
adverse respiratory health effects have been conclusively documented. Microbial
proliferation and metabolism are – among other factors – assumed to contribute to
adverse health effects. Identifying the actual causative agents and understanding the
mechanisms underlying the observed adverse health outcomes is, however, work in
progress.
Investigating microbial communities using DNA-based approaches, which overcome the
limitation of traditional cultivation approaches to detect only the cultivable and viable
portion of the microbiome, comes with great promise. In particular, the advance of next
generation sequencing techniques offers a toolbox that has accelerated our understanding
of microbial communities and their health impacts in the context of the human
microbiome. This toolbox has - over the past decade - been utilized in efforts to better
understand the microbiology of the built environments, efforts that have culminated in a
recent review by the National Academies of Science /1/ and a Nature Microbiology
Review by Gilbert & Stephens /2/. Relatively little of this effort has been dedicated to
investigating the microbiota associated with moisture damage in buildings, despite the
health relevance of this issue and desperate need for improving our understanding.
We present here results from two on-going studies that utilize next generation sequencing
for investigating associations between the fungal and bacterial microbiota and moisture
damage in buildings. Study 1 is work that is conducted in the framework of HITEA
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(Health Effects of Indoor Pollutants) project, exploring associations of the classroom
microbiota of Finnish and Dutch primary schools with moisture damage and dampness,
alongside other environmental factors. Ultimately, the aim of this study is to evaluate
health impacts of microbial taxa associated with moisture damage. Study 2 assesses the
impact of moisture damage on indoor microbiota at the source, i.e. compares the
microbiota on building materials that are affected by moisture damage to the microbiota
of materials that are not. The aim of this research is to conclude on whether or not
sequencing of building materials may be a useful tool to support moisture damage
investigations. Preliminary findings of these efforts are presented here.
MATERIALS AND METHODS
HITEA school study
In this study, we sampled classrooms from 10 Dutch and 6 Finnish primary schools,
categorized as ‘index’ and ‘reference’ based on observations of moisture damage,
dampness, and visible mold derived from standardized building inspections /3/.More than
450 settled dust samples were collected for this study using electrostatic dustfall
collectors (EDCs) /4/, in three assessments over a period of one year /5/. EDC dust
extraction was performed with a stomacher and duplicate wipe extraction into sterilized
water + 0.05% Tween20 was done according to the protocol described by Shorter et
al./6/.
Sequencing of building materials - SeRmi study
In total, 436 building material samples with various degrees of microbial damage were
analysed for viable bacteria and fungi according to Finnish national guidance /7/.
Samples were weighed (1-5g), cut into pieces and extracted with sterile buffer. Serial
dilutions were plated on two fungal growth media, 2% malt extract agar (MEA) and
dichloran-glycerol 18-agar (DG18). Concentrations of viable bacteria and actinomycetestype bacteria were determined by cultivating on tryptone yeast glucose (TYG) growth
media. From the same samples, dilution buffer was subjected to DNA-extraction. Here,
we present results from a pilot of 89 samples that were subjected to amplicon sequencing.
Building materials were categorized into three groups: samples with low DNA content as
judged by low number of sequences in bacterial or fungal amplicon sequencing; samples
with low bacterial or fungal viable growth, based on cultivation results being <100.000
total bacterial CFU/g (THG) and <10.000 fungal CFU/g (on MEA or DG18); and
samples with high bacterial or fungal viable growth, based on cultivation results being
≥100.000 total bacterial CFU/g (THG) and ≥10.000 fungal CFU/g (on MEA or DG18).
DNA extraction; bacterial and fungal amplicon sequencing; bioinformatics
DNA was extracted from settled dust and building material suspensions as described in
Jayaprakash et al. /8/, including a bead milling step for mechanical cell disruption and
clean-up of DNA using a Chemagic DNA Plant Kit (PerkinElmer chemagen Technologie
GmbH, Germany) and a KingFisher™ mL DNA extraction robot (Thermo Fisher
Scientific, Inc., Finland). Bacterial 16S rRNA and fungal ITS amplicon sequencing,
sequence processing and bioinformatics were carried out largely as described in
Jayaprakash et al. /8/. Bioinformatics processing largely relied on dada2 and QIIME
pipelines, complemented with other software. In the microbial community analyses,
associations of community structure with outcome variables were largely analysed using
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ANOSIM in QIIME. ANCOM /9/ was used to identify taxa that are differentially
abundant against the desired outcome variables, eg. moisture damage in this case.
RESULTS AND DISCUSSION
HITEA school study
Both the fungal and bacterial composition of settled dust was significantly different in
Finnish compared to Dutch primary school classrooms (ANOSIM p<0.001). This is, to
our knowledge, the first study to analyze the school microbiota composition in different
countries using amplicon sequencing. Our findings are, however, in line with multiple
previous reports on the geographic variation in the levels of indoor microbes determined
with other approaches, such as cultivation, quantitative PCR or measurement of cell wall
components (eg. endotoxin, glucans). We also observed significant impacts of sampling
season – winter versus spring – on the microbiota composition and diversity, in both
Finnish and Dutch classrooms. As expected, diversity of indoor bacteria and fungi was
larger in spring than in winter in Finnish classrooms, due to the reduced influx of outdoor
microbes during times of snow cover. Moisture damage was found to have significant,
but very small effect on the community composition of indoor bacterial and fungal
microbiota (ANOSIM p<0.01; R2 <0.1). Diversity of fungi and bacteria was elevated in
classrooms from moisture damaged compared to non-damaged schools, and these
findings were significant for Finnish classrooms (T-test p<0.001). Previous studies
applying next generation sequencing techniques have reported that moisture damage was
a sometimes significant, but not a major predictor of the indoor fungal and bacterial
microbiota /8, 10-12/. Also diversity was found to be elevated in moisture damage
situations in the majority of these reports. The only study that found a more dramatic
impact of moisture damage on the indoor microbiota composition compared previously
flooded and non-flooded homes in a small area in Colorado /13/. Penicillium,
Pseudomonadaceae and Enterobacteraceae were taxa that were dominant and more
abundant in settled dust samples in flooded compared to non-affected homes. Taking
these findings together, this may be an indication for that moisture damage conditions
need to be very severe in order to induce major changes in the indoor microbiome that
would be well recognizable in DNA-sequencing studies. Results from a recent metatranscriptomic study suggest that access availability of water may impact on the
metabolic activity and transcriptional level rather than on the relative abundance of fungi
in house dust, an effect that would go unnoticed in DNA sequencing studies /14/. Current
efforts in HITEA focus on the identification of individual taxa that are associated with
moisture damage in the study schools. In Finnish classrooms, analyses have highlighted
Aspergillus and Pseudomonas species to be elevated in relative abundance in moisture
damaged schools. Future work will evaluate whether relative abundance of these taxa in
settled dust link to respiratory symptoms of pupils studying in these schools.
Sequencing of building materials - SeRmi study
Assessing shifts in microbiota associated with moisture damage directly on the damaged
building materials is of great scientific interest. Identifying microbial ‘signature taxa’ of
moisture damage at the source may allow tracing such signatures in samples of indoor air
or dust, something that has proven to be not trivial in DNA sequencing studies. From the
practitioner’s view, it is important to answer the question of whether or not sequencing of
building materials may be a useful tool to support moisture damage investigations. The
SeRmi study will serve both of these aims by providing a reference data set of more than
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400 building material samples with DNA sequencing data, complementing cultivation
and qPCR determinations done from the same samples. Here, we present data from a
pilot of 89 building materials. When categorizing samples into three categories – low
DNA content; low viable bacterial/fungal growth; high viable bacterial/fungal growth –
we find numerous bacterial and fungal taxa that are more prevalent in materials affected
by viable microbial growth compared to materials that show low microbial contamination
(data not shown). This was expected and some of these taxa may turn out to be useful
indicators of moisture damage, however, analyses of the full set of samples will be
necessary to confirm this. It is reassuring that at the same time, we observe taxa on
building materials that are not considerably more prevalent on materials with compared
to without microbial damage. In many cases, such taxa are likely sourced by the
occupants of the buildings or the outdoor environment (see Figure 1 for examples).
Knowledge on the presence of specific bacteria and fungi in a building material sample
can be useful to conclude on sources of the microbial contamination, eg. moisture
damage versus outdoor versus human source. Such information is provided by DNA
sequencing and may help in the interpretation of a damage situation. Exploratory analysis
in the pilot data set applying generalized linear models on the bacterial sequencing data
resulted in good prediction of damaged vs. non-damaged samples, indicating that
computational algorithms maybe successfully used to predict microbial damage in a
sample based on amplicon sequencing data. Finally, the type of building material had an
obvious impact on the microbiota composition, in particular in the case of fungi. This
implies that the type of material will need to be taken into consideration in efforts to
define indicator taxa of moisture damage in DNA sequencing studies.

Figure 1. Prevalence of selected bacterial and fungal taxa identified in building
materials with DNA sequencing. Building materials were grouped into samples with low
DNA content, low viable bacterial/fungal growth, and high viable bacterial/fungal
growth.
CONCLUSIONS
Moisture damage in buildings, unless in very severe cases, does not appear to have a very
strong impact on the composition of indoor microbiota determined from house dust,
based on the results of HITEA and other studies utilizing DNA-sequencing for the
characterization of indoor microbiota. Individual taxa that are associated with moisture
damage may be identified; however, associations of such taxa with health effects in
building occupants remain to be shown. DNA-sequencing of building materials proves to
be promising for identifying ‘abnormal’ microbial conditions in a sample and to define
signature taxa at the source of the microbial contamination in a building. Large reference
data sets, including different types of building materials, will be needed to confirm these
indicative findings.
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VIEMÄRIVESIVAURION TOTEAMINEN
RAKENNUSMATERIAALI- JA PINTASIVELYNÄYTTEISTÄ
QPCR-MENETELMÄLLÄ
Hanna Hirvonen, Pinja Tegelberg ja Helena Rintala
Mikrobioni Oy

TIIVISTELMÄ
Rakennusten viemärivesivaurio on usein helppo tunnistaa. Joissakin tapauksissa mustien
vesien aiheuttama vaurio on tarpeen todentaa esimerkiksi korjaustoimenpiteiden valinnan
ja onnistumisen arvioinnin takia. Tässä tutkimuksessa ihmisspesifisen suolistobakteerin
tutkimiseen perustuvaa qPCR-analyysia testattiin laboratorio-olosuhteissa sekä
kenttätutkimuksilla normaalien taustapitoisuuksien selvittämiseksi. Lisäksi selvitettiin
suolistobakteerin säilymistä materiaalissa. Laboratoriokokeissa vertailumenetelmänä
tehtiin E. colin ja somaattisten kolifagien laimennossarjaviljelyt. Laboratoriokokeissa
näytemateriaalilla ei ollut vaikutusta tuloksiin ja analyysi voitiin tehdä sekä
pintanäytteistä että materiaalinäytteistä. Seurantakokeissa havaittiin viemäribakteerin
säilyvän qPCR:llä havaittavana ainakin 12 viikkoa, viljelyanalyyseillä alle viikon.
TAUSTAA
Viemärivesivaurio voi olla helppo havaita ja vaurion laajuus määritellä näkö- ja
hajuaistien avulla, jos viemärivesi tulvii esimerkiksi lattiakaivosta lattiapinnoille. Vuoto
voi kuitenkin myös tapahtua rakenteiden sisällä tihkuvuotona tai vuoto ylemmässä
kerroksessa voi vaurioittaa rakenteita alemmissa kerroksissa, jolloin viemärivuotoa ja sen
korjaustarpeen laajuutta voi olla vaikeampi määrittää. Myös vesivaurion todentaminen
ulostepitoiseksi voi vaikuttaa korjaus- ja puhdistusmenetelmien valintaan. Välttämättä
kaikkia rakenteita ei voida purkaa korjausvaiheessa, vaan ne on puhdistettava. Sekä
puhdistuksen onnistumisen seurantaan että korjaustarpeen laajuuden määrittämiseen
tarvitaan työkaluja. Viemärivuodon indikaattoreina voidaan käyttää suolistomikrobeja ja
tavallisia jäteveden indikaattoreita (esim. Escherichia coli, Enterococcus), jotka eivät
kuitenkaan säily kauaa elinkykyisinä suoliston ulkopuolella ja jotka esiintyvät myös
kotieläinten suolistossa häiriten tulosten tulkintaa.
Vesinäytteiden analysointiin on kehitetty ainoastaan ihmisen suolistossa esiintyvälle
Bacteroides dorei -bakteerille spesifinen qPCR-menetelmä /1/, jota voidaan hyödyntää
myös rakennusterveystutkimuksen puolella. Tässä tutkimuksessa testattiin kyseisen
menetelmän soveltuvuutta viemärivaurioiden määrittämiseen rakennusmateriaali- ja
pintanäytteistä. Menetelmää testattiin laboratorio-oloissa tuotetuilla näytteillä. Lisäksi
tutkittiin pintanäytteiden taustapitoisuuksia tavallisista kodeista otetuilla näytteillä.
Aineistosta valmistuu keväällä 2019 pro gradu -tutkielma.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Laboratoriokokeet
Laboratorio-oloissa tuotetut näytteet kerättiin niin sanotuista positiivikokeista ja
seurantakokeista. Positiivikokeissa näytemateriaalit kastettiin jätevedenpuhdistamolta
haetussa tuoreessa jätevedessä ja annettiin lyhyesti kuivahtaa ennen näytteenottoa.
Seurantakokeissa tutkittiin, kuinka kauan B. dorein DNA säilyi havaittavana jätevedessä
kastetuissa materiaalissa. Näytemateriaaleiksi valittiin rakennuksissa yleisesti käytössä
olevia ja mahdollisesti viemärivesivuodon sattuessa kontaminoituvia materiaaleja.
Pintasivelynäytteiden näytemateriaalit olivat kaakelilaatta, muovimatto, puupaneeli ja
lattialaminaatin pinta- ja pohjapuoli ja näytteet otettiin 10 cm x 10 cm alueelta
pumpulipuikolla puskuriliuokseen /2/. Materiaalinäytteitä otettiin mineraalivillasta,
tapetista ja lastulevystä ja ne esikäsiteltiin kuten laimennossarjaviljelyyn tulevat näytteet
/2/. Positiivikokeita tehtiin kolme, jossa jokaisessa otettiin yksi näyte käytetyistä
materiaaleista (8 näytettä/koe, n=3/materiaali). Myös seurantakokeita tehtiin kolme
erillistä aikasarjaa jättämällä positiivikokeista lattialaminaattia pimeään varastotilaan
huoneenlämpöön (n=3/aikapiste/laminaatin pinta- ja pohjapuoli). Seurantakokeiden
näytteet otettiin pintanäytteinä laminaatin pinta- ja pohjapuolelta vierekkäisistä kohdista
viikon välein 4 viikon ajan. Yhden koesarjan näytteenottoja jatkettiin 12 viikkoa.
Näytteenottokohdat merkittiin laminaattiin jokaisen näytteenottokerran yhteydessä, ettei
näytteitä otettaisi useaan kertaan samoista kohdista. Positiivikokeiden näytteistä
analysoitiin qPCR:llä B. dorei /1/ sekä tehtiin vertailumenetelmänä viljelyanalyysit
suolistoperäisen saastumisen indikaattorista E. colista soveltamalla standardia SFS-EN
ISO 9308-1 ja EU-lainsäädännön valmistelussa indikaattoreiksi ehdotetuista somaattisista
kolifageista /3/ soveltamalla standardia ISO 10075-2:1997. Seurantakokeissa tehtiin
viljelyt vain 1 vk:n näytteistä.
Kenttätutkimukset
B. dorein luonnollisia taustapitoisuuksia selvitettiin ottamalla pintanäytteitä kodeista.
Näytteitä otettiin 10 kodista kolmesta eri kohdasta: kylpyhuoneiden lattialta noin 10 cm
lattiakaivosta, kylpyhuoneen seinältä suihkun vierestä noin 15 cm korkeudelta lattiasta ja
wc-istuimen vierestä noin 30 cm säteeltä. Näytteistä analysoitiin B. dorei qPCR:llä.
TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
Positiivikokeet ja seurantakokeet
Positiivikokeilun perusteella materiaalien välillä ei ollut suuria eroja analyysistä
riippumatta kummankaan näytetyypin kohdalla (Kuva 1). Pintanäytteissä B. doreita
havaittiin qPCR:llä 1500-9000 CE/cm2. Laatan, muovimaton, puupaneelin ja laminaatin
pintapuolen pitoisuudet olivat keskenään hyvin lähellä toisiaan, kun taas laminaatin
pohjapuolen pitoisuus oli hieman matalampi. Viljelyanalyyseissä E. colia havaittiin
10-25 PMY/cm2 ja somaattisia kolifageja hyvin vähän, vain 1 tai <1 PMY/cm2.
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Kuva 1. Positiivikokeiden tulokset pintanäytteistä B. dorein qPCR-analyysistä (A) ja
E. colin ja somaattisten kolifagien viljelyanalyyseistä (B) (n=3/materiaali pl. E. coli
laminaatin pohjapuolella n=2). Laskennalliset määritysrajat olivat B. doreille noin
36 CE/cm2, E. colille noin 0,5 PMY/cm2 ja kolifageille noin 0,05 PMY/cm2.
Materiaalinäytteistä B. doreita havaittiin qPCR:llä 200 000-320 000 CE/g. Pitoisuudet
tapetissa ja villassa olivat lähes samat, kun taas lastulevyssä hieman vähemmän, mutta
keskihajonnat ovat kuitenkin suurempia kuin erot näytteiden välillä. Viljelyanalyysien
tuloksissa ei niissäkään ollut materiaalinäytteiden kohdalla suuria eroja. E. colia
havaittiin eniten villasta ja lastulevystä, noin 20 00 PMY/g. Somaattisia kolifageja oli
myös eniten villassa, mutta erot tapettiin ja lastulevyyn olivat hyvin pieniä.
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Kuva 2. Positiivikokeiden tulokset materiaalinäytteistä B. dorein qPCR-analyysistä
(CE/g) sekä E. colin ja somaattisten kolifagien viljelyanalyyseistä (PMY/g)
(n=3/materiaali). Laskennalliset määritysrajat olivat B. doreille noin 91 CE/g, E. colille
noin 909 PMY/g ja somaattisille kolifageille noin 91 PMY/g.
Positiivikokeiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että sekä pinta- että
materiaalinäytteitä voidaan käyttää B. dorein tutkimisessa qPCR-analyysillä.
Seurantakokeiden perusteella B. dorei oli havaittavissa materiaalista qPCR:llä vielä 12
viikon jälkeen (Kuva 3). Viljelyanalyyseissa ei havaittu ollenkaan E. colia tai somaattisia
kolifageja 1 vk kuluttua materiaalin kastelemisesta, joten mikrobit olivat menettäneet
elinkykynsä. Sen sijaan B. dorein pitoisuus ei muuttunut merkittävästi 0-8 vk aikana,
mutta viikoilla 10 ja 12 pitoisuus oli noin kertaluokkaa pienempi.

Kuva 3. B. dorein säilyminen laminaatissa qPCR-menetelmällä tutkittuna (vk 0-4 n=3, vk
6-12 n=1). Menetelmän laskennallinen määritysraja oli 38 CE/cm2.
B. dorein taustapitoisuudet
B. dorein taustapitoisuuksien selvittämiseen otetuista pintasivelynäytteissä vain yhdessä
näytteessä kolmestakymmenestä esiintyi viemäribakteeria. Tämä näyte oli otettu WCistuimen vierestä, jossa pitoisuus oli 1700 CE/cm2. Kylpyhuoneen lattialta lattiakaivon
vierestä tai kylpyhuoneen seinältä ei saatu positiivisia tuloksia. WC:n vetämisestä kansi
auki voi roiskua likaista vettä lattialle, kuten myös esimerkiksi wc-harjan käytöstä
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puhdistuksessa. Todennäköisesti yksittäisiä kohtia, joissa on vastaavia määriä B. doreita,
saattaa löytyä satunnaisesti myös vauriottomista kodeista.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä tutkimuksessa testattiin ihmisspesifiselle suolistobakteerille kehitettyä
qPCR-analyysia viemärivesikontaminaation havaitsemisessa rakennuksissa. Laboratoriooloissa tehtyjen kokeiden perusteella menetelmä toimii ja analyysi voidaan tehdä sekä
rakennusmateriaalinäytteistä että pintasivelynäytteistä.
Tulosten perusteella materiaalilla ei ollut suurta merkitystä B. dorein pitoisuuteen tai
havaitsemiseen. Sekä qPCR- että viljelymenetelmät antoivat positiivisen tuloksen heti
jätevesikastelun jälkeen otetuissa näytteissä. Näytteenottokertojen välinen vaihtelu kertoo
näytteenoton haastavuudesta ja tässä tapauksessa myös käytetyn jäteveden koostumuksen
vaihtelusta.
Laboratorio-olosuhteissa viemärivesikontaminaatio säilyi havaittavana qPCRmenetelmällä ainakin 12 viikkoa, kun taas viljeltyjä mikrobeja E. colia ja somaattisia
kolifageja ei havaittu enää viikon kuluttua materiaalin jätevesikastelusta.
Kenttätutkimuksissa B. dorein taustapitoisuuksien selvittämiseksi vauriottomista kodeista
otetuilla pintanäytteillä saatiin vain yksi positiivinen näyte, jossa pitoisuus oli samaa
suuruusluokkaa kuin positiivikokeissa ja seurantakokeissa 8 viikkoon saakka. Tämän
perusteella pitoisuudet voivat olla wc-tiloissa suuriakin, jos näytteenottokohtaan on
esimerkiksi roiskunut vettä wc-istuimesta. Näin ollen näytteenotossa voisi olla syytä ottaa
useampi varsinainen näyte samalta alueelta.
Jatkamme tutkimusta qPCR-analyysin käytöstä viemärivesikontaminaation
selvittämisessä todellisista viemärivauriokohteista otetuilla näytteillä. Parhaillaan
selvitämme myös B. dorein taustapitoisuuksia materiaalinäytteistä.
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ERI MENETELMIEN JA NÄYTETYYPPIEN TESTAAMINEN
VAURIO- JA VERTAILURAKENNUSTEN EROTTAMISEKSI
Kaisa Jalkanen1, Martin Täubel1, Asko Vepsäläinen1, Maria Valkonen1, Kati Huttunen 2,
Arto Köliö3 ja Anne Hyvärinen1
1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Terveysturvallisuusosasto, Ympäristöterveysyksikkö
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos
3
Renovatek Oy
2

TIIVISTELMÄ
Aiemmat analyysimme ovat antaneet vahvan viitteen, että määrittämällä sisäilman
Penicillium, Aspergillus ja Paecilomyces variotii -ryhmän pitoisuus qPCR -menetelmällä,
pystymme erottamaan kosteusvaurioituneet rakennukset vertailurakennuksista.
Vertasimme nyt uudessa aineistossa sisäilman viljely- ja qPCR -menetelmien sekä
lattiapölynäytteen FERMI qPCR -menetelmän kykyä erottaa kosteusvauriorakennukset
vertailurakennuksista. Mikään käytetyistä menetelmistä ei kuitenkaan erotellut vaurio- ja
vertailukohteita toisistaan uudessa aineistossa. Tulokset analysoitiin lisäksi erikseen
aineistossa mukana olleesta REMEDIAL -hankkeen osa-aineistosta, jossa oli tehty
rakennuksen altistumisolosuhteen arviointia kosteusteknisten tutkimusten perusteella,
mutta tulokset eivät muuttuneet.
JOHDANTO
Asumisterveysasetuksen /1/ ja sen soveltamisohjeen /2/ mukaisen viljelymenetelmän ja
kvantitatiivisen polymeraasiketjureaktio- eli qPCR -menetelmän kykyä erotella
kosteusvaurio- ja vertailukohteet toisistaan sisäilmasta otetun näytteen avulla on tutkittu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella aiemmin. Tulokset ovat osoittaneet erityisesti
qPCR -menetelmän erottelevan kohteet toisistaan, mutta myös viljelymenetelmä on
erotellut vaurio- ja vertailukohteet erityisesti talviaikaan otettujen näytteiden osalta /3/.
Lattiapölynäytteen analysointiin tietyllä qPCR -sovelluksien valikoimalla perustuvaa
FERMI -menetelmää on käytetty vaurioituneiden rakennusten erottamiseksi
vertailurakennuksista laskemalla tuloksista ns. FERMI -indeksi /4/.
Tässä julkaisussa on verrattu uuden aineiston avulla edellä mainittujen menetelmien
erottelukykyä vaurio-vertailuasetelmassa asuinrakennuksissa sekä pyritty toistamaan
aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut tulokset. Osa uuden aineiston kohteista kuuluu
REMEDIAL -hankkeeseen, jossa on kerätty myös muita näytteitä, kuten laskeutunutta
pölyä, erilaisia ilmanäytteitä, VOC -, toksiini- ja toksisuusnäytteitä sekä olosuhdetietoja
(tuloksia ei esitetty) ja tehty kosteusteknisiä kuntotutkimuksia, joiden perusteella on voitu
paremmin arvioida rakennusten vaurioastetta ja altistumisolosuhteita.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Kohteiden luokittelu
Tutkimuskohteena oli 61 omakoti- tai pientaloa. Aineistossa mukana oleville
REMEDIAL -hankkeen kohteille (n=30) tehtyjen kosteusteknisten kuntotutkimusten
avulla voitiin arvioida altistumisolosuhteita ja luokitella sen perusteella rakennukset
vaurio- ja vertailuluokituksen lisäksi neljään eri kategoriaan (altistuminen
epätodennäköistä, altistuminen mahdollista, altistuminen todennäköistä, altistuminen
erittäin todennäköistä) (Taulukko 1). Altistumisolosuhteen arvioinnin perustana
käytettiin Työterveyslaitoksen mallia /5/ soveltaen sitä asuntokohteille sopivaksi.
Kohteiden luokittelu vaurio- tai vertailukohteiksi perustuu rakennuksen
omistajan/asukkaan omaan arvioon rakennuksen kunnosta.
Näytteiden keräys ja analysointi
Andersen 6-vaihekeräimellä otettiin ilmanäytteitä 32 vaurio- ja 25 vertailukohteesta.
Lisäksi ulkoilmanäytteitä otettiin aina, kun se sään puolesta oli mahdollista, yhteensä 40
kohteesta (tuloksia ei esitetty) (Taulukko 1). Näytteet otettiin ja analysoitiin
Asumisterveysasetuksen /1/ ja sen soveltamisohjeen /2/ mukaisesti.
Sisäilman qPCR -analyysejä varten otettiin Button -keräimellä suodatinnäytteitä yhteensä
32 vauriokohteesta ja 29 vertailukohteesta. Ulkoilmanäytteitä otettiin yhteensä 39
kohteesta (tuloksia ei esitetty) (Taulukko 1). Keräysaika oli n. 2 h ja virtausnopeus n. 4
l/min. Suodattimelta eristettiin DNA ja analysoitiin qPCR -sovelluksilla sienten
kokonaispitoisuus /6/ ja Penicillium/Aspergillus/Paecilomyces variotii -ryhmä /7/.
Mattopölynäytteitä FERMI qPCR-analyysejä varten otettiin 22 vauriokohteesta ja 20
vertailukohteesta (Taulukko 1). Mattopöly kerättiin tyypillisesti olohuoneesta matolta 1
m2 tai lattialta 4 m2 pinta-alalta 2 minuutin ajan imuroimalla. Mattopöly esikäsiteltiin ja
osanäytteestä eristettiin DNA, josta analysoitiin Aspergillus ochraceus, Aspergillus
versicolor, Chaetomium globosum, Cladosporium sphaerospermum, Penicillium
corylophilum, Penicillium crustosum -ryhmä, Penicillium chrysogenum, Alternaria
alternata, Cladosporium cladosporioides ja Epicoccum nigrum qPCR -sovellukset /4/.
Tulosten tilastollinen analysointi tehtiin SAS -tilasto-ohjelmalla, versio 9.3. Vaurio- ja
vertailukohteiden eroja testattiin Wilcoxon Two-Sample -testillä ja FERMI -indeksi
laskettiin, kuten on aiemmin esitetty /4/.
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Taulukko 1. Eri menetelmillä analysoitujen näytteiden lukumäärät ja jakautuminen
vaurio (VAU)- ja vertailuluokkiin (VER) koko aineistossa sekä REMEDIAL –osaaineiston näytteiden (n=30) jakautuminen eri altistumiskategorioihin, *=altistuminen
erittäin todennäköistä, **=altistuminen todennäköistä, ***=altistuminen mahdollista,
****=altistuminen epätodennäköistä.
Näytetyyppi ja
Ilmanäyte, viljely
Ilmanäyte, qPCR
Pölynäyte, qPCR
menetelmä
VAU
VER
VAU
VER
VAU
VER
Sisänäytteet

32

25

REMEDIAL *

3

REMEDIAL **

13

REMEDIAL ***
REMEDIAL ****
Ulkonäytteet

32

29

22

20

0

3

0

13

0

3

0

0

13

0

1

6

1

6

1

6

0

7

0

7

0

7

22

18

19

20

-

-

TULOKSET
Mikään tässä esityksessä käytetyistä menetelmistä (sisäilman viljelymenetelmä, sisäilman
qPCR -menetelmä tai lattiapölynäytteen FERMI qPCR- menetelmä) ei erotellut vaurio- ja
vertailukohteita toisistaan tässä uudessa aineistossa. Koska aineistossa mukana olleissa
REMEDIAL -kohteissa oli tehty kosteusteknisiä tutkimuksia ja altistumisolosuhteen
arviointia, analysoitiin tulokset myös altistumisen todennäköisyyden perusteella eri
kategorioissa. Vaikka analyyseistä jätettiin pois kohteet, joissa altistuminen oli
arvioinnin mukaan mahdollista (1 vauriokohde ja 6 vertailukohdetta), olivat tulokset
kuitenkin yhtäpitäviä koko aineiston kanssa ja eroa vauriorakennusten (altistuminen
erittäin todennäköistä ja altistuminen todennäköistä) ja vertailurakennusten (altistuminen
epätodennäköistä) ei saatu. Taulukossa 2 on esitetty koko aineiston ja REMEDIAL -osaaineistoa kuvailevia tunnuslukuja.
Taulukko 2. Koko aineiston ja REMEDIAL -osa-aineistoa kuvailevia tunnuslukuja
viljelymenetelmällä ja sienten kokonaispitoisuus (Unifungi) ja Penicillium/Aspergillus/
Paecilomyces variotii -ryhmä (PenAsp) qPCR -sovelluksilla analysoituna.
Viljelymenetelmällä on analysoitu M2- tai DG18- kasvualustalta saatu suurempi
kokonaispitoisuus. Vastaavat REMEDIAL -osa-aineiston tulokset suluissa.
25. persentiili
mediaani
75. persentiili
Viljelymenetelmä,
kokonais-pitoisuus pmy/m3
Vaurio
19 (27)
117 (120)
300 (310)
Vertailu
35 (35)
53 (42)
270 (300)
qPCR -menetelmä Unifungi
solua/m3
Vaurio
200 (280)
510 (510)
880 (910)
Vertailu
330 (450)
640 (940)
2 000 (5400)
qPCR -menetelmä PenAsp
solua/m3
Vaurio
180 (330)
720 (1 000)
2000 (2 300)
Vertailu
200 (200)
540 (2 800)
2600 (4 000)

178

Sisäilmayhdistys raportti 37

POHDINTA
Syytä, miksi nyt uudessa aineistossa testatut menetelmät eivät pystyneet erottelemaan
vaurio- ja vertailukohteita toisistaan, eikä aiempia tutkimustuloksia pystytty uusimaan, ei
voitu yksiselitteisesti ratkaista. Syynä voi olla se, että uuden aineiston vauriokohteet eivät
olleet niin vaurioituneita kuin vanhoissa aineistoissa eli uusi aineisto ei ollut ainakaan
mikrobiperäisten epäpuhtauksien osalta niin polarisoitunut kuin vanha. Myös uuden
aineiston kohteiden pieni lukumäärä voi vaikuttaa tulokseen. On mielenkiintoista nähdä,
havaitaanko REMEDIAL -hankkeessa kerätyillä ja analysoiduilla muilla näytetyypeillä ja
menetelmillä ero vaurio- ja vertailurakennusten välillä, kunhan analyysit valmistuvat.
KIITOKSET
Tekijät haluavat kiittää tutkimusta rahoittanutta Suomen Akatemiaa (Rakennuksen
kosteusvaurion vaikutus sisäympäristön mikrobiomiin ja altistumisen vaikutukset
keuhkokudoksessa - REMEDIAL konsortio, rahoitusnumero 296724 ja 296587).
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MALDI-TOF-MASSASPEKTROMETRIA
MIKROBITUNNISTUKSESSA: OIKOTIE PAREMPAAN
ASUMISTERVEYSDIAGNOSTIIKKAAN?
A-M. Pessi 1, S. Kankaanpää 1, I. Harju2, E. Eerola2, A. Saarto1 ja A. Hakanen2
1
2

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, Aerobiologian laboratorio
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, TYKS kliinisen mikrobiologian laboratorio

TIIVISTELMÄ
MALDI-TOF massaspektrometrialla voidaan luokitella ja tunnistaa mikro-organismeja
niiden proteiiniprofiilin mukaan. Tämä kustannustehokas ja nopea menetelmä on otettu
laajasti käyttöön mikrobiologisessa analytiikassa. Artikkelissa kuvataan aloitettua
selvitystyötä menetelmän hyödynnettävyydestä asumisterveystutkimuksissa. Esikokeissa
menetelmää testattiin 10 Aspergillus-kannalla sekä 50 asumisterveysnäytteistä eristetyllä
aktinomykeettikannalla. Aspergillus-lajien tunnistus onnistui tyydyttävästi.
Aktinomykeetit tunnistettiin käytetyn tietokannan suppeuden vuoksi pääosin vain
sukutasolle. Menetelmän käyttöönotto edellyttäisi MALDI-TOF MS kirjastotietokantojen
laajentamista DNA-sekvensoinnilla tunnistetuilla ympäristömikrobikannoilla
TAUSTAA
Kosteusvauriota indikoivat mikrobit ja viljelymenetelmän rajoitukset
Asumisterveysasetuksen soveltamisoppaassa /1/ ohjeistetut mikrobiologiset analyysit
perustuvat viljelymenetelmiin, joissa määrän lisäksi arvioidaan havaittua lajistoa. Nk.
kosteusvaurioindikoivien mikrobien poikkeavan esiintymisen perusteella voidaan
materiaalin epäillä vaurioituneen tai osoittaa ilmanäyte tavanomaisesta poikkeavaksi,
vaikka mikrobipitoisuus olisikin alittanut toimenpiderajat. Näillä menetelmillä ei homeita
voida tunnistaa lajitasolle. Esim. Aspergillus-suvun tunnistus jää viljelyyn ja
mikroskopiaan perustuen nykytietämyksen mukaan yleensä ryhmätasolle /2/.
Aktinomykeettien osalta edes sukutason tunnistus ei ole mahdollista pelkällä viljelyllä
/3/. Asumisterveystutkimuksissa niiden tyypitys perustuu rihmaston olemassaoloon sekä
pidennetyn viljelyajan (THG, 25 °C) jälkeen havaittaviin ominaisuuksiin (’alustaan
kiinnittynyt, jauhoinen, kuiva pesäke’) /1/2/4/. Pelkästään kosteusvaurioindikoivuutta
ajatellen menettely on toimiva: saksalaisen useita tunnistusmenetelmiä käyttäneen
tutkimuksen mukaan rakennusten mikrobivaurioissa yleisimmin esiintyvät
aktinomykeettisuvut ovat Streptomyces, Amycolatopsis, Nocardiopsis, Nocardia,
Pseudonocardia, Saccharopolyspora ja Promicromonospora /3/. Näistä ainoastaan
viimeisin ei vastaa y.o. kuvausta.
Lajitasolle menevä tunnistaminen voisi auttaa rakenteista havaitun vaurion ja sisätiloista
havaittujen mikrobien (ilma, pöly) välisen yhteyden selvittämisessä. Toisaalta mikrobien
metaboliittituotto riippuu lajeista, niiden keskinäisistä yhdysvaikutuksista sekä
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ympäristöoloista. Esimerkiksi Chaetomium-suvun eri lajien tuottamat sekundaarimetaboliitit vaihtelevat voimakkaasti /5/, jolloin potentiaalisen toksiinituotannon
arvioiminen pelkän sukutason tunnistuksen perusteella johtaisi harhaan.
MALDI-TOF MS (matriisiavusteinen laser-desorptio-ionisaatio-lentoaika
massaspektrometria) menetelmä
MALDI-TOF massaspektrometrialla voidaan mikro-organismeja luokitella taksonomisesti niiden proteiiniprofiilin mukaan. Tämä kustannustehokas, nopea ja helppokäyttöinen menetelmä on yleistynyt vaihtoehtoiseksi tunnistusmenetelmäksi
mikrobiologisessa rutiinidiagnostiikassa, etenkin kliinisen mikrobiologian alalla mutta
myös mm. ympäristövalvonnassa sekä elintarvikkeiden laadunvalvonnassa. /6/7/. Vaikka
molekyylibiologiset menetelmät ovat mahdollistaneet lajitason tunnistamisen ja
taksonomisen tutkimuksen, eivät ne kustannusten tai analyysien keston vuoksi monesti
sovellu rutiinimenetelmiksi.
Menetelmä on sovellettavissa niin bakteerien kuin homeiden tunnistamiseen /8/9/.
Etenkin monien bakteerin kohdalla luotettava lajintunnistus voidaan tehdä muutamissa
minuuteissa /6/ ja menetelmää on sovellettu myös viljelymenetelmillä vaikeasti
tunnistettavien Streptomykeettien osalta /10/. MALDI-TOF-laitteet ovat pitkälle
automatisoituja ja siten helppokäyttöisiä. Verrattuna bioinformatiikan tietotaitoa vaativiin
DNA-menetelmiin tai viljelymenetelmillä tehtävään lajitason tunnistamiseen
biokemiallisine testeineen /11/ ovat menetelmän näytekohtaiset kustannukset pieniä.
MALDI-TOF MS menetelmässä lajinmääritys perustuu organismin molekyylimassaspektriin, joka viitetietokannan avulla yhdistetään tiettyyn lajiin /12/. Näytteenä voidaan
käyttää kokonaisia soluja tai niistä uutettua proteiinisuspensiota, jotka sekoitetaan
matriisin kanssa näytelevyllä. Matriisilla kiteytettyä näytettä pommitetaan laserpulsseilla,
jolloin erikokoiset molekyylit irtoavat (desorptio) näytelevyltä, kaasuuntuvat ja
ionisoituvat. Sähkökentän avulla kiihdytetyt ionit lentävät laitteen sisällä tyhjiössä
detektoriin hiukkasen massasta riippuvalla nopeudella. Lentoajan perusteella saadaan
mitattua näytteen massaspektri. /11/
MALDI-TOF MS -tietokannat tunnistuksen tukena
Valmistajien ja laboratorioiden kokoamat spektritietokannat koostuvat pääosin kliinisesti
tärkeistä mikrobeista. Brukerin (Bruker Daltonics, Saksa) valmistamaa laitteistoa
tukevassa tietokannassa on jonkin verran ympäristömikrobeja, rakennusympäristön
homeista useita tyypillisiä Aspergillus, Penicillium ja Cladosporium lajeja, sekä
Chaetomium globosum, Pseudogymnoascus (l. Geomyces) pannorum, Scopulariopsis
brevicaulis, Stachybotrys chartarum ja Trichoderma longibrachiatum. Vaikka bakteerien
osalta tietokanta on huomattavan laaja, on aktinomykeettien osuus pieni: Streptomyces lajeja tietokannassa on vain 17 ja Nocardiopsis, Pseudonocardia ja Saccharopolyspora
suvuista vain 1-2 lajia.
Brukerin lisäksi MALDI-TOF MS laitteistoja valmistaa VITEK MS (bioMeérieux,
Marcy l’Etoile, Ranska), joka tietokannassa on ympäristömikrobeja ehkä hieman
suppeammin kuin Brukerilla. Lisäksi Andromas SA (Pariisi, Ranska) on kehittää
tietokantoja tällä hetkellä kliinisiin tarkoituksiin /13/. Kaupallisten tietokantojen lisäksi
laboratoriot ovat kehittäneet tietokantoja sisäiseen käyttöönsä.
Asumisterveystutkimuksia ajatellen MALDI-TOF MS menetelmä edellyttäisi
ympäristömikrobeja paremmin edustavaa tietokantaa, jossa olisi maantieteellisesti ja eri
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rakennusmateriaaleilta eristettyjä, tunnistettuja ja DNA-menetelmin varmistettuja
mikrobikantoja. Tunnistuksen onnistuminen ja sen tarkkuus riippuvat käytetyn
tietokannan kattavuudesta. Bakteereilla tehdyn tutkimuksen /6/ mukaan tarvitaan
vähintään 10 eri kannoista saatavaa spektriä, jotta vertailu olisi luotettava.
MENETELMÄT
Mikrobikannat
Nyt käsitellyissä kokeissa käytettiin pääasiassa Aerobiologian laboratorion maksullisen
palvelutoiminnan yhteydessä (2011–2017) rakennusmateriaaleista tai ilmasta eristettyjä
aktinomykeettikantoja. Testatut Aspergillus-kannat (Taulukko 1.) olivat sienipankeista
hankittuja tai Aerobiologian laboratoriossa eristettyjä. Aktinomykeettikannat oli
tyypitetty Asumisterveysoppaan /4/ kuvauksen mukaan. Kantoja oli ylläpidetty toistetuin
jatkokasvatuksin agaralustalla (THG, M2) ja säilyttämällä kylmiössä tai pakastamalla.
Lisäksi menetelmää testattiin 10 Nocardia-kannalla TYKS:n kantakokoelmasta.
Esikasvatus ja käsittely MALDI-TOF MS ajoa varten
MALDI-TOF MS mittausta varten tarvitaan tuoretta mikrobimassaa. Näytteinä käytettiin
sieni- tai bakteerimassaa joko yli 7 vrk vanhalta kiinteän alustan viljelmältä tai 1-4 vrk
kasvatuksesta ravintoliuoksessa.
Homeet siirrettiin M2 agarilta esikasvatetukseen Sabouraud-dektroosi rikasteliemessä
(Lab M; 30 °C, pyöröravistelija) ja uutettiin Schulthessin menetelmällä /13/.
Aktinomykeetit: Laitevalmistajan (Bruker Daltonics, Saksa) bakteereille suosittelema
etanolikäsittely-muurahaishappouutto /6/ tuotti heikkolaatuisen massaspektrin agarilla
kasvatetuista pesäkkeistä. Mykobakteereille kehitetty uuttomenetelmä, jossa solurakenteen hajotusta tehostetaan silikahelmillä /12/, toimi verrokkina olleilla
mykobakteereilla, mutta muilla aktinomykeeteillä spektrit jäivät heikkolaatuisiksi.
Käyttöön otettiin menetelmä, joka sovelsi Schulthessin homeilla käytettävää menetelmää:
nesteviljelyä ja sitä seuraavaa ja etanoli-muurahaishappouuttoa /13/. Aktinomykeetit
kasvatettiin THG rikasteliemessä (5 g tryptoni, 1 g glukoosi ja 2,5 g hiivauute, 1000 ml
vettä) ravistelussa huoneenlämmössä. Solut kerättiin nesteviljelmästä sentrifugoimalla,
pestiin ultrapuhtaalla vedellä ja etanoli-muurahaishappouuttoa jatkettiin Schulthessin /13/
menetelmän mukaisesti. Osa kannoista osoittautui THG-viljelyssä hyvin hidaskasvuiseksi
eikä 4 vrk kasvatuksessa syntynyt rihmastomassa riittänyt luotettavaan analyysiin. Näitä
kantoja esikasvatettiin käyttäen FAB-rikasteliemeä (Fastidious anaerobe broth, Lab M),
30 °C.
MALDI-TOF MS –mittaus, lajintunnistus ja kirjastotietokannan luonti
Käytetyn laitteiston, ohjelmiston ja tietokannan valmistaja on Bruker Daltonics (Bremen,
Saksa). Uutetut näytteet lisättiin teräksiselle näytelevylle 1 µl erissä triplikaattina ja
päälle lisättiin 1 µl HCCA-matriisia. Näytespektrit mitattiin (MBT Smart –laite,
MBT_AutoX-mittausohjelma) ja tunnistettiin vertaamalla spektrejä tietokannan
referenssispektreihin (MBT Compass Biotyper Library, MALDI BioTyper Compass
Explorer 4.1 ohjelma). Spektrien yhtenevyyttä verrataan käyttäen havaittujen piikkien
tiheyden, sijainnin ja voimakkuuden perusteella luotavia pistearvoja (Taulukko 1.)
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Taulukko 1. Brukerin esittämä luotettavuusasteikko ja sitä vastaava pistearvo:
Tunnistustaso
Symboli / pistearvo
Erittäin todennäköinen lajitason tunnistus
+++ / 2,30–3,00
Varma sukutason tunnistus, todennäköinen lajitason tunnistus
++ / 2,00–2,29
Todennäköinen sukutason tunnistus
+
/ 1.70–1.99
Ei tunnistustulosta.
/ 0–1,69
Aktinomykeettikannoille, jotka eivät tunnistu käytetyllä tietokannalla, pyritään löytämään
yhtenevyyksiä muiden tunnistumattomien kantojen välillä ja luomaan laboratorion
sisäinen tietokanta. Tässä nyt aloitetussa tyypitystutkimuksessa samasta nesteviljelmästä
tehdään 8–12 rinnakkaista näytettä näytelevylle, jotka mitataan kolmesti. Tietokantaan
hyväksyttävään mittaukseen tarvitaan vähintään 20 spektriä, joiden laatu tarkistetaan
FlexAnalysis 3.4 -ohjelmalla. Onnistuneesti luotua kirjastospektriä voidaan tämän jälkeen
verrata muihin näytteisiin vertailuspektrinä.
TULOKSET JA POHDINTA
Aspergillus-homeiden tunnistettavuus
Pienen lajiotoksen perusteella Aspergillus-homeiden MALDI-TOF MS-tunnistaminen
onnistui Brukerin tietokannan avulla tyydyttävästi (Taulukko 2.). Kliinisissä näytteissä
yleiset Aspergillus fumigatus ja A. niger saivat erittäin todennäköisen lajitason tunnistustuloksen. A. flavus tunnistui hyvin A. flavus-oryzae -ryhmään (hyvä yhtenevyys sekä
A. flavus että A. oryzae -lajien spektreihin). Laboratoriossamme mikroskooppisesti tunnistettu A. usti –sektioon uuluva kanta tunnistui A. ustus lajiksi, kun taas saman sektion
A. puniceus –pankkikanta sai vain sukutason tunnistuksena pidettävän pistearvon. Ainoa
tietokannassa ollut laji, jolle ei saatu tunnistustulosta, oli kserofiilinen A. penicillioides.
Laji ei ehkä tuottanut normaalia rihmastoa nestekasvatuksessa. Muut testatut lajit
puuttuivat tietokannasta (A. restrictus, A. creber ja Eurotium repens), joten lajitason
tunnistamattomuus oli oletettua; näistä ei saatu kuitenkaan edes heikkoa sukutason
tunnistusta.
Taulukko 2. Testattujen Aspergillus-kantojen tunnistettavuus Brukerin tietokannalla.
DB = laji on Brukerin tietokannassa. Pistearvojen tulkinta, ks. Taulukko 1.
Luotettavuus /
Testattu kanta
Tunnistustulos
pistearvo
Aspergillus fumigatus
¹ DB A. fumigatus
+++ / 2,59
A. flavus IHEM 932
² DB A. flavus
+++ / 2,43
A. oryzae
+++ / 2,50
A. niger
¹ DB A. niger
+++ / 2,44
A. ryhmä Usti
¹ DB A. ustus
+++ / 2,31
A. puniceus IHEM 1637
³ A. ustus
+
/ 1,74
A. terreus MUCL 614
DB
A. terreus
+
/ 1,85
A. creber IHEM 2646
³ / < 1,7
A. penicillioides IHEM 2476
DB
/ < 1,7
A. restrictus IHEM 818
/ < 1,7
Eurotium repens MUCL 15977
/ < 1,7
¹ Testattava kanta on tunnistettu laboratorion sisällä mikroskooppisesti
²
³

Laji tunnistuu A. flavus–oryzae –ryhmän lajiksi
Kannat A. puniceus IHEM 1637 on hankittu lajina A. ustus, ja A. creber IHEM 2646 lajina
A. versicolor, uudelleen nimeäminen on tehty sienipankissa.
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Aktinomykeettien tunnistettavuus
Aineistossa ei ollut ennalta tunnettuja aktinomykeettejä vaan se koostui rakennuksista
eristetyistä kannoista. Tutkituista 50 kannasta lajilleen tunnistettiin vain neljä
(Streptomyces badius ja S. violaceoruber). Näiden lisäksi 19 kantaa luokiteltiin
Streptomyces –sukuun ja 1 Kocuria –sukuun (”todennäköinen sukutason tunnistus”).
Taulukko 3. Rakennusympäristöstä eristettyjen aktinomykeettikantojen tunnistettavuus
Brukerin tietokannalla. Pistearvojen tulkinta, ks. Taulukko 1.
Luotettavuus /
Testattu kanta ja eristysmateriaali
Tunnistustulos
pistearvo
a/486; mineraalivilla
Streptomyces badius
++
/ 2,03
a/560, finn foam
S. violaceoruber
++
/ 2,01
a/582, mineraalivilla
Streptomyces violaceoruber
++
/ 2,06
a/434, polyuretaani
Streptomyces violaceoruber
++
/ 2,02
a/589, mineraalivilla
Kocuria sp. ¹
+
/ 1,92
19 kpl kantoja
Streptomyces sp. ²
+ / 1,7–1,96
26 kpl kantoja
ei tunnistustulosta
/ < 1,7
¹ lähin tunnistus lajiin Kocuria rhizophila
² lähin tunnistus lajeihin S. badius, S. griseus, S. scabiei tai S. violaceoruber
Aloitetussa tyypitystutkimuksessa pyritään luomaan oma spektrikirjasto, johon liitetään
suuntaa antavasti tunnistettujen sekä tunnistamatta jääneiden kantojen spektrejä. Jo
alustavissa kokeissa on voitu havaita osan kannoista jakautuvan spektreiltään hyvin
samankaltaisiin ryhmiin. Ryhmien sisältä valittiin kantoja, joille mitattiin laatutarkasteltu
kirjastospektri. Näiden spektrien perusteella osa ryhmän muista kannoista tunnistuisi
Brukerin pistearvoluokittelun perusteella ”samaksi lajiksi” eli spektrien välinen pistearvo
on ylittänyt 2,3 (Taulukko 1). Näinkin pienen aineiston perusteella voi olettaa, että on
löydettävissä rakennusmateriaaleille tyypillisiä aktinomykeettejä, ”tyyppilajeja”.
Aineistosta valittuja ”tyyppilajikantoja” pyrittiin tunnistamaan 16S-rRNA
geenisekvensoinnilla siinä täysin onnistumatta. Tämä johtunee ainakin osin siitä, että
näitä aktinomykeettejä ei ole löydettävissä myöskään tämän menetelmän referenssikokoelmista. Kantojen kuitenkin todettiin kuuluvan sukuihin Stretomyces, Nocardia ja
Pseudonocardia. Rakennusperäisten aktinomykeettien MALDI-TOF kirjaston luomiseen
tarvittaisiinkin paitsi kattavampi aineisto rakennusmateriaaleista eristettyjä, jo
tunnistettuja ja sekvensoituja kantoja.
Osa kannoista kasvoi THG-liuoksessa hyvin heikosti. Vaihtoehtona kokeiltu FAB-liuos
nopeutti selvästi kasvua ja FAB-kasvatetuista soluista saatu spektri oli selvä.
Rikkaamman ravintoliuoksen mahdollista vaikutusta verrattuna THG-liuokseen ei vielä
vertailtu.
YHTEENVETO
MALDI-TOF MS menetelmä on hyvin sovellettavissa asumisterveystutkimuksiin ja jo
nyt menetelmällä voidaan tunnistaa osa rakennusympäristön homeista ja aktinomykeeteistä. Esitutkimuksen perusteella suuri osa rakennusperäisistä aktinomykeeteistä
on tunnistettavissa sukutasolle, mutta on huomattava, että aineisto oli eristetty tiettyjä
sukuja suosivalla menetelmällä. Menetelmän soveltaminen rutiinianalytiikkaan edellyttää
laajaa esityötä soveltuvien referenssitietokantojen luomiseksi.
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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten laaja toksikologinen sekvensointipaneeli
soveltuu kuvaamaan eri prosessien käynnistymistä sisäilman hiukkasille altistetuissa
ihmisen keuhkosolukoissa. Tyvisoluista ilman ja nesteen rajapinnassa kasvatettu
keuhkokudossolukko altistettiin kaupunkiasunnon sisäilmasta kerätyille, keinotekoiseen
keuhkonesteeseen suspensoiduille hiukkasille. Altistuksen jälkeen solukoista eristettiin
RNA, josta sekvensoitiin 386 toksikologisissa vasteissa tunnetusti ilmentyvää geeniä.
Hiukkasaltistuksen seurauksena yli viidenkymmenen geenin ilmentyminen lisääntyi ja yli
kahdenkymmenen vähentyi, eli laaja paneeli soveltui hyvin kuvaamaan eri prosessien
käynnistymistä. Suurimmat muutokset tapahtuivat immuunipuolustuksen eri osa-alueisiin
liittyvien geenien ilmentymisessä.
JOHDANTO
Eläinkokeita on yhä enemmän korvattu erilaisilla ihmisen keuhkosolukkoa jäljittelevillä
in vitro -malleilla eettisistä ja taloudellisista syistä /1/. Ei-karsinogeeniset,
primäärisoluista kasvatetut ja erilaistetut, useista eri solutyypeistä muodostuvat
keuhkokudossolukot jäljittelevät ihmisen oikeaa keuhkosolukkoa karsinoomaperäisiä
sekundäärisolulinjoja totuudenmukaisemmin /2/. Keuhkokudoksen vahingoittumista
altistuskokeissa voidaan arvioida mittaamalla kudoksen tiiviyttä tai solukon vuotamien
proteiinien määrää, mutta näiden menetelmien avulla voidaan havaita vasta suhteellisen
voimakkaita toksisia vaikutuksia. Nykyään on yhä paremmin saatavilla erilaisia uuden
sukupolven sekvensointimenetelmiä, mitkä mahdollistavat soluissa ja solujen välillä
tapahtuvien signaalien tarkemman tutkimisen. Koeasetelmalla pyrimme osoittamaan
laajan toksikologisen sekvensointipaneelin soveltuvan hyvin kuvaamaan eri prosessien
käynnistymistä sisäilman hiukkasille altistetuissa keuhkosolukoissa. Odotusarvona on,
että hiukkasaltistus vaikuttaa erityisesti tulehdukseen liittyvien geenien ilmentymiseen
hengitysteissä.
MENETELMÄT
Hiukkasnäytteiden keräys ja näytteiden valmistus altistuskokeisiin
Sisäilmahiukkasnäytteet kerättiin kosteusvaurioitumattomasta kaupunkiasunnosta NIOSH
BC251 -bioaerosolisyklonikeräimellä (National Institute for Occupational Safety and
Health, NIOSH, Morgantown, WV, USA). Altistuksissa käytettiin keräimen ensimmäisen
vaiheen näytettä (≥ 2,1µm hiukkaset). Näytettä kerättiin seitsemän päivän ajan 12 tunnin
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jaksoissa, jolloin kokonaiskeräysaika oli 84 tuntia. Pumpun virtausnopeus oli 10 l/min.
Keräyksen jälkeen näytteet säilytettiin -20 ºC:ssa altistuskokeisiin saakka.
Hiukkasnäytteet suspensoitiin soluviljelynesteeseen sekoittaen voimakkaasti ja
sonikoiden 15 minuutin ajan, minkä jälkeen hiukkasnäytteet laimennettiin neljään eri
pitoisuuteen (1:4, 1:8, 1:16, 1:32) itsevalmistettuun keuhkonesteeseen /3/.
Keuhkokudosmallin viljely ja altistaminen
Keuhkokudossolukko kasvatettiin ihmisen keuhkoputken epiteelityvisoluista (human
bronchial epithelial cell, NHBE, Lonza©, Walkersville, MD, USA). Soluja kasvatettiin
valmistajan ohjeiden mukaan ensin soluviljelypulloissa, ja solumäärän lisäännyttyä solut
siirrettiin kasvamaan läpinäkyviin ThinCertTM-soluviljelyinsertteihin (Greiner Bio-One,
Kremsmünster, Itävalta) ilman ja nesteen rajapinnassa. Keuhkokudoksen kasvua,
erilaistumista ja hyvinvointia seurattiin valomikroskoopilla ja resistanssimittauksin.
Keuhkokudossolukot altistettiin 22:n viljelypäivän jälkeen. Altistuspäivänä mitattiin
solukoiden resistanssi (transepithelial electrical resistance, TEER) käyttäen EndOhmkammiota ja EVOM2TM -resistanssimittaria (World Precision Instruments, WPI, Sarasota,
FL, USA). Solukot altistettiin kaupunkiasunnosta kerätyille hiukkasille neljällä
laimennossuhteella (1:4, 1:8, 1:16, 1:32) ilman ja nesteen rajapinnassa 24 tunnin ajan.
RNA-eristys ja kohdennettu sekvensointi
Solukot hajotettiin ja RNA eristettiin RNeasy® Plus Mini Kit (Qiagen, Hilden, Saksa) näytteenkäsittelyprotokollalla valmistajan ohjeen mukaisesti. Eristyksen jälkeen RNAnäytteet säilytettiin -70 °C:ssa. RNA-näytteet sekvensoitiin tilauspalveluna Suomen
molekyylilääketieteen instituutin (FIMM, Biomedicum, Helsinki, Suomi)
sekvensointiyksikössä käyttäen QIAseq Targeted RNA Panel, Human Molecular
Toxicology Transcriptome –RNA-toksikologiapaneelia (Qiagen, Hilden, Saksa).
Paneelilla havaitaan 386 toksikologisissa vasteissa tunnetusti ilmentyvää geeniä.
Geeniekspression profilointi uuden sukupolven sekvensoinnin (NGS) avulla
RNA-näytteiden laatu ja määrä tarkistettiin Caliper GX RNA LabChip (Perkin Elmer) ja
Qubit RNA BR system (Thermo Fishcer Scientific) -menetelmillä. RNA:n sekvensointiin
otettiin mukaan näytteet, joissa oli vähintään 100 ng korkealaatuista RNA:ta (RNA:n
laatuarvo, RIN > 8, näytteet DNAasi-käsiteltyjä). Kohdennettua RNA:n
toksikologiapaneelia (QIAseq Targeted RNA Panel Human Molecular Toxicology
Transcriptome, Qiagen RHS-006Z) käytettiin ensimmäisen juosteen synteesiin,
molekulaaristen tunnisteiden lisäämiseen, geenikohtaiseen amplifikaatioon, näytteiden
indeksointiin ja kirjaston valmistamiseen paneelin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Sekvensointi tehtiin Illumina HiSeq2000-alustalla. Kaikki näytteet yhdistettiin yhdelle
HiSeq2000-sirulle, jolta voidaan lukea 238 miljoonaa 100 emäsparin sekvenssiä.
Data analysoitiin GeneGlobe Data -analyysiohjelmistolla /4/. Lyhyesti, RNAseq-data
ladattiin fastq-muodossa ohjelmistoon, data trimmattiin ja linjattiin GRCh38
viitegenomin mukaiseksi STAR-linjausalgoritmilla. Vertausten prosessoinnin jälkeen
molekulaariset tunnisteet (unique molecular identifiers, UMIs) laskettiin ja niistä
koostettiin Excel-tiedosto, jossa esitettiin geenien ekspressio, gDNA-kontrollit ja
viitegeenit sekä yhteenveto datan laadusta. Datan jatkoanalyysi tehtiin
sekvensointipaneelin valmistajan ohjelmiston (Secondary QIAseq Targeted RNA Panel
Data Analysis Software) avulla. Data normalisoitiin (Trimmed Mean of M, EdgeR) ja
geenien ekspressiotasoja verrattiin määritettyjen ryhmien välillä /5/.
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TULOKSET
Tutkittujen 386:n toksikologisiin prosesseihin liittyvien geenien joukossa oli useita, joiden
ilmentyminen muuttui hiukkasaltistuksen seurauksena. Neljästä testatusta annostasosta
edustavimmaksi todettiin toiseksi suurin eli näytteen laimennos 1:8, jolla yli
kolmenkymmenen geenin ilmentyminen kaksinkertaistui, ja yli kahdellakymmenellä
geenillä muutos oli vielä suurempi. Vastaavasti yli kahdenkymmenen geenin ilmentyminen
vähentyi kontrolliin verrattuna. Koska tutkitut hiukkasnäytteet olivat peräisin tavallisesta
kosteusvaurioitumattomasta kaupunkiasunnosta, tutkitun materiaalin ei oletettu olevan
erityisen haitallista altistetulle kudokselle, mutta altistus kuitenkin käynnisti kudoksessa
useita prosesseja (Kuva 1).

Kuva 1. Sisäilman hiukkasnäytteen aiheuttama geenien yli- ja ali-ilmentyminen ihmisen
keuhkokudosmallissa kontrollinäytteeseen verrattuna (näytteen laimennos 1:8). Kuvassa
on esitetty yli kaksinkertaisesti yli- ja ali-ilmentyneiden geenien lukumäärä ryhmiteltynä
geenien toiminta-alueittain.
Tuloksia tarkastellessa huomio kiinnittyi erityisesti immuunipuolustukseen liittyviin
geeneihin, sillä viidestä eniten yli-ilmentyvästä geenistä neljä (CD8A, ITGAX, LYZ ja
PTPRC) liittyi immuunipuolustuksen eri osa-alueiden toimintaan ja yksi (CYP1A1)
vierasainemetaboliaan. Toiseksi suurimmalla annostasolla (näytteen laimennos 1:8)
geenien ilmentyminen lisääntyi jopa 60-kertaiseksi kontrollinäytteeseen verrattuna (Kuva
2). Lisäksi yksi oksidatiiviseen stressiin liittyvä geeni (OGG1) oli altistuksen seurauksena
selvästi ali-ilmentynyt (kahdeksankertaisesti verrattuna kontrollinäytteeseen).
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Kuva 2. Sisäilman hiukkasnäytteen aiheuttama geenien yli-ilmentyminen ihmisen
keuhkokudosmallissa (näytteen laimennos 1:8). Kuvassa on esitetty geenit, joiden
ilmentymisessä oli yli viisinkertainen muutos kontrollinäytteeseen verrattuna.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Aiemmin olemme osoittaneet keuhkokudosmallin aktivoivan interleukiini-8-tuotantoaan
hiukkasnäytealtistuksissa /3/. Tällöin voitiin todeta annoksien olevan riittäviä, muttei
kuitenkaan liian toksisia vasteiden havaitsemiseksi keuhkokudosmallissa. Tässä
esitettyjen sekvensointitulosten perusteella pyrittiin selvittämään, soveltuuko ihmisen
keuhkokudosmalli myös transkriptomin eli geenitason muutosten tutkimiseen.
Keuhkokudosmallista saatiin eristettyä riittävästi hyvänlaatuista RNA:ta
hiukkasaltistusten jälkeen RNA-sekvensointia varten. Tutkituista annostasoista toiseksi
suurin vaikutti parhaalta keuhkokudoksen transkriptomin lähempään tarkasteluun.
Hiukkasaltistuksen seurauksena useiden geenien ilmentymisessä tapahtui muutoksia,
joista merkittävimmät liittyivät immuunipuolustuksen eri osa-alueisiin. Suurin muutos
nähtiin ITGAX-geenin ilmentymisessä. Immuunipuolustukseen liittyvä ITGAX-geeni
koodaa proteiinia, joka välittää solujen välisiä interaktioita tulehdusreaktion aikana ja
jolla on erityisen tärkeä rooli monosyyttien kiinnittymisessä ja kemotaksiassa /6/.
Toiseksi eniten muuttui LYZ-geenin ilmentyminen. Sen koodaamaa lysotsyymiä on
erityisesti eri kudosten tuottamissa nesteissä ja sen tehtävänä on hajottaa bakteerisoluja
/7/. Tyrosiini-proteiinifosfataasia koodaava PTPRC-geeni puolestaan on tarpeellinen Tsolujen aktivaatiossa /8/ ja se säätelee T- ja B-solujen antigeeni- sekä sytokiinireseptorien
toimintaa /9, 10/. CD8A-geeni puolestaan on liitetty muun muassa antigeenien
prosessointiin ja esittelyyn /11/, solupinnan reseptorien signalointireitteihin /12/,
sytotoksisten T-solujen erilaistumiseen /12/ ja immuunivasteeseen /13/.
Viidestä eniten ilmentyneestä geenistä ainoa vierasainemetaboliaan liittyvä oli CYPA1,
joka koodaa sytokromi P450 -perheeseen kuuluvaa entsyymiä /14/. Tämän proteiinin
ilmentyminen lisääntyy joidenkin mm. tupakansavusta löytyvien polysyklisten
aromaattisten hiilivetyjen vuoksi /15/. OGG1-geeni, jonka ilmentyminen vähentyi
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merkittävästi, liittyy muun muassa oksidatiiviselta stressiltä suojautumiseen /16/,
akuutteihin tulehdusvasteisiin /17/ sekä DNA-vaurioiden korjaamiseen /18/.
Esitettyjen sekvensointitulosten perusteella voidaan sanoa, että ihmisen
keuhkokudosmalli toimii hyvin hiukkasmaisten altisteiden aiheuttamien geenitason
muutosten tutkimiseen kaupallisesti saatavalla toksikologisella paneelilla. Tulosten
yleistettävyyttä ja tässä esille nousseiden geenien merkitystä tulee selvittää
jatkotutkimuksissa erikuntoisista rakennuksista peräisin olevien hiukkasnäytteiden avulla.
KIITOKSET
Kiitämme Suomen Akatemiaa hankkeen rahoittamisesta (Rakennuksen kosteusvaurion
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KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN
ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ JA SEN HUOMIOON
OTTAMINEN SISÄILMASTA OTETTUJEN
MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSTEN TULKINNASSA.
Kirsi Mäkiranta, Anna-Mari Pessi ja Sirkku Häkkilä
Aerobiologian laboratorio, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö

TIIVISTELMÄ
Katsauksessa käytiin läpi vuosina 2014 – 2018 Aerobiologian laboratoriossa
analysoitujen ulkoilmavertailunäytteiden (280 kpl) lajistoa. 80 %:ssa näytteistä löytyi
kosteusvaurioindikoivaa lajistoa eli joko aktinomykeettejä tai indikaattorisieniä.
Kosteusvauriota indikoivia sieniä esiintyi 76 %:ssa näytteistä, joista yleisimmät olivat
Eurotium (23 %), Aspergillus sektio restricti (22 %), Aspergillus fumigatus (19 %) ja
Phoma (17 %). Aktinomykeettibakteereita eli sädesieniä esiintyi 35 %:ssa näytteistä.
Tulosten perusteella sisäilmasta otettujen näytteiden tulosten tulkinnassa on sulan maan
aikana huomioitava kosteusvaurioindikoivan lajiston esiintyminen pieninä määrinä myös
ulkoilmassa. Pihapiiristä otetun ulkoilmanäytteen edustavuus vertailunäytteenä on
arvioitava huolellisesti tuloksia tulkittaessa.
JOHDANTO
Rakennusten sisäilmassa esiintyvät mikrobit ovat peräisin joko ulkoilmasta, ihmisistä ja
erilaisista ihmistoiminnoista tai rakennuksessa esiintyvistä lähteistä. Suomessa ulkoilman
mikrobipitoisuudet ovat matalimmat talvikaudella, jolloin maa on jäässä ja lumipeitteinen
/1/. Rakennusteknisten selvitysten tueksi otettavat sisäilmanäytteet on ohjeistettu
ottamaan ensi sijassa tuolloin /2/3/. Erityisesti Etelä-Suomessa talviaika on kuitenkin
lyhyt ja pakkasjaksoja saattaa olla vain satunnaisesti, jolloin sisäilmanäytteitä otetaan
myös sulan maan aikana. Tällöin tulee ottaa vertailunäyte ulkoilmasta, johon
rakennuksen sisäilmanäytteiden tuloksia verrataan /2/3/. Tässä katsauksessa haluttiin
selvittää ulkoilmanäytteissä esiintyvää kosteusvauriolajistoa ja ulkoilmasta otettavan 6vaiheimpaktorinäytteen /4/ edustavuutta vertailunäytteenä.
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen /2/ mukaan ulkoilmanäyte otetaan noin 1,5 m
korkeudelta maanpinnasta, vähintään 5 m etäisyydeltä rakennuksen lähimmästä seinästä.
Näytteenottopaikka ei saa olla poistoilma-aukon lähellä. Näytteen ottamista katoksen alta
ei suositella muulloin kuin sateisella säällä. Tulkinnan tueksi näytteenottaja täyttää
mittauspöytäkirjan /3/, josta tulisi käydä ilmi lämpötila- ja kosteusolosuhteet, onko maa
jäässä tai lumipeitteinen, näytteenottopaikan kuvaus (taajama / maaseutualue) sekä
rakennuksen tyyppi. Ulkoilmanäytteen osalta kirjataan lisäksi, miltä etäisyydeltä
lähimmistä rakennuksista näyte on otettu, näytteenottokorkeus ja ulkotilojen virhelähteet,
esimerkiksi kompostin tai rakennusjätteen läheisyys. Mittauspöytäkirja on välttämätön
tulosten tulkinnassa, jonka tekee joko näytteenottaja tai muu taho, jolla on käytössään
sekä rakennusteknisen tarkastelun tiedot että mikrobitulokset /3/.
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Sisäilma- ja ulkoilmanäytteen vertailussa huomioidaan sekä pitoisuus että lajisto.
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa /2/ esitetyn kosteusvauriota indikoivan
lajiston esiintyminen sisäilmanäytteessä tulkitaan epätavanomaiseksi, mikäli samaa
lajistoa ei löydy ulkoilman vertailunäytteestä. Sisäilmanäytteitä ei voida kuitenkaan
käyttää osoittamaan tutkittavan tilan olevan kunnossa tai osoittamaan vauriota, vaan se
tarvitsee aina muuta näyttöä rakennuksen mikrobikasvusta /2/3/.
Kun analysoidaan sulan maan aikana otettuja ilmanäytteitä, nousee käytännön
laboratoriotyössä usein ongelmaksi ulkoilman korkea sieni-itiöpitoisuus /1/5/. Suurina
määrinä esiintyvät ulkoilmalle tyypilliset basidiomykeetit, steriilit rihmat ja Geotrichum–
home muodostavat nopeasti kasvavia pesäkkeitä, jotka saattavat täyttää maljan ja peittää
alleen muuta lajistoa tai jopa estää muun lajiston kasvua.
Tämä heikentää analyysin luotettavuutta. Ongelmaa on pyritty vähentämään
pienentämällä vertailunäytteen kokoa. Tyypillinen ulkoilmavertailun näytekoko sulan
maan aikana on alle 150 l (5 min impaktorinäyte). Menettely kuitenkin nostaa
havaintorajaa yli 10 pmy/m³, jolloin osa lajistosta voi edelleen jäädä havaitsematta.
Aktinomykeeteille ei ole sisäilmanäytteissä enää raja-arvoa, vaan ne huomioidaan
lajistotarkastelussa kosteusvaurioindikaattoreina /2/. Niiden terveyshaitoista on tietoa,
mutta ne ovat myös luonnossa yleisiä ja korkeita pitoisuuksia on mitattu erityisesti
maaseutuympäristöissä. Sisäilmakeskustelussa ja mediassa aktinomykeetit ovat toisinaan
saaneet erityishuomiota, ja pienetkin aktinomykeettipitoisuudet rakennuksen sisäilmassa
ovat voineet johtaa tulkintaan rakennuksen vaurioista.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimusaineistona käytettiin Aerobiologian yksikössä analysoituja, 6-vaihe-impaktorikeräimillä otettuja ulkoilmavertailunäytteitä vv. 2014 – 2018. Näytteet on otettu
maksullisen palvelutoiminnan yhteydessä. Näytteitä oli kaikkiaan 280 kpl EteläSuomesta ja 76 % niistä oli otettu joulu – maaliskuun välisenä aikana. Näytteen
bakteerien kokonaispitoisuus laskettiin THG-alustalta 7 vrk jälkeen. Aktinomykeetit
tyypitettiin Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen /2/ kuvauksen mukaan 14 vrk:n
ikäisinä. Sienipitoisuus määritettiin M2- ja DG-18-alustoilta 7 vrk ikäisenä ja lajisto
varmistettiin 7-14 vrk kuluessa. Pienin havaittu pitoisuus vaihteli 2 – 12 pmy/m³.
Käytetyt kasvualustat ovat Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen /2/ mukaiset.
Tämän katsauksen näytteet oli otettu yleisimmin rakennuksen pihapiiristä, mutta aina 5
metrin etäisyyttä lähimmästä rakennuksesta ei ollut noudatettu. Lisäksi 9 %:ssa näytteistä
ulkoilmavertailu oli mittauspöytäkirjan mukaan otettu katoksen alta, koska satoi.
Läheskään kaikissa tapauksissa pyydettyjä mittauspöytäkirjan tietoja ei ollut täytetty,
vaan oli täytetty esimerkiksi vain lämpötilatiedot tai ei niitäkään.
Lähempään tarkasteluun otettiin sellaiset näytteet, missä esiintyi korkeita kosteusvauriota
indikoivien sienten pitoisuuksia (yli 100 pmy/m³). Näiden näytteiden osalta tarkasteltiin
myös sisäilmasta löytynyttä lajistoa, jota verrattiin ulkoilman indikaattorisienten lajistoon
ja pitoisuuksiin sekä käytiin läpi mittauspöytäkirjat. Erikseen tarkasteltiin myös
katoksesta otettujen näytteiden lajistoa.
TULOKSET JA POHDINTA
Kosteusvaurioindikoivaa lajistoa /2/ löytyi 80 %:ssa ulkoilmanäytteistä.
Aktinomykeettejä esiintyi 35 %:ssa näytteistä. Indikaattorisienistä (yht. 76 %:ssa
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näytteistä) yleisimmät olivat Eurotium, Aspergillus sektio restricti, Aspergillus fumigatus
ja Phoma. Aspergillus –suvun indikaattorilajeja esiintyi kaikkiaan yli 70 %:ssa näytteistä
(Taulukko 1.). Steriilien pesäkkeiden ja basidiomykeettien lisäksi Aspergillus-ryhmän
sienten yleisyys on havaittu muissakin tutkimuksissa, missä on otettu ulkoilmanäytteitä
/5/6/. Jopa suuri-itiöisiä Chaetomium- ja Stachybotrys- homesieniä havaittiin muutamissa
ulkoilmavertailunäytteissä. (Taulukko 1.) Näiden homesienten yksittäisetkin pesäkkeet
sisäilmanäytteissä tulkitaan poikkeaviksi /2/3/.
Aineistossa indikaattorilajiston pitoisuudet jakautuivat epätasaisesti. Indikaattorien
pitoisuudet olivat pääosin matalia (Kuva 1.). Korkeita (summa yli 100 pmy/m³)
kosteusvauriota indikoivien sienten pitoisuuksia löytyi 10 ulkoilmanäytteessä (Kuva 1.).
Ne oli otettu pääosin selkeän talvikauden ulkopuolella (lämpötila selkeästi nollan
yläpuolella, loka-marraskuussa tai maalis-huhtikuussa). Aspergillus-suvun
indikaattorisieniä esiintyi 91 % näistä näytteistä ja Phoma-homesientä 27 %.
Kosteusvaurioindikoivan sienilajiston korkeimmat yhteenlasketut pitoisuudet olivat 339
pmy/m³ (M2-alusta) ja 262 pmy/m³ (DG-18-alusta) (Kuva 1.). Erityisesti Aspergillus
fumigatus –homesienen korkeita pitoisuuksia oli useammassa ulkoilmanäytteessä. Kun
tarkasteltiin näiden ulkoilmavertailunäytteiden vauriokohteiden tuloksia, rakennusten
sisäilman kosteusvaurioindikoivien sienten pitoisuudet olivat pääosin matalia eikä
lajistokaan ollut samaa kuin osin (Kuva 3.)

Kuva 1. Aktinomykeettien ja kosteusvaurioindikoivien sienten yhteenlaskettujen
pitoisuuksien sekä sienten kokonaispitoisuuksien vaihtelu ulkoilmavertailunäytteissä.
N=280.
Aktinomykeettien pitoisuudet olivat 75 %:ssa aineistosta vähäisiä (alle 5 pmy/m³). 21
näytteessä ulkoilman aktinomykeettipitoisuus oli yli 20 pmy/m³ ja viidessä näytteessä
ulkoilmavertailun aktinomykeettipitoisuus oli erittäin korkea (yli 50 pmy/m³) (Kuva 2.).
Korkein aktinomykeettipitoisuus ulkoilmavertailussa oli 168 pmy/m³.
Mittauspöytäkirjoista ei löytynyt näissä tapauksissa erityisiä virhelähteitä korkeille
pitoisuuksille. Esimerkiksi maanmuokkaus, kompostin kääntäminen ja rakennusjätteiden
läheisyys ovat voineet nostaa pitoisuuksia korkeiksi.
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Taulukko 1. Havaittu kosteusvaurioindikoiva lajisto ulkoilmavertailunäytteissä. Lajisto
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen /2/3/ mukaan. N=280.
Havainnot / kaikki näytteet
n
%
Kosteusvauriota indikoiva lajisto
225
80
Aktinomykeettejä
99
35
Kosteusvauriota indikoivaa sienilajistoa
211
76
Aspergillus -suvun indikaattorisieniä (yht. )
206
73,6
Kosteusvauriota indikoiva sienilajisto:
Eurotium
64
22,9
Aspergillus sektio restricti
61
21,9
Aspergillus fumigatus
52
18,6
Sphaeropsidales (Phoma sensu lato )
46
16,5
Exophiala
34
12,2
Oidiodendron
33
11,8
Geomyces
32
11,5
Acremonium
28
10,0
Fusarium
21
7,5
Aspergillus versicolor
20
7,2
Wallemia
20
7,2
Paecilomyces
18
6,5
Scopulariopsis
12
4,3
Paecilomyces variotii
11
3,9
Sporobolomyces
6
2,2
Aspergillus sydowii
5
1,8
Chaetomium
5
1,8
Trichoderma
5
1,8
Aspergillus ochraceus
4
1,4
Engyodontium
4
1,4
Phialophora sensu lato
3
1,1
Stachybotrys
3
1,1
Ulocladium
3
1,1
Tritirachium
2
0,7
Katoksesta otettujen ulkoilmavertailunäytteiden (Taulukko 2.) indikaattorilajiston
pitoisuudet eivät poikenneet muusta aineistosta. Lajistossa oli jonkun verran
puumateriaalille tyypillisiä sinistäjäsieniä /7/, kuten Phoma, mikä voi viitata katoksessa
säilytettyyn polttopuuhun tai muuhun puurakenteisen katoksen vaurioihin.
Taulukko 2. Katoksesta otettujen näytteiden kosteusvaurioindikoiva lajisto. N=26.
Havainnot / katosnäytteet
määrä
maksimi (pmy/m³)
Kosteusvauriota indikoivaa lajistoa
23 (88 %)
aktinomykeettejä
10 (38 %)
40
kosteusvauriota indikoivia sieniä 20 (77 %)
26

Sisäilmastoseminaari 2019

195

AKTINOMYKEETTIEN ESIINTYMINEN
ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ

28%

6%

7%
64%

Alle havaintorajan

2%

< 20

20 - 50

> 50 (pmy/m3)

Kuva 2. Aktinomykeetteja havaittiin 35 %:ssa eli 99 näytteessä. Näistä 7 %:ssa havaittiin
yli 20 pmy/m³ pitoisuuksia.

Kuva 3. Kosteusvaurioindikoivien sienten yhteenlaskettu pitoisuus ulkoilmavertailussa ja
sisällä niissä 10 näytteessä, missä pitoisuus oli korkea (> 100 pmy/m³).
Sisäilmanäytteistä on valittu se tila, missä oli korkein pitoisuus indikaattorisieniä.
Näytteen 1 sisäilmanäyte on otettu kellaritilasta, näyte 10 on otettu vain M2-alustalle.
PÄÄTELMÄT
Kosteusvaurioindikoivan sienilajiston esiintyminen ulkoilmavertailuista koostuneessa
tutkimusaineistossa oli erittäin yleistä. Erityisesti Aspergillus-ryhmän kosteusindikoivien
sienten suuri osuus (74 % kaikista näytteistä) on huomioitava ilmanäytteiden tulosten
tulkinnassa. Myös aktinomykeettejä havaittiin ulkoilmanäytteissä useasti, vaikka
ulkoilmanäytteen havaintoraja on bakteerienkin osalta usein yli 10 pmy/m³. Otettaessa
triplakeräimellä ulkoilman vertailunäytettä myös bakteerinäyte on saman suuruinen kuin
sieninäyte, vaikka bakteerimaljoilla samanlaista ongelmaa maljojen umpeenkasvusta ei
olekaan. Aktinomykeettien esiintymisestä erilaisissa ympäristöissä tarvitaan
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lisätutkimusta ja myös aktinomykeettien tarkempi suku- ja lajitason tunnistus voi tuoda
lisätietoa.
Ulkoilmavertailu on välttämätön apu sulan maan aikana otettujen sisäilmanäytteiden
tulkinnassa, mutta hetkellisessä näytteessä kosteusvaurioindikoivan lajiston puuttuminen
ei vielä tarkoita, että tätä lajistoa ei ulkoilmassa esiintyisi. Sellaista kattavaa aineistoa
ulkoilman taustan mikrobimääristä ei toistaiseksi kuitenkaan ole, mihin vertailu voitaisiin
perustaa. Ulkoilmanäytettä suositellaan otettavaksi aina, mutta alle 5 pakkasasteen
lämpötilassa sitä ei enää voida ottaa elatusalustojen jäätymisen ja pumppujen
vaurioitumisriskin vuoksi /2/3/.
Tässä katsauksessa aineisto muodostui maksullisen palvelutoiminnan yhteydessä, eri
puolilta Etelä-Suomea satunnaisesti otetuista näytteistä eri ajankohtina. Kattavaa kuvaa
ulkoilman kosteusindikoivien mikrobien pitoisuuksista tai -lajistosta tietyissä lämpötilaja kosteusolosuhteissa ei saada. Aikaisemmissa 1990-luvun loppupuolen
ulkoilmanäyteselvityksissä eri puolilta Suomea /5/ ei havaittu eroa rannikon ja sisämaan
näytteiden välillä. Ilmaston lämmetessä ulkoilman tausta vaikuttaa kuitenkin yhä
useammin sisäilmassa esiintyvään lajistoon varsinkin Etelä-Suomessa. Ilmanäytteiden
kohdalla korostuu hyvä näytteenottosuunnitelma ja näytteenoton toteutus ja tulosten
tulkitsijan ymmärrys kyseisestä rakennuksesta. Suurissa toimistorakennuksissa, missä on
tehokas tuloilman suodatus, on ulkoilmasta tulevan mikrobiston määrä vähäinen /6/,
mutta erityisesti pientaloista otetuissa ilmanäytteissä tulee huomioida ulkoilmasta
kulkeutuva lajisto tulosten tulkinnassa.
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KOSTEUSVAURIOTALOJEN MIKROBITOKSIINIEN
YHTEISVAIKUTUKSET SOLUMALLEISSA
Merja Korkalainen ja Arja Moilanen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ympäristöterveys, Kuopio

TIIVISTELMÄ
Olemme aiemmin osoittaneet, että suomalaisissa kosteusvauriorakennuksissa yleisesti
esiintyvät toksiinit ja mikrobien rakenneosat yhdessä voimistavat toistensa vaikutuksia,
jolloin tulehdusvasteita käynnistävä vaikutus soluissa tulee esille erittäin pienillä
pitoisuuksilla. Tämä osoitettiin käyttämällä ihmisen makrofagisoluja, mutta nyt olemme
kehittäneet herkemmän yhteisviljelysolumallin. Tässä mallissa käytetään keuhkojen
epiteelisolujen (A549) ja alveolaaristen makrofagien (THP-1) yhteisviljelmää, jossa solut
ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja voivat siten vahvistaa toksiinien aiheuttamia
vasteita.
Tutkimuksessa käytettiin mallitoksiinina enniatiini B:tä, jolla altistettiin soluja yhdessä
bakteereiden rakennekomponentin LPS:n kanssa. Altistusten vaikutusta tulehdusvasteisiin yksittäisissä solulinjoissa ja yhteisviljelmässä mitattiin määrittämällä tulehdusta
käynnistävien sytokiinien (TNFα ja IL-1β) erittymistä soluista. Tulokset osoittivat, että
keuhkosoluissa altistusten vaikutukset olivat erittäin pieniä, kun taas yhteissolumallissa
vaikutukset voimistuivat suuremmiksi kuin pelkästään makrofageissa. Suurimman
vasteen saavuttamiseksi tarvittiin vuorovaikutusta keuhkosolujen ja makrofagisolujen
välillä.
Tutkimuksessa kehitetyllä yhteisviljelysolumallilla pystytään paremmin jäljittelemään
todellista altistumistilannetta ja sitä voidaan hyödyntää tutkittaessa vaikutusmekanismeja,
joilla erilaiset kosteusvauriorakennuksen altisteet pieninäkin pitoisuuksina voivat
aiheuttaa sisäilmaoireita.
TAUSTA
Mikrobitoksiineille altistutaan yhdessä muiden sisäilmassa olevien tekijöiden kanssa.
Toksiineita on usein syytetty kosteusvauriorakennuksissa koettujen oireiden aiheuttajiksi,
mutta niiden sisäilmasta mitatut pitoisuudet ovat olleet alhaisia myös kosteusvaurioisissa
rakennuksissa /1/. Aikaisimmissa tutkimuksissamme huomattiin, että yksittäisten,
suomalaisissa kosteusvauriorakennuksissa yleisesti esiintyvien toksiinien vaikutukset
tulehdusvasteisiin olivat vain vähäisiä /2,3/. Sen sijaan toksiinit yhdessä mikrobien
rakenneosien kanssa voimistivat huomattavasti tulehdusvasteita käynnistäviä vaikutuksia
/2,3/.
Aikaisempi tutkimuksemme tehtiin käyttämällä ihmisen THP-1-monosyyttisoluja, jotka
erilaistettiin makrofageiksi /2/. Makrofagit ovat puolustusjärjestelmän soluja, jotka
vastaavat tulehdusvasteisiin liittyvien sytokiinien, kuten TNFα ja IL-1β, tuottamisesta /4/.
Tässä tutkimuksessa haluttiin kehittää edistyneempi yhteisviljelysolumalli, johon
makrofagien lisäksi otettiin mukaan ihmisen keuhkojen epiteelisolut (kuva 1).
Epiteelisolut toimivat sytokiinien ja muiden välittäjäaineiden välittäjinä, mikä muokkaa
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erilaistuneiden makrofagien aktiivisuutta. Tällä solujen vuorovaikutuksella saadaan
aikaan tulehdusvaste, jonka on raportoitu olevan suurempi kuin yksittäisissä solulinjoissa
/5-7/.

Kuva 1. Solumalli, jossa ihmisen keuhkojen epiteelisoluja ja makrofagisoluja viljellään
yhteisviljelmässä.
Yhteisviljelysolumallilla pyritään jäljittelemään todellista altistumistilannetta, jossa
makrofagit yhdessä keuhkojen epiteelisolujen kanssa reagoivat ensimmäisinä
hengitysteitse tapahtuvaan altistukseen.
MENETELMÄT
Solumalli
Tutkimuksessa käytettiin ihmisen monosyyttisolulinjaa THP-1 ja ihmisen keuhkojen
epiteelisoluja A549 (American Type Culture Collection). Soluja kasvatettiin
standardoiduissa olosuhteissa RPMI-1640-solukasvatusmediumissa, johon oli lisätty
fetaaliseerumia, glutamiinia ja antibiootteja.
Viljelmät perustettiin 24-kuopan kuoppalevyille, joille laitettiin ensin kasvamaan A549solut (50000 solua/kuoppa). Keuhkosolujen annettiin kiinnittyä kuoppien pohjiin yön yli.
Seuraavana päivänä kuoppiin lisättiin THP-1-soluja (200 000 solua/kuoppa).
Monosyytteinä olevat solut erilaistettiin makrofageiksi 50 nM PMA:ta (forboli-12myristaatti-13-asetaatti) sisältävässä kasvatusmediumissa 24 h tai 6 h ajan, jonka jälkeen
solujen annettiin toipua yön yli normaalissa kasvatusmediumissa. Erilaistamisen aikana
THP-1-monosyyttisolut muuttuivat suspensiossa kasvavista soluista pohjaan
kiinnittyviksi makrofagisoluiksi.
Yhteisviljelmän lisäksi tehtiin myös samalla tavalla viljelmät, joissa oli pelkästään
keuhkosoluja tai makrofageja. Lisäksi testattiin erilaistamisen vaikutusta
tulehdusvasteisiin.
Altistukset ja analyysit
Valmiille yhteisviljelmälle vaihdettiin altistusmedium, jossa oli 5 μM enniatiini B
-toksiinia ja/tai 5 ng/ml lipopolysakkaridia (LPS). Koska enniatiini B oli liuotettu
DMSO:hon, soluja altistettiin myös pelkällä 0.1 % DMSO:llä taustan kontrolloimiseksi.
Aluksi enniatiini B:lle ja LPS:lle määritettiin annosvasteet, joiden perusteella valittiin
käytetyt pitoisuudet.
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Soluja altistettiin 24 h ajan, jonka jälkeen kasvatusliuokset kerättiin näytteiksi.
Tulehdusta käynnistävien sytokiinien (TNFα ja IL-1β) erittymistä soluista määritettiin
käyttämällä kaupallisia ELISA-sytokiinikittejä (R&D Systems).
Enniatiini B valittiin mallitoksiiniksi, koska sitä esiintyy yleisesti kosteusvauriorakennuksista kerätyissä näytteissä Suomessa ja muualla Euroopassa /8-10/.
Endotoksiinit, joiden malliaine tässä tutkimuksessa oli LPS, ovat gram-negatiivisten
bakteereiden ulkomembraanin pääasiallisimpia rakennekomponentteja. Sisäilmassa ne
esiintyvät tavallisesti liittyneinä pölypartikkeleihin ja ilman aerosoleihin. LPS:n tiedetään
aiheuttavan voimakkaan immuunivasteen normaaleissa nisäkässoluissa /11/.
TULOKSET
Tulehdusta käynnistävien sytokiinien tuottoa mitattiin yhteisviljelmän lisäksi pelkissä
makrofagi- ja keuhkosoluviljelmissä (kuva 2). Keuhkosoluissa toksiinin ja LPS:n
aiheuttamat vasteet olivat niin pieniä, että niitä ei saatu mitattua. Edes LPS:n pitoisuuden
nostaminen 1000-kertaa suuremmaksi ei lisännyt mitattavissa määrin TNFα:n ja IL-1β:n
erittymistä. Sen sijaan makrofagisoluissa altisteiden aiheuttamat tulehdusvasteet tulivat
hyvin esille, vaikka ne olivatkin selvästi pienempiä kuin yhteisviljelyssä. Sekä
yhteisviljelmässä että makrofagisoluissa nähtiin myös toksiinin ja LPS:n toisiaan
voimistava vaikutus. Altisteiden aikaansaamat vaikutukset TNFα:n ja IL-1β:n
erittymiseen olivat hyvin samankaltaisia, vaikkakin IL-1β:n tuotto oli vähäisempää
(kuva 2).

Kuva 2. Proinflammatoristen sytokiinien TNFα (A) ja IL-1β (B) tuotto yhteisviljelmässä
(keuhkosolut A549 ja erilaistetut makrofagit THP-1) sekä erilaistettujen makrofagien ja
keuhkosolujen viljelmissä. Soluja altistettiin enniatiini B -toksiinille (5 μM) ja LPS:lle (5
ng/ml) yksin ja yhdessä 24 h ajan, jonka jälkeen mitattiin kasvatusliuokseen erittyneiden
sytokiinien määrä. Tulokset ovat keskiarvoja 3 rinnakkaisesta näytteestä ja hajonta on
esitetty keskiarvon keskivirheenä.
Tulehdusvasteen kehittyminen vaati erilaistuneet makrofagit. Yhteisviljelmässä, jossa
käytettiin monosyyttimuodossa olevia THP-1-soluja, mitatut vasteet jäivät hyvin pieniksi
(kuva 3). Solujen erilaistamista makrofageiksi kokeiltiin 24 tunnin lisäksi myös
lyhyemmällä, 6 tunnin PMA-käsittelyllä. Mikroskooppitarkastelun perusteella jo 6 tuntia
riitti muuttamaan suspensiossa kasvavat monosyyttisolut pohjaan kiinnittyviksi
makrofagisoluiksi. Mitattujen vasteiden taso pysyi samansuuruisena kummallakin
käsittelyajalla.
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Kuva 3. Proinflammatoristen sytokiinien TNFα (A) ja IL-1β (B) tuotto yhteisviljelmissä,
joissa on käytetty A549-keuhkosolujen lisäksi THP-1-soluja erilaistettuina (24 h PMAkäsittely) ja monosyytteinä ilman erilaistamista. Soluja altistettiin enniatiini B -toksiinille
(5 μM) ja LPS:lle (5 ng/ml) yksin ja yhdessä 24 h ajan, jonka jälkeen mitattiin
kasvatusliuokseen erittyneiden sytokiinien määrä. Tulokset ovat keskiarvoja kahdesta
erillisestä määrityksestä, joissa kummassakin oli 3 rinnakkaista näytettä. Hajonta on
esitetty keskiarvon keskivirheenä.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tuloksista havaitaan, että yhteisviljelmissä toksiinin ja LPS:n aiheuttamat tulehdusvasteet
olivat suuremmat kuin yksittäisissä keuhkosolujen tai makrofagisolujen viljelmissä.
Solujen keskinäistä vuorovaikutusta tarvittiin suuremman vasteen saavuttamiseksi.
Solumallimme jäljittelee todellista altistumistilannetta, jossa makrofagit yhdessä
keuhkojen epiteelisolujen kanssa hengitysteiden pintarakenteissa reagoivat ensimmäisinä
kohtaamaansa altistukseen.
Tulehdusvasteen kehittyminen edellytti THP-1-monosyyttisolujen erilaistamista
makrofageiksi. Monosyytit ovat veressä kiertäviä valkosoluja, jotka voivat erilaistua
kudoksissa makrofageiksi tai muiksi puolustusjärjestelmän soluiksi. Yksittäisissä
soluviljelmissä erilaistuminen saadaan aikaan kemikaalikäsittelyllä /12/, mutta
yhteisviljelmissä jo kontaktin keuhkosolujen kanssa on todettu aiheuttavan
monosyyttisolujen muuttumista makrofagityyppisiksi /4-7/. Siten solujen ollessa
kontaktissa toistensa kanssa lyhyempi kemikaalikäsittelyaika riittää makrofagien
erilaistamiseen.
Uutta solumallia on tarkoitus hyödyntää mikrobitoksiinien yhteisvaikutustutkimuksissa ja
vaikutusmekanismien selvittelyssä.
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MITÄ ROBOTTIVAUVA OPETTI MEILLE LASTEN
MIKROBIALTISTUMISESTA JA SEN ARVIOINNISTA?
Heidi K. Hyytiäinen1, Balamuralikrishna Jayaprakash1, Pirkka V. Kirjavainen1,2, Sampo
E. Saari3,4, Rauno Holopainen5,6, Jorma Keskinen3, Kaarle Hämeri7, Anne Hyvärinen1,
Brandon E. Boor8,9 ja Martin Täubel1
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TIIVISTELMÄ
Lasten altistumista mikrobeille tutkittiin THL:n ja TTL:n yhteisessä hankkeessa, jossa
rakennettiin robottivauva matkimaan pikkulapsen ryömimistä lattialla ja mitattiin
mattopölystä peräisin olevia hengitysilman mikrobeja. Pienten ryömivien lasten
hengitysilmassa mikrobien määrä on suurempi ja niiden lajisto erilainen kuin aikuisten
hengitysilmassa. Tämä johtuu oletettavasti siitä, että osa pölystä ja mikrobeista jää lähelle
lattiaa eikä nouse aikuisten hengitysilman korkeudelle. Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa
lasten mikrobialtistumisen arviointiin. Pikkulapsen ryömiminen nostaa matosta pölyn
mukana mikrobeja. Osa mikrobeista liikkuu ilmavirtojen mukana helpommin ja
kauemmas kuin toiset, minkä takia lapsen hengitysilman mikrobien seos on erilainen kuin
maton pinnalla tai aikuisten hengitysilmassa.
JOHDANTO
Varhaislapsuuden mikrobialtistumista arvioidaan laajoissa epidemiologisissa
tutkimuksissa tavallisesti mattopölynäytteistä tehtävien mikrobianalyysien avulla.
Tutkimuksen tavoite oli selvittää, miten ryömiväisikäisen lapsen liikehdintä matolla
vaikuttaa lapsen mikrobialtistumiseen hengitysteitse, ja kuinka hyvin mattopölyn
mikrobikoostumus vastaa lapsen hengitysilman mikrobikoostumusta. Lisäksi verrattiin,
onko aikuisen kävelyllä maton ylitse sama vaikutus mikrobeiden liikkeisiin ja
mikrobialtistumistasoihin.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Altistumisen arviointi toteutettiin täysimittaisessa (81,4 m3) altistuskammiossa (TTL).
Ryömivän lapsen altistumisen arviointia varten rakennettiin robottivauva (kuva 1), johon
oli liitetty IOM-keräin (10 l/min tilavuusvirta, hengittyvän pölyn leikkausraja D50 ~100
µm) lapsen hengitysvyöhykkeeltä (25 cm korkeudella) suodatettua mikrobinäytettä
varten. Myös aikuisen hengitysvyöhykkeeltä (1,5 m korkeudella) kerättiin
mikrobinäytteitä IOM-keräimellä. Mikrobilähteenä käytettiin vapaaehtoisista kodeista
saatuja mattoja (17 kpl), ja jokaisessa kokeessa käytettiin eri mattoa.

Kuva 1. Ryömivää vauvaa matkiva robotti, johon on liitetty IOM-keräin sekä vieressä
kulkeva optinen hiukkaskokolaskuri (OPS).
Vauvan ryömimisen vaikutusta mikrobeiden liikkeisiin ja lapsen mikrobialtistumiseen
mitattiin 12 kokeessa, jotka kestivät yhteensä 60-100 minuuttia. Samassa yhteydessä
otettiin näyte aikuisen hengitysvyöhykkeeltä. Kävelevän aikuisen aiheuttamaa mikrobien
leviämistä mitattiin viidessä 100 minuutin kokeessa. Kaikissa kokeissa otettiin myös
mattopölynäyte (kuva 2).
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Kuva 2. Koeasetelmassa kerätyt näytteet: IOM-keräin suodatetulle ilmanäytteelle lapsen
hengitysvyöhykkeeltä (A), ja aikuisen hengitysvyöhykkeeltä (B), OPS-mittaus (C) ja
mattopölynäyte (D).
Mikrobinäytteistä (mattopöly, lapsen hengitysvyöhyke, aikuisen hengitysvyöhyke) tehtiin
qPCR-analyysit mikrobiryhmien (Cladosporium herbarum, Penicillium/Aspergillus spp.,
homesienten kokonaispitoisuus, gram-positiiviset sekä gram negatiiviset bakteerit) /1-3/
pitoisuuksien vertailuun, ja sekvensointi (16S rDNA Illumina MiSeq v3
amplikonisekvensointi) /4/ mikrobilajien tarkempaan analysointiin.
TULOKSET
Sieni- ja bakteeripitoisuudet olivat ryömimisen aikana keskimäärin 8-21-kertaisia lapsen
hengitysvyöhykkeellä (25 cm korkeudella) verrattuna aikuisen hengitysvyöhykkeeseen
(1,5 m korkeudella) (kuva 3). Aikuisen kävelyn aikana mikrobipitoisuudet eivät nousseet
yhtä voimakkaasti. QPCR-menetelmällä tarkasteltujen mikrobiryhmien pitoisuudet
korreloivat enimmäkseen kohtalaisesti mattopölyn ja lapsen hengitysilman välillä, mutta
Cladosporium herbarum –sienten ja gram-negatiivisten bakteerien osalta korrelaatio oli
heikko. 16S rDNA sekvensointiin pohjautuen määritetty mikrobikompositio ja
mikrobilajien suhteelliset osuudet erosivat mattopölynäytteiden, lapsen hengitysilman ja
aikuisen hengitysilman välillä. Lapsen hengitysilmassa oli esimerkiksi suhteellisesti
enemmän Proteobacteria- ja Firmicutes –ryhmien mikrobeja verrattuna mattopölyyn.
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Kuva 3. Esimerkkitilanne OPS-mittauksissa ryömimisen aikana havaitusta
hiukkaspitoisuuden vaihtelusta lapsen (25 cm korkeudella) ja aikuisen (1,5 m
korkeudella) hengitysvyöhykkeellä, sekä kaikkien kokeiden perusteella lasketut
pitoisuuserot altisteryhmittäin.
YHTEENVETO
Mattopölystä otetut mikrobinäytteet edustavat melko huonosti lapsen hengitysilman
mikrobiologista koostumusta /5/. Mikrobiryhmien välillä on eroja siinä, miten hyvin
mattopölyn pitoisuudet korreloivat lapsen hengitysvyöhykkeen ilman pitoisuuksien
kanssa. Mikrobipitoisuudet olivat lapsen hengitysvyöhykkeellä merkittävästi korkeammat
verrattuna aikuisen hengitysvyöhykkeeseen. Varhaislapsuus on merkittävä ikävaihe
mikrobialtistumiseen liittyvien terveysvaikutusten kannalta /6-7/, ja siksi lasten
mikrobialtistumisen arviointiin tarvittaisiinkin menetelmiä, jotka vastaisivat paremmin
todellista altistumista.
KIITOKSET
Kiitämme vapaaehtoisia, jotka lahjoittivat kodeistaan mattoja tutkimusta varten, ja
TTL:ää tutkimuslaitteiston sekä altistuskammion käyttömahdollisuudesta ja avusta
tutkimuksen aikana. Kiitämme myös THL:n Ympäristöterveysyksikön
tutkimusanalyytikkoja Katja Saarniota, Mervi Ojalaa ja Heli Martikaista erinomaisesta
laboratoriotyöstä. Kiitämme myös Asko Vepsäläistä datankäsittelystä, tilastollisesta
tuesta sekä analyyseistä. Kiitokset Suomen Akatemialle ja Juho Vainion säätiölle
tutkimushankkeen rahoittamisesta.
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MIKROBIMÄÄRITYKSET
RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEESTÄ – MENETELMIEN
VERTAILU
Maria Valkonen, Katja Saarnio, Heidi Hyytiäinen, Martin Täubel ja Anne Hyvärinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Terveysturvallisuus osasto, Ympäristöterveysyksikkö

TIIVISTELMÄ
Rakennusten mikrobivaurioita on perinteisesti tutkittu laboratoriossa viljelymenetelmän
avulla. Viime aikoina tähän käyttöön on kehitetty muitakin menetelmiä. Keräsimme
aineiston, jossa 433 rakennusmateriaalinäytettä analysoitiin useilla eri menetelmillä;
viljelemällä, qPCR:lla analytiikalla (kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio),
Mycometerillä sekä sekvensoimalla. Menetelmien vertailussa havaittiin eroja
menetelmien välillä, mikä on luonnollista, sillä ne kaikki mittaavat hieman eri asiaa.
Viljely ja qPCR luokittelivat näytteiden vaurioitumisen melko samansuuntaisesti.
Viljelyn ja Mycometerin välillä näytteiden jakautuminen vaurioitumisen mukaan ei ollut
systemaattista. Sekvensoimalla havaittiin mielenkiintoisia eroja mikrobilajistossa niiden
näytteissä, joissa viljelyn mukaan oli tai ei ollut mikrobikasvua.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Aineistona tässä tutkimuksessa oli 433 rakennusmateriaalinäytettä. Näistä näytteistä on
tehty asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen /1/ mukainen laimennossarjaviljely.
Lisäksi näistä samoista näytteistä on analysoitu qPCR- seuraavat mikrobiryhmät;
Streptomyces spp. ryhmä /2/, Penicillium, Aspergillus ja Paecilomyces variotii –ryhmä
/3/ sekä sienten kokonaispitoisuus /4/. Yli puolelle näytteistä (n= 236) on tehty myös
Mycometer®-analyysi sienten kokonaisbiomassan määrittämiseksi. Lisäksi osasta
näytteistä (n=89) on sekvensoitu sienet ja bakteerit Illumina MiSeq amplicon –tekniikalla
kuten Jayaprakash ym. aiemmin esittäneet /5/.
Rakennusmateriaalien näytetyypit on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Rakennusmateriaalinäytteiden näytetyypit
Materiaaliluokka
N
Villa
190
Puu
130
Kipsilevy tai paperi
35
Betoni
30
Muovi
25
Muu
23
Mycometer-analyysia varten näytettä punnittiin n. 100 mg ja analysoitiin laitevalmistajan
ohjeiden mukaisesti. Tulos luokiteltiin kategorioihin A (ei sienibiomassaa), B (lievästi
kohonnut sienibiomassa) ja C (selkeästi kohonnut sienibiomassa) valmistajan antamien
ohjearvojen mukaisesti.
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Muihin analyyseihin näytteet esikäsiteltiin asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
mukaisesti eli punnittiin 1-5 g ja uutettiin laimennosliuokseen. Tästä liuoksesta tehtiin
viljelyanalyysit ja eristettiin DNA kaupallista Chemagic DNA plant- kittiä käyttäen.
Eristetystä DNA:sta tehtiin sekä qPCR- että sekvensointianalyysit. (Kuva 1)

Kuva 1. Näytteen kulku laboratoriossa.

qPCR-, Mycometer- ja sekvensointituloksia tarkasteltiin kolmessa luokassa
laimennossarjaviljelyn tuloksen mukaisesti: vaurioituneet, epäily vauriosta ja eivaurioituneeet. Jako kolmeen luokkaan tehtiin asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
toimenpiderajojen avulla /1/.
TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA
Näytteiden jakautuminen eri vaurioitumisluokkiin on esitetty taulukossa 2. Kaikissa
menetelmissä näytteet on jaettu kolmeen eri luokkaan. Viljelytuloksen luokittelu perustuu
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen /1/ rajoihin, qPCR-tulos THL:n oman
validoinnin tuottamiin rajoihin ja Mycometer-analyysin tulos Mycometer®
laitevalmistajan antamiin rajoihin.
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Taulukko 2. Näytteiden jakautuminen eri luokkiin eri menetelmillä
Ei vauriota

Epäily vauriosta /
kohonnut pitoisuus

Vaurio

Viljely* n=433

237

20

176

qPCR^ n=433

213

14

207

Mycometer¤ n=236

118

49

69

*Luokitus perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen, ^luokitus perustuu THL:n omiin
validointityössä saatuihin raja-arvoihin, ¤ luokitus perustuu valmistajan antamiin rajoihin

Viljely- ja qPCR-analyysejä pystyttiin vertaamaan koko aineistossa, minkä lisäksi
Mycometer-analyysi oli saatavilla noin puolesta näistä näytteistä. Viljely ja qPCR
luokittelivat näytteet varsin samansuuntaisesti, mutta Mycometer-luokissa oli runsaasti
hajontaa erityisesti niissä näytteissä, jotka olivat viljelyn perusteella vaurioituneita.
Viljely vs. qPCR
Niistä näytteistä, jotka olivat viljelymenetelmän mukaan vaurioituneita (n=176) oli
qPCR:n mukaan 148 kpl (84 %) vaurioituneita (kuva 1). Viljelyn 237 ei-vaurioituneesta
näytteestä taas qPCR:n mukaan 182 (77 %) oli ei-vaurioituneita ja 25 näytettä oli
sellaisia, jotka olivat viljelyllä havaittu vaurioituneeksi, mutta ne eivät olleet sitä qPCRanalyysissä (kuva 2). qPCR ei siis havaitse systemaattisesti enemmän vaurioituneeksi
luokiteltavia näytteitä, vaikka qPCR luokitteli tämän aineiston näytteistä määrällisesti
eniten vaurioituneeksi.

Kuva 2. Näytteiden ryhmittyminen vaurioituneisiin ja ei-vaurioituneisiin viljelyllä ja
qPCR:lla
Viljely vs. Mycometer
Mycometerin ja viljelyn vertailussa havaittiin runsasta hajontaa molempiin suuntiin.
Viljelytuloksesta käytettiin tässä vertailussa vain sienimaljojen tuloksia, sillä Mycometer
ei ota lainkaan huomioon bakteeripitoisuutta. Niistä 96 näytteestä, joista oli Mycometer-
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analyysi tehtynä ja jotka olivat viljellyllä havaittu vaurioituneeksi, oli vain 49 näytettä
(51%) vaurioituneessa luokassa Mycometerilla analysoituna. Vastaavasti 18 näytettä oli
Mycometer-analyysissä vaurioituneita (Mycometer luokka C), mutta viljelyllä eivaurioituneita (kuva 3).

Kuva 3. Näytteiden ryhmittyminen vaurioituneisiin ja ei-vaurioituneisiin viljelyllä ja
Mycometerillä.
Sekvensointi
Tämän aineiston 89 näytteestä tehtiin syväsekvensointi Illumina MiSeq amplicontekniikalla. Nämä alustavat sekvensointitulokset ovat lupaavia. Kaikki
rakennusmateriaalinäytteet saatiin sekvensoitua, joskin osassa näytteistä sekvenssien
lukumäärä oli alhainen. Bakteerien sekvensoinnissa havaittiin 26 pääjaksoa, 381 heimoa
ja 745 sukua ja sienten sekvensoinnissa taas havaittiin 6 pääjaksoa, 152 heimoa ja 245
sukua. Erityisesti bakteerisuvuissa havaittiin eroja niiden näytteiden välillä, jotka oli
luokiteltu viljelyllä ei-vaurioituneiksi verrattuna viljelyllä vaurioituneisiin luokiteltuihin.
Tällä tavalla saatetaan saada havainnoitua uusia mikrobiryhmiä, jotka voivat indikoida
kosteusvauriosta rakennusmateriaalissa. Erot sekvensoinnilla havaituissa mikrobiston
profiileissa voivat myös jatkossa ohjata ymmärtämään mikrobikontaminaation lähdettä.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Viljelyn ja Mycometerin tuloksen välistä vaihtelua voi selittää se, että Mycometeranalyysiin otettiin erillinen osanäyte kuin muihin analyyseihin menevä osanäyte.
Mycometer-analyysissä käytettävä osanäyte on myös varsin pieni, mikä heikentää
näytteen edustavuutta. Muihin analyyseihin (viljely, qPCR, sekvensointi) otettiin vain
yksi osanäyte, joka uutettiin laimennosliuokseen ja tästä laimennosliuoksesta tehtiin sekä
viljely että DNA-eristys. Samasta DNA:sta taas tehtiin sekä qPCR-analyysit että
sekvensointi.
Kaikki menetelmät mittaavat eri asiaa, joten on luonnollista, että niissä on vaihtelua.
Viljely mittaa elinkykyisten mikrobien määrää käytetyissä olosuhteissa (eli kyseisillä
kasvualustoilla ja lämpötilassa). Mycometer puolestaan mittaa sienten biomassaa β-N-
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acetylhexosaminidaasi-entsyymin (nk. NAHA-entsyymi) avulla. qPCR-menetelmällä
mittasimme kahden sieniryhmän ja yhden bakteeriryhmän pitoisuutta. Sekvensoimalla
saadaan tieto näytteessä olevista bakteereista ja sienistä, mutta analyysi ei ole
kvantitatiivinen.
Tulevaisuudessa sekvensointi voi olla hyvä työkalu havaitsemaan mikrobeja
rakennusmateriaaleista. Jotta sekvensoimalla tehtyjä havaintoja pystytään yleistämään,
tarvitaan kuitenkin kattava vertailuaineisto. Tällöin tiedämme, mitkä mikrobit ovat tällä
menetelmällä yleisesti kaikissa materiaaleissa esiintyviä ns. ”normaaleja” ja mitkä eivät.
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ABSTRACT
We characterized the toxicity and surfactant properties of old and fresh biomasses of
indoor isolates of Trichoderma atroviride, Aspergillus versicolor, Chaetomium sp.,
Stachybotrys sp. and Rhizopus sp. Toxicity of cell dispersals from old dry biomasses (>
12 months old) and actively growing molds (< 3 weeks old) was tested as inhibition of
proliferation with somatic mammalian cell lines (PK-15 and MNA). Fresh biomasses
were up to 100 times more toxic than old dry biomasses. When calculated per conidial
particle, 100 times more toxicity was associated with the fresh conidia than the old ones.
Surfactant activity was detected both in biomass dispersals and exudates. We hypotized
that the metabolic state of the fungal growth may influence fungal metabolite emission
into indoor air. This information may be important when mouldy buildings are renovated.
INTRODUCTION
Respiratory illness is associated with exposure to dampness and molds /1/. Mold odor has
been connected to unhealthy indoor air and is a possible indicator for active fungal
growth /2/. Mold growth indoors depends on moisture enabling biological activities as
cell division, mycelial growth, sporulation, formation of membrane-surrounded liquidcontaining organelles (vesicles, vacuoles and peroxisomes), synthesis of secondary
metabolites and emission of volatile organic compounds (VOCs /3/4/5/). Fresh, hydrated
fungal hyphae containing conidiophores, vesicles and vacuoles indicate ongoing, fungal
growth, whereas desiccated conidia and dry hyphal fragments may be less relevant
indicators /1/2/3/4/.
Available microbiological methods may not measure relevant indicators for hazardous
mold exposure and no guidelines for unhealthy levels of indoor mold exposure have been
defined /5/6/. Biologically active fungal secondary metabolites may be toxic to the
producer organism and transported to the cell surface and liberated to the exterior by
membrane-surrounded organelles like vacuoles and vesicles /2/3/. Compared to conidia
and hyphal fragments, membrane-surrounded organelles of indoor fungi have gained
little attention and their impact on indoor air quality is not yet understood. The aim of our
study was to compare toxicity and surfactant activity (ability to reduce surface tension in
water) in dry old and moist fresh fungal biomasses.
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METHODS
Isolation and toxicity testing of fungal biomass dispersals and exudates
Settled dust, indoor building materials and inlet air filters were collected from urban
buildings where severe health problems/7/ were observed. The samples were cultivated
on malt extract agar /8/. Isolation of the indoor microbial isolates, rapid toxicity screening
and toxicity testing of biomass dispersals and exudates of pure cultures with the somatic
cell lines PK-15 (a continuous cell line of porcine kidney epithelial cells) and MNA (a
malignant murine neuroblastoma cell line) were performed as described previously /8/.
Identification of indoor strains and measurement of reduction of surface tension of
water
Isolates were identified to the genus level based on the colony morphology on MEA,
conidiophore morphology, and the size of conidia. Aspergillus versicolor strain SL/3 was
identified (in the year 2008) to the species level in DSMZ (Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen, Braunschweig, Germany). DNA barcoding
(www.isth.info) was used to identify the indoor Trichoderma atroviride strains.
Measurement of reduction of surface tension, i.e. the increase of the surface of a drop of
pure water of 20- 500 µl after addition of 5-50 µl of exudates or conidial dispersals is
described in the paper of Castagnoli et al. 2018 b /9/.
RESULTS
Old resting and fresh active fungal growth - Liquid exudate droplets were not
detected in old dry biomasses.

.
Figure 1. Stachybotrys biomass on a water damaged paper board (A) and on malt extract
agar (B). The biomasses were >20 years (A) and 3 weeks old (B), respectively. Panel A
shows conidiophores and conidia, no exudates or vesicles are visible. Panel B shows
large liquid-containing membrane-surrounded organelles and black conidiophores.
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A piece of paperboard (10 cm×10 cm), was sampled 1996 and stored in a sealed glass jar
at room temp until 2017 (Figure 1A). Biomass scraped from the paper board from 3
different locations were a) cultivated on malt extract agar, b) dispersed in ethanol (60 mg
ml-1). The inoculated malt extract agar exhibited dominant growth of Stachybotrys sp.
like colonies. Three colonies were pure cultured, identified by microscopy as Stachubtrys
sp . One strain was stored in our culture collection as HJ5 and will be identified by
molecular methods. Biomass from the pure cultures incubated at room temperature for 3
weeks were dispersed in ethanol (60 mg ml-1). Dispersals from the paperboard (n=3) and
pure cultures (n=3) were tested for toxicity with PK-15 and MNA cells. The EC50
concentrations for the old dry biomasses in exposed PK-15 and MNA cells were >5000
µg ml-1 and 1200 µg ml-1, respectively. The EC50 concentrations for the fresh biomasses
from the three pure cultures were 16 µg ml-1. Difference between the triplicate
measurements were within one dilution step (two fold dilution).
Old and fresh fungal biomass growing on the old paper board and malt extract agar,
respectively were inspected by stereo microscopy. Figure 1 shows the difference between
old, dry biomass of Stachybotrys sp. on paper board and actively growing, fresh biomass
on malt extract agar. The picture shows that the old, dry biomass exhibited no membrane
surrounded organelles. The fresh biomass contained hyphae, conidiophores, conidia and
large exudate-containing vesicles. Microscopic evaluation of biomasses from the fresh
actively growing Stachybotrys sp. revealed that the volumes of membrane-surrounded
organelles filled with liquid exudates exceeded the volumes of the solid particles (Figure
1B).
In vitro toxicity of old, dry and wet, fresh fungal biomass
Table 1. Toxic responses in vitro assays with somatic mammalian cell lines PK-15 and
MNA of actively growing, fresh biomass and dry, old fungal biomass grown on malt
extract agar.
• EC
• 50 µg fungal biomass (wet wt) ml-1
Age of biomass

T. atroviride*
T1/SKK
T7/SKK
Asp. versicolor*
SL/3
Chaetomium sp*
9/MÖ
2b/26
2c/26
HAS5

2 weeks

1 year

PK-15

MNA

PK-15

MNA

100
130

100
130

2500
1500

2500
1500

100

>320

30
40
60
50

600
2500
400
600

Dispersals of old and fresh fungal biomass growing on malt extract agar were tested In
vitro for toxicity as inhibition of proliferation with the PK-15 and MNA cell lines. The
biomass dispersals contained 60 mg fungal biomass per ml. We found reduced toxicities,
i.e. higher EC50 values in the old biomasses compared to fresh ones representing 5 genera
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of common indoor molds; Stachybotrys, Trichoderma, Chaetomium and Aspergillus
(Table 1). The toxicity endpoints of old biomass dispersals were >3 to 10 times higher
than for the fresh biomass dispersals (Table 1). When calculating density of conidia per
microscopic fields in dispersals of 60 mg (wt wt) ml-1, the old, less toxic dispersals were
found to contain 6 to 10 times more conidia than the more toxic, fresh dispersals. Thus,
100 times more toxicity was associated with the fresh conidia than with the old ones
(Figure 2).

Figure 2. Phase contrast micrographs showing density of conidia in microscopic fields in
dispersals of plate-grown biomasses (60 mg wet wt per ml) of Aspergillus versicolor
SL/3. The dispersal of >1-year-old biomass in Panel A visualizes 120 conidia. Panel B
shows the dispersal from a 2-weeks-old biomass containing 20 conidia. The bar is 6 µm.
The panels A and B are representative for 6 microscopic fields, respectively.
Table 2. Examples of reduction of water surface tension and toxicity of conidia and liquid
exudates from selected indoor fungi. Toxic response was recorded as inhibition of
proliferation of PK-15 cells. Reduction of surface tension was measured as increase of
the diameter by > 50 % of a water droplet after addition of conidia or exudates. The tests
were run in triplicates.
Toxic response
Reduction of surface tension of water

Rizopus sp. MK1
Asp. versicolor SL3
T.atroviride T1/SKK
Stachybotrys sp HJ5

Exudates
+
+

Conidia
+
+
+

Exudates
+
+
+
+

Conidia
+
+
+
+

The results in Table 2 and Figure 3 show that both conidia and exudates from the indoor
isolates reduced the surface tension of water. These results, although the number of tests
is limited, also indicated that fungal exudates from different species differed in toxic
responses in the applied bioassays, and that different substances are emitted in exudates
than the ones bound to the conidia.
In conclusion, our results suggests that the metabolic state and vesicle formation
influences the content of toxic metabolites and surfactants of indoor fungi and possibly
influence the emission into indoor air.
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Figure 3. Surfactant activity of fungal exudates and conidia. Panel A shows a tap water
droplet of 500 µl (white arrow). Panel B shows the same droplet after addition of 50 µl
exudate from Rhizopus sp. MK1, the droplet surface increased by 3 times (black arrow).
Panel C shows droplets containing Trichoderma atroviride conidia (black arrow) and
pure tap water (white arrow).
DISCUSSION
We describe two biologically measurable activities in biomass and exudates emitted by
indoor molds, i.e. toxicity against mammalian cells in vitro, and reduction of water surface
tension. Our main result is that old, dry plate-grown fungal biomass seemed to contain less
toxicity and less exudate-containing membrane-surrounded organelles than actively
growing fungal biomass. Our results, eventhough based on a very low number of
experiments, tempted us to hypotize that actively growing fungi may have a greater
influence on indoor air quality than old, dry fungal growth, irrespective of the amount of
liberated conidia. However, more experiments including biomasses collected after several
different incubation times, i.e. 2, 6, 8, 12 and 24 months are needed to test our hypothesis.
The low toxicity recorded for the dry Stachybotrys sp. biomass scraped from the old
paperboard could be explained by degradation of toxins, or inability to produce toxins on
paperboard. This indicated that a finding of Stachybotrys sp. growth in a building is not
necessarily connected to extreme toxicity, an information important for renovation work.
Recent studies suggest that mycotoxins are synthesized from precursors in toxisomes, i.e.
extracellular trafficking vesicles that house secondary metabolite synthesis /2/3/. This
explains why different substances may be found in toxisomes and in conidia, preliminary
illustrated by the differences between the four indoor fungal strains in Table 2. Reduction
of the surface tension of water may be caused by anthropogenic chemicals and/or be
microbially produced, but is very likely absent in outdoor air /11. Tensidometrical
measurement of surfactant activity in air condensates directly from indoor air, as
described by Salonen et al. /12/ could be a measure of indoor air pollution.
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KOKEMUKSIA BETONIRAKENTEIDEN PÄÄLLYSTÄMISEN
OHJEIDEN SOVELTAMISESTA JA TARKENNUSEHDOTUKSIA
Sami Niemi
Vahanen Rakennusfysiikka Oy

TIIVISTELMÄ
Nykyinen betonirakenteiden päällystysohjeistus on pääosin noin 10 vuoden ikäinen.
Vaikka rakennusalan itsensä laatima ohjeistus on parantanut päällystettävyyden arviointia
monellakin tavalla, on materiaalikehityksen ja käytännössä tapahtuneiden
sisäilmanlaatuvaatimusten kiristymisen myötä olemassa tarkennustarpeita. Artikkelissa
esitellään käytännössä todettuja ongelmakohtia päällystettävyyden ja valmiin rakenteen
kelpoisuuden arvioinnissa sekä esitetään keinoja ongelmien välttämiselle. Lopuksi
esitetään konkreettisia kehityskohteita kosteuden ja muiden tekijöiden huomiointiin, jotta
päällystämisen onnistumisvarmuutta saadaan entisestään parannetuksi. Artikkeli
keskittyy alustaan liimattaviin yhtenäiseksi hitsattuihin muovimattoihin ja perustuu hyvin
laajaan käytännön case-aineistoon ja niistä saatuihin kokemuksiin.
TAUSTAA
Betonitieto sekä Lattian- ja Seinänpäällysteliitto julkaisivat betonirakenteiden
päällystämisen ohjeet vuonna 2007 /1/. Ohje perustuu laajaan Tekes-hankkeeseen, jonka
ohjausryhmässä ja ohjeen kirjoitustyössä oli mukana suuri asiantuntijajoukko
rakennusfysiikan, betonitekniikan, pintamateriaaliteollisuuden, urakoinnin sekä
kiinteistönomistuksen alalta. Laboratoriotutkimusten ja olemassa olevan tiedon koonnin
tuloksena laadittiin yksityiskohtaiset kosteusmittausohjeet sekä tulostentulkinta- ja muu
asennusohjeistus erilaisille lattianpäällysteille. Ohje käsittää mittaamisen ja
päällystettävyyden arvioinnin ennen päällystystä sekä jo päällystetyn rakenteen
tutkimisen ja mahdollisen korjaustarpeen arvioinnin. Vuonna 2010 julkaistu RT-kortti
14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus /2/ tukeutuu em. ohjeeseen ja tarkentaa
mm. porareikä- ja näytepalamittausmenetelmien suoritusyksityiskohtia,
mittaustarkkuuden arviointia ja raportointia ennen päällystystä ja päällystämisen jälkeen.
Uusi RT-kortti päivitti SisäRYL2000:n /3/ ja nykyisin voimassa oleva SisäRYL2013 /4/
viittaa kaikessa betonin päällystämisen kosteusarvioinnissa ohjekorttiin RT 14-10984.
Myöskään Ympäristöministeriön julkaisussa Ympäristöopas 2016 /5/ ei katsottu
tarpeelliseksi muuttaa em. RT-kortin kosteustarkastelua.
Viimeisen 10 vuoden aikana materiaalit ovat kehittyneet ja varsinkin alustaan
liimattavien mattojen kohdalla on ollut havaittavissa epävarmuutta riittävän kuivuuden
arvioinnissa ennen päällystystä sekä päällystetyn rakenteen toimivuuden varmistamisessa
ja mahdollisten sisäilmavaikutusten arvioinnissa, kuten VTT:n Järnströmin ja Vahasen
Niemen Sisäilmastoseminaariartikkelissa /6/ vuonna 2017 todetaan. Artikkeli käsittelee
VOC-asioiden huomiointia päällysteiden korjaustarpeen arvioinnissa, joten tässä
artikkelissa keskitytään päällystämisen kosteusohjeisiin ja nimenomaan muovimatoille,
koska alustaan liimattavat ns. puolikovat päällysteet (muovi-, kumi-, linoleumimatot sekä
–laatat eri koostumuksilla ja aluskerroksilla) ovat edelleen yleisiä. Rakennusteollisuuden
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oman pinnoitetilaston mukaan vuonna 2017 puolikovia päällysteitä myytiin Suomessa yli
2 miljoonaa neliömetriä. Samaan aikaan tekstiilipäällysteitä myytiin alle 1,
vinyylilankkuja noin 1, parketteja noin 1,5 ja laminaatteja noin 2,5 milj. m2. Noin puolet
em. tuotteista (kaikki puolikovat) kiinnitetään alustaan liimaamalla. Ongelmia on
todellisuudessa häviävän pienessä osassa lattioita. Muovimattoja on alettu välttää pitkälti
em. epävarmuustekijöiden vuoksi ja osin väärin perustein.
Tämän artikkelin kirjoittaja esitteli vuoden 2007 päällystysohjeet saman vuoden
Sisäilmastoseminaarissa /7/ ja 2010 RT-kortin pääkohtia jo ennen kortin valmistumista
vuoden 2009 Sisäilmastoseminaarissa /8/. Vuosien 2007 ja 2009 artikkeleissa
korostetaan, että ennen päällystystä mittaamalla arvioidaan, miten korkeaksi kosteus
päällysteen alla voi korkeintaan nousta lähtötilanteesta ja valmista rakennetta
tarkasteltaessa oleellisinta on kosteus, joka on alustasta liimakerrokseen noussut.
Molemmissa em. seminaariartikkeleissa korostetaan mittaustarkkuutta ja tulosten
tulkinnan osaamista sekä materiaalien kosteusteknisten ominaisuuksien huomiointia.
Tämän artikkelin tiedot perustuvat em. julkaisujen lisäksi yli 30 sertifioidun rakenteiden
kosteudenmittaaja- kurssin opiskelijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin sekä Vahasen
satojen uudisrakennuskosteusmittaustoimeksiantojen ja yli sadan valmiin kohteen
jälkiselvitysten tuloksiin ja johtopäätöksiin. Tämän artikkelin näkemysten ja ehdotusten
taustalla on lisäksi lukuisten eri tahojen tekemien raporttien tuloksia ja johtopäätöksiä.
10 VUODEN KEHITYSTRENDEJÄ JA SOVELLUSESIMERKKEJÄ
Vuosina 2007 ja 2010 julkaistut ohjeet ovat vaikuttaneet paljon käytännön
kosteusmittauksiin ja päällystettävyyden arviointiin. Mittausten keskimääräinen taso on
noussut ja vähintään kahden mittaussyvyyden käytöstä on tullut varsin vakiintunutta.
Mittaussyvyydet ovat useimmiten ohjeiden mukaiset ja mittausotannat ovat kasvaneet,
varsinkin aivan viime vuosina, kun kosteudenhallintaan on syntynyt uutta tahtotilaa.
Tasoitteiden kosteuden hallintaan annetut ohjeet ovat ohjanneet toimintaa oikein. Tämä
on tärkeätä siksikin, koska liimojen ja muovimattojen VOC-päästöjen alentamiseksi on
valmistajien ohjeiden mukaisesti tasoitekerroksia paksunnettu ainakin hieman
alkalisuuden alentamiseksi tavoitteena pienentää alustan aggressiivisuutta liimalle ja
matolle. Valmiiden rakenteiden tarkasteluissa tehdään jo lähes aina
viiltokosteusmittauksia ja tulosten tulkinnassa yleensä arvioidaan edes jotenkin, miten
kosteus on oletettavasti kehittynyt päällystämisen jälkeen. Kehityksessä näkyy hyvin
myös em. henkilösertifiointi- ja kosteudenhallintakoulutusten painopisteet.
Suurimpana puutteena kosteusmittauksissa ja niiden raportoinneissa on edelleen
mittauskohdan valintaperusteiden puutteellinen huomiointi. Tällöin mittauskohdan
edustama alue saattaa jäädä kokonaan arvioimatta ja siten riittävän kuivuuden kattava
alueellinen arviointi tekemättä. Lopputuloksena liian kosteita alueita päällystetään
uskossa, että kaikkialla on riittävän kuivaa. Tämä paljastuu edelleen valitettavan usein,
jos muovimattopäällysteen kuntoisuutta joudutaan tarkastelemaan jälkikäteen.
Päällysteen alapuoliset kosteuspitoisuudet vaihtelevat suuresti ja syynä on nimenomaan
rakennusaikaisten kosteustapahtumien suuri vaihtelu, joka ei ole tullut esiin suppealla
otannalla. Sekä se, että mittauskohtia ei aina ole kohdistettu edes kaikkiin eri rakenteisiin.
Epäselvyyttä on jonkin verran mittaussyvyyksien valinnassa ennen päällystämistä, koska
oletetaan, että vuosien 2007 ja 2010 ohjeet kattavat kaikki rakenteet. Näin ei ole, vaan
soveltamista tarvitaan mm. ontelolaattarakenteilla. Jännevälien pidentymisen myötä
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rakennevahvuudet ovat kasvaneet ja siksi ohjeistuksen tarkennustarvetta on Rambollin
Miettusen ja Wirtasen Sisäilmastoseminaariesityksen 2018 /9/ mukaisesti.
Joistakin muovimatoista on tullut vuoden 2007 ohjeiden laatimisen aikaista tiiviimpiä
tavoiteltaessa parempaa kulutuskestävyyttä. Tiiveimmiksi todetuilla päällysteillä ja
paksuilla rakenteilla on todettu viitteitä siitä, että vuoden 2007 ohjeisiin määritetyllä
maksimimittaussyvyydellä 7 cm 85 %RH:n raja-arvon alittaminen ei ole taannut
mattoliiman kosteuden pysymistä aivan tavoitellun 85 %RH:n alapuolella. Aikoinaan
lähtökohta oli se, että saavuttamalla 7 cm:n syvyydellä 85 %RH ja lähempänä pintaa ja
aivan pinnassa viimeisen tasoittamisen jälkeenkin 75 %RH, syvemmällä oleva korkeampi
kosteus ei jaksa nostaa liiman kosteutta yli 85 %RH:n, koska rakenne jatkaa kuivumista
muovimaton läpi. Vuoden 2007 päällystysohjeissa tämä kuivuminen määriteltiin siten,
että homogeenisella matolla liiman kosteus alenee tyypillisesti 1-2 %RH-yksikköä /
vuosi.
Vuoden 2007 ohjeessa kaikille alustaan liimattaville yhtenäisille mattopäällysteille
annettiin samat raja-arvot: 85 %RH arvostelusyvyydelle A, 75 %RH syvyydelle 0,4xA ja
75 %RH aivan pintaan viimeisen tasoittamisen jälkeenkin. Raja-arvotaulukon selitteessä
todetaan sanatarkasti ”Raja-arvoja voidaan käyttää vain, jos mittaustarkkuus täyttää tässä
ohjeessa esitetyt tarkkuusvaatimukset. Raja-arvoissa on silti varmuusmarginaalia, joten
niistä voidaan poiketa tapauskohtaisesti tarkemman fysikaalisen tarkastelun perusteella.
Materiaalitoimittajat voivat myös antaa tapauskohtaisesti noudatettavia päällystysrajaarvoja”. Taulukossa 1 on käytännön esimerkkejä suurissa uudiskohteissa käytetyistä
tapauskohtaisista vesihöyrynläpäisevyyden huomioivista raja-arvoista. Ko. arvoilla on
seurannan mukaan saatu kosteus päällysteen alla pysymään alle 85 %RH:n, eikä lattioissa
ole todettu korjaustarpeita laajoissakaan rakenteiden- ja sisäilman VOC-tutkimuksissa.
Taulukko 1. Esimerkkejä kosteusraja-arvoista (%RH), joilla varmistettiin korkeintaan ns.
perusraja-arvojen mukainen kosteusrasitus päällysteelle/ liimaan. Pinta tarkoittaa
pintaosaa 0-5 mm viimeisen tasoittamisen jälkeen. Esimerkissä 2. käytettiin lisäksi
pinnan ja 0,4xA-syvyyden välissä 75 %RH 15 mm syvyydellä ja 2,5 vuotta päällystämisen
jälkeen viiltomittaustulos kosteimmassa päällystyskohdassa oli 79 %RH, vaikka kohdan
neljän syvyyden lähtökosteusjakauma oli jokaisella syvyydellä vain juuri tavoitteessa.
A
0,4xA pinta
1. Kulttuurikeskuksen 150 mm kelluva valu eristeen päälle,
90
65
50
homogeeninen muovimatto ilman PUR-pinnoitetta, valm. 2011
2. Toimistotalon 320 mm vahvuinen paikallavaluvälipohja,
97
90
50
linoleumi ilman PUR-pinnoitetta, valm. 2011
Esimerkkejä löytyy oletettua suuremmistakin muovimatojen vesihöyrynvastuksista
esimerkiksi laajasti tutkituissa vuosina 2009 ja 2014 valmistuneista terveydenhoidon
rakennuksista. Toisessa välipohjarakenteena oli kuorilaatta ja rakennevalu ja toisessa
ontelolaatta ja pintavalu. Rakentamisen aikaisessa kosteudenhallinnassa ei ollut em.
erityistarkkuutta ja viiltomittauksissa 3 – 7 vuotta päällystämisen jälkeen on molemmissa
kohdissa mitattu niin laajasti yli 90 %RH:n kosteuksia, että mattoliiman kosteuden
aleneminen on ollut varmuudella tarkastelujaksolla alle 1 RH-yksikköä/ vuosi osoittaen
käytettyjen muovimattojen erittäin pienen vesihöyrynläpäisevyyden ja siten vuoden 2007
ohjeen mukaisesta mattoliiman päällysteenläpikuivumisnopeudesta poikkeamisen.
Päällystämisen jälkeen tehdyissä lukemattomissa hyvissä jälkiselvityksissä on saatu
erittäin paljon käytännön osoitusta päällysteiden oleellisesta vesihöyrynläpäisevyydestä
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myös aivan lähivuosinakin valmistuneissa kohteissa. Kosteusmittaus heti päällysteen alta
ja eri syvyyksiltä toimii hyvin vesihöyrynläpäisyn osoituksena. Tällöin päällysteen alla
säilyy selkeä kosteusjakauma, kunhan päällystyshetkellä pintaosat ovat selkeästi
kuivempia kuin betoni syvemmällä. Taulukossa 2 on kahden 2016 valmistuneen kohteen
kosteusmittauskohtien keskiarvot eri syvyyksiltä vajaa 2 vuotta valmistumisesta.
Kohteessa 1. päällysteen VOC-päästöt (n=5) sisäilmaan ja sisäilman VOC-pitoisuudet
(n=5) olivat systemaattisesti erittäin suuret, liima ja tasoitekerros silminnähden pahoin
vaurioitunut ja lattiat korjattiin kauttaaltaan. Kohteessa 2. Sisäilman VOC-pitoisuudet
(n yli 30) olivat hyvin pieniä, mutta koska tutkimusyritys vertasi virheellisesti pinnan ja
syvyyden 0,4xA kosteusmittaustulosta suoraan päällystämishetkiseen perustavoitteeseen
75 %RH, kiinteistön omistaja harkitsee kaikkien päällysteiden vaihtamista, vaikka
kohteen korkeintaan lievän sisäilmaongelman aiheuttaja on varmuudella ainakin pääosin
muu kuin lattiapäällyste. Tämä on tyypillinen esimerkki nykytrendistä, jossa
muovimattolattioiden tutkimustuloksiin ylireagoidaan. Ajatusmallia ruokkii mm. se, että
annettaan paljon painoarvoa muovimaton ns. bulk-VOC-tuloksille, vaikka kyseiset
tulokset kuvaavat vain materiaalissa olevaa VOC-potentiaalia, ei sisäilmavaikutusta.
Taustatiedoksi mainittakoon, että em. kohteista 2:ssa bulk-tulokset olivat:
TVOC 20 - 400 µg/m3g (n=7) ja 1:ssä TVOC 2000 - 14 000 µg/m3g (n=15).
Taulukko 2. Keskimääräiset kosteusmittaustulokset noin 2 v. ikäisen homogeenisen
muovimaton alapuolelta eri syvyyksillä (%RH). Viiltomittaus on liiman kosteuspitoisuus.
A
0,4xA viilto
1. Päiväkodin 170 mm alapohja, jossa lattialämmitys (n=9)
86
81
74
2. Koulun välipohja, ontelolaatta + pintavalu (n=14)
87
83
78
Päällysteiden valmistajat eivät edelleenkään pääsääntöisesti kerro alustaan liimattavien
päällysteiden vesihöyrynläpäisevyyksiä, vaikka edellä esitetysti merkittäviäkin eroja on
ja niillä saattaa olla hyvinkin suuri merkitys. Ominaisuudet etukäteen tietämällä voitaisi
kosteudenhallintaa ohjeistaa huomattavasti nykyistä tarkemmin.
MITTAUSTARKKUUDEN HUOMIOINTI
Lukuisissa jälkiselvityksissä on lähtötietoina ollut rakennusaikaisia mittausraportteja,
joissa kaikki suhteellisen kosteuspitoisuuden tulokset alittavat reilusti yleiset raja-arvot,
mutta alkuvuosina päällystämisen jälkeen maton alta mitataan jopa yli 90 %RH:n
kosteuspitoisuuksia. Jälkiselvityksissä etsitään yleensä huolellisesti kaikki kosteimmat
kohdat, mutta kyse ei useinkaan ole pelkästään kosteimpien kohtien mittaamattomuudesta
rakentamisvaiheessa. Case-kohteissa rakentamisen aikaisten mittausten epätarkkuuteen
on edelleen saattanut olla vaikuttamassa useitakin liian pieniin tuloksiin johtavia tekijöitä.
Tämä koskee useimmiten porareikämittauksia, varsinkin kun on mitattu vanhoista
mittausrei’istä, normaalia käyttölämpötilaa alemmissa lämpötiloissa ja rajallisella
mittauskalustolla, jolloin mittapäiden rakenteessa tasaantumisaikakin jää liian lyhyeksi.
Näytepalamittausten yleistyttyä tällaisten virheiden määrä on vähentynyt.
Em. suuri porareikämittausten epätarkkuus on yksi syy, miksi on alettu harkitsemaan
yleisten päällystysraja-arvojen alentamista siksi, että ylipäätään on löydetty korkeahkoa
kosteutta mattojen alta. Alentaminen olisi virhe, koska tällöin käytännössä sallittaisiin
epätarkemmat mittaukset ja siten päällystysepäonnistumisten määrä saattaisi lisääntyä.
Mikäli jokin materiaali ei kestä tyypillistä nuoren rakennuksen kosteusrasitusta, on se
aivan eri asia ja materiaalin käyttöä tulisi välttää, tai ainakin normaalia kovemmat
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kuivumisvaatimukset selvittää ja kertoa käyttöohjeissa tarkoin. Tampereen Teknillisessä
Yliopistossa vuonna 2017 aloitettu teollisuuden rahoittama muovimattotutkimus on
julkisuuteen annettujen ennakkotietojen mukaan vahvistamassa jo jonkin aikaa
suositeltujen matala-alkalisten tasoitteiden positiivista vaikutusta liimattavien
päällysteiden toimivuudelle usein toteutuvissa korkeahkoissa alkukosteuksissa. Tieto
puoltaa päällystämisen ohjeistuksen tarkennustarpeita muutenkin kuin kosteuden osalta.
Kosteusmittauksen onnistumisen avain on mittaustarkkuuden kunnollinen huomiointi.
Vaikka sertifioidun kosteudenmittaajan koulutuksessa tarkkuuden arvioinnille annetaan
paljon painoarvoa ja 2010 RT-kortin sivuista suuri osa käsittelee epätarkkuustekijöitä, ei
mittaustarkkuuden huomiointia vielä yleisesti osata tehdä riittävän hyvin. Olemassa
olevissa ohjeissa mittausepävarmuuden arviointia ei määritellä yksityiskohtaisesti, kuten
esimerkiksi Asumisterveysasetuksen STMa 545/2015 soveltamisohjeessa /10/ esitetään
sisäilman VOC-tuloksille kuvan 1 vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Kuva 1. Epävarmuus spesifikaationmukaisuuden arvioinnissa. 1. Mittaustulos sijaitsee
epävarmuuksineen asetetun raja-arvon yläpuolella. 2. Mittaustulos on raja-arvon
yläpuolella, mutta raja-arvo on epävarmuusarvion sisällä. 3. Mittaustulos on raja-arvon
alapuolella, mutta raja-arvo on epävarmuusarvion sisällä. 4. Mittaustulos sijaitsee
epävarmuuksineen raja-arvon alapuolella /11/.
Betonin kosteusmittausohjeissa korostetaan mittaustarkkuuden huomiointia, mutta
numeraaliselle tarkkuuden arvioinnille annetaan vain suuntaviivat, koska käytännössä eri
tekijöiden suuruutta ei tiedetä. RT-kortissa on ns. tarkkojen mittausten suoritusohje ja
todetaan, että tinkimättömällä suorituksella päästään kokonaismittaustarkkuuteen ± 2…3
RH-yksikköä. Johtoajatuksena ohjetta laadittaessa oli, että tekemällä kaikki mittaustoimet
ns. tarkan mittauksen periaatteella, voidaan tulosta verrata suoraan yleisiin raja-arvoihin
miettimättä kuvassa 1 avattua syvällisempää huomiointia. Mikäli mittaussuorituksessa
tingitään, tulee tavoitearvoja alentaa sitä enemmän mitä enemmän tingitään.
TARKENNUSEHDOTUKSIA
Lukuisat esimerkit vahvistavat, että panostettaessa kosteudenhallintaan hyvissä ajoin
ennen päällystämisen aloitusta, saadaan muovimattolattiatkin toimiviksi ja sisäilman
laadun kannalta hyviksi nykyohjeillakin.
Ongelmia syntyy yleensä silloin, kun kosteutta on reilusti liikaa, eikä
materiaalivalinnoilla, kuten tasoitetyypillä ja sen paksuudella pyritäkään hakemaan
lisävarmuutta, vaan niiltäkin osin otetaan riskiä ja tavoitellaan nopeita kustannussäästöjä.
Edellä on esimerkein kuvattu onnistuneita nykyisten ohjeiden toimivia sovelluksia ja
käytännössä vakiintuneita toimintatapoja, joista osa on hyviä ja osa huonoja.
Ohjeistukset kaipaavat siksi tarkennuksia ainakin seuraavissa taulukossa 3 esitetyissä
aihealueissa ja tarkennuksia laatimaan tulisi pikimmiten kutsua rakentamisen ja
terveysalan osapuolet.
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Taulukko 3. Tarkennustarpeita.
Mittaustarkkuuden huomiointiohjeistus siksikin, että markkinoille on tullut edullisia ja
tarkkuudeltaan vaihtelevia rakenteessa pysyvästi olevia kosteusantureita, joiden käytöllä
pyritään korvaamaan tarkat, mutta työläät kertaluonteiset porareikä- ja
näytepalamittaukset. Tarvitaan mm. suuntaa-antavien mittaustulosten käyttöohjeistus.
Mittauskohdan tarkemmat valintaohjeet, jotta mitataan paremmalla osumatarkkuudella
kohdista, joista saatujen tulosten edustama alue tiedetään ja esitetään raporteissa niin,
että päällystyskelpoisuus tulee työmaan kosteustapahtumiin perustuen todetuksi
riittävällä tarkkuudella kullekin alueelle ja päällysteelle.
Mittaussyvyyksien tarkennus vastaamaan tarkemmin käytännön rakenteita, mitä ei pidä
tehdä erikseen vain eri rakenteille, vaan mukaan täytyy saada materiaalien
kosteudensieto- ja läpäisyominaisuuksien huomiointi.
Materiaalivalmistajien tulee kertoa tuotteiden ja tuoteyhdistelmien ominaisuudet
tarkemmin, jotta suunnittelijat saavat käyttöönsä parempia lähtötietoja
kosteudenhallinnan ohjeistamiseen. Yhtenä kannustimena voisi olla, että jos valitulle
materiaalille/ kombinaatiolle ei ole tarkkoja valmistajan ohjeita, tulee käyttää ainakin
hieman perusraja-arvoja alempia kosteusarvoja.
Materiaalikombinaatioiden valintaan liittyy tarvittaessa matala-alkalinen tasoite ja
mahdollisesti pH:n mittaaminen. Tasoitetyypin ja -paksuuden valinta vaatii ohjeita.
Lattialämmityksen lattiapäällysteille asettamien vaatimusten tarkentaminen ja
liimattavien päällysteiden käyttöohjeiden tarkentaminen lämmitetyille lattioille.
Valmiin rakenteen kelpoisuuden/ korjaustarpeen tarkastelussa käytettävien
kosteusmittausten, aistinvaraisen arvioinnin ja erilaisten VOC-mittaustapojen käytön
kehittäminen ja tarkempi tulosten tulkinnan ohjeistaminen.
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IAQ MONITORING AND ANALYTICS FROM OFFICES TO
SCHOOL BUILDINGS
Rick Aller, Samy Clinchard, Salvatore della Vecchia and Ulla Haverinen-Shaughnessy
720 Degrees Oy

ABSTRACT
In 2017, at least four weeks of continuous data were available from six Finnish school
buildings, including temperature (T), relative humidity (RH), and concentrations of
carbon dioxide (CO2), volatile organic compounds (VOCs), and particulate matter
(PM2.5). Parallel to the larger sample of over one hundred office buildings, we report a
comparative assessment of the results. Using the same analytical tools than in the offices,
estimated mean ventilation rates were significantly lower in the schools, and somewhat
higher pollutant levels (e.g. VOCs) were observed. Temperatures tended to be lower in
schools, yet the recommended conditions were met. Occupancy patterns are different in
schools, which should be taken into account. Time series modeling is a promising
technique that could help minimizing the delays in responding to potential IAQ issues.
INTRODUCTION
Previously we have reported results from continuous indoor air quality (IAQ) monitoring
in a large sample of over one hundred Finnish office buildings based on newly developed
analytical tools. While school buildings could also benefit from continuous monitoring,
schools have been less active in utilizing commercially available monitoring and
analytical services. Hereby we present results from monitoring of six schools over 2017,
and a comparative assessment with a larger sample of over one hundred offices
monitored over the same period of time. Some results from time series modelling are also
presented. In addition, we will discuss needs to specify analytical processes for schools in
terms of occupancy and other pertinent characteristics, and the interpretation of the
results accordingly.
MATERIAL AND METHODS
Data on IAQ parameters, including T, RH, CO2, VOCs, and PM2.5, have been
continuously collected from a large sample of Finnish offices and also some school
buildings. In 2017, at least four weeks of continuous data (15 s interval) were available
from six Finnish school buildings along with similar data from over one hundred office
buildings.
Whereas the 720 Degrees solution for IEQ analytics is not limited to any specific sensor
type (clients own their own sensors, which are connected to the system), all clients are
currently using the same type of sensors. The sensors used to collect data for this paper
were less than three years old in 2017. Gas sensors are based on solid state or NDIR in
option, and according to manufacturer, their life time is >10 years. Lifetime for T is
unlimited, whereas the humidity drifts max +/-0.5% RH per year. Accuracy and
measuring ranges are as follows:
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•

Temperature: + / - 0.3° C, resolution 0.1° C, range from 0° to + 50° C.

•

Relative Humidity: + / - 3%, measuring range: 10% to 90%, resolution 1%.

•

CO2: + / - 100 ppm & 15% (50ppm & 2% in NDIR) at 25°C and 1013mbar,
measuring range: 390 to 3500 ppm (2000ppm in NDIR), 10 ppm resolution.

•

VOCs: + / - 0.1 ppm & 15% (Formaldehyde equivalent). Max 300ppm, 0.01
ppm resolution. Above accuracies require the probe to be associated with active
air renewal.

VOCs sensors are being converted to a newer model that displays mass concentration
(µg/m3) and is ISO 16000-29 TVOC compliant. In the future, also previously collected
data can be converted to mass concentration. However, the results in this paper are still
based on non-converted data in ppb. The interpretation of the VOCs data is therefore
mainly based on relative differences, however, it is also noted that some guideline values
exists for TVOCs in ppb. /1/
With respect to each monitored parameters, both 8-hour (corresponding to typically
occupied hours) and 24-hour mean, minimum, and maximum values as well as standard
deviations were calculated.
Ventilation rates were estimated based on CO2 concentrations using the peak approach as
described in a previous paper /2/. CO2 generation rates were based on Persily & Jonge
(2017) /3/. It should be noted that CO2 generation rates are lower for children and
adolescents than for adults.
Material emissions were detected based on methodology described by della Vecchia et al.
using VOCs detected from night time series (weekdays between 4 pm and 8 am) /4/. Both
number of days with ME detected and maximum concentrations for ME were included in
the analyses. These results will be reported more detailed elsewhere.
Statistical analyses were done with IBM SPSS Statistics version 24, including descriptive
statistics and generalized linear mixed modelling (GLMM), where building id and sensor
(node) id were used as subjects variables, and the month of the year as a fixed effect.
In addition, times series analyses were conducted. An aim of time series modelling is to
be able to use the historical IAQ data to forecast future trends. Thus far, analytical
procedures for indoor PM2.5 have been developed. Indoor PM2.5 is largely dependent on
outdoor PM2.5, and an example using four latest indoor and outdoor hourly average
values is included in this study. The model is based on Random Forest for regression and
is used to predict the next hour PM value. The training set consists of data from schools
during Jan - Nov 2017 and the test set consists of data from Dec 2017.
With these analyses we seek information that can be used to sustain good indoor climate
for building occupants. Ultimately, the large amount of high resolution data collected
over long period of time has to be translated into meaningful information, so that the
results can be used to improve indoor environments proactively.
RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows descriptive statistics for offices (combined) and for each school separately.
The results are shown as an 8-hour averages during the weekdays, which is more relevant
than 24-hour averages for offices and also for schools. It can be seen that T and RH
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values are comparable and satisfactory both in offices and the sample of schools
monitored. However, temperatures tended to be lower in the schools throughout the year.
Table 1. Descriptive statistics for 8h average (SD) throughout 2017 (occupied time).
Temperature
[oC]

Relative Humidity
[%]

Ventilation rate
[l/s-person]

VOCs
[ppb]

Offices
(combined)

22.5 (1.7)

27.2 (11.7)

39.2 (22.0)

155.6 (340.8)

School 1

22.1 (1.5)

28.8 (11.1)

19.2 (12.0)

312.6 (441.2)

School 2

21.6 (0.9)

29.4 (11.7)

18.8 (15.4)

273.7 (423.9)

School 3

22.1 (1.1)

26.3 (12.2)

11.0 (5.4)

334.7 (7694.9)

School 4

22.0 (1.3)

31.5 (11.3)

25.8 (12.4)

329.8 (371.0)

School 5

21.4 (1.3)

23.5 (4.7)

25.1 (21.4)

67.9 (76.4)

School 6

21.7 (1.5)

32.2 (13.5)

19.2 (15.0)

45.5 (65.7)

Ventilation rates are exceeding recommended minimum ventilation rates in all buildings.
However, estimated mean ventilation rates were significantly lower in the schools.
Standard deviation values indicate that the ventilation rates could occasionally fall below
the action limit of 6 l/s-person /4/ at least in some classrooms.
As expected, the concentrations of VOCs vary largely and the distribution of the values is
skewed with some extreme values. Therefore, a logarithmic transformation was
performed before further analyses, resulting in normally distributed data. Somewhat
higher pollutant levels were observed in most of the schools as compared to the offices.
School hours in Finland are often less than eight hours long, which could result in some
uncertainty with respect to estimating parameters that are influenced by occupancy
patterns (such as thermal conditions and indoor sources of pollutants). It is also noted that
in addition to night time, limited occupancy and operation of heating and ventilation
systems during the weekend and summer time results in conditions that are not
representative of normal use.
The following analyses were focused on temporal and spatial (room level) variations.
Figure 1 shows results from School 3 that had the lowest ventilation rates. Summer
months (from June to August) are not representative of the building use and should be
neglected.
It appears that the monthly average values are above 6 l/s-person action limit throughout
the year. With respect to daily values, a total of 606 values were estimated (for nodes 1-6,
the number of days with estimated ventilation rates were as follows: 45, 154, 103, 113,
37, 154, respectively). The number of days when ventilation rates were below 6 l/sperson was 25 (for nodes 1-6: 1, 3, 3, 3, 14, 1, respectively). Thus revealing one location
(zone) where ventilation rates were below the action limit quite frequently, 14 out of 37
days estimated.
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Figure 1. Estimated ventilation rates (l/s-person) by month in School 3.
Figure 2 displays monthly VOCs concentrations using log-transformed data. It seems that
School 1 has an increasing trend throughout the year, whereas the opposite (decreasing)
trend is seen for School 6. For School 3, first part of the year is decreasing, followed by
an increasing trend for second half (could be attributed to refurbishment over the
summer). For School 4, the levels remain relatively high throughout the year.

Figure 2. Monthly average VOCs concentrations.
However, there exists some variability within the schools. For example in School 4 (see
Figure 3), some classrooms have decreasing trends and some other classrooms increasing
trends (higher variability during the first half of the year). There was a weak (r =-(0.20.3)), but statistically significant negative correlation between ventilation rates and VOCs
concentrations, indicating that lower ventilation rates corresponded with higher VOCs
concentrations.
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Figure 3. Monthly average VOCs concentrations for individual sensors in School 4.
The results from time series model for the next (future) hour PM 2.5 in schools data
indicate a model fit with R2 .95, Mean absolute error 0.12, and Mean squared error 0.08.
Based on these indicator, short term predictions of PM 2.5 can be made with a relatively
good certainty. Future modeling will focus on next 24 hour predictions, which is more
challenging and may require incorporation of additional variables, such as building,
ventilation and occupancy characteristics. Predicting IAQ parameters could be used for
developing more “real time” procedures for building operation, in order to minimize
delays from 1) observation to 2) making adjustments to 3) those adjustments making an
effect.
CONCLUSIONS
School buildings could benefit from continuous IAQ monitoring. Building characteristics
as well as occupancy and time consumption patterns are different from office (work)
environments and should be carefully considered when analyzing the monitoring results.
Both temporal and spatial differences can be observed, especially in terms of ventilation
and indoor air quality (e.g. VOCs concentrations). Predicting future trends could help in
minimizing the delays in responding to potential IAQ issues.
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KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELUN
LÄHTÖTIETONA
Timo Turunen
Ramboll Finland Oy

TIIVISTELMÄ
Rakennuksen kattava ja riittävän perusteellinen kuntotutkimus sekä muiden tarvittavien
lähtötietojen kerääminen korjaussuunnittelua varten on onnistuneen korjaushankkeen
perusedellytys. Ilman näitä riski korjaushankkeen epäonnistumiseen on suuri.
Tärkeimpänä lähtötietodokumenttina toimii rakennuksen kunnosta laadittu selvitys eli
kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti. Kosteusvaurion korjaussuunnittelija
on vastuussa siitä, että hänellä on käytettävissään tarvittavat lähtötiedot. Tämän vuoksi
kuntotutkimusten tulokset on käytävä läpi kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan
keskinäisessä neuvottelussa lähtötietojen kattavuuden varmistamiseksi. Kuntotutkijan
tietoja ja asiantuntemusta tarvitaan myös suunnittelun ja työmaatoteutuksen aikana, mihin
tilaajan on varauduttava jo kuntotutkimusta ja korjaussuunnittelua tilatessaan.
JOHDANTO
Tutkittaessa näkemyksiä rakennuksen kuntoon liittyvistä selvityksistä tuli esille, että
selvitykset jäivät usein irrallisiksi, ne koettiin turhia kustannuksia aiheuttaviksi eikä niitä
ollut päivitetty korjaushankkeen purkutyön aikana. Selvityksistä koettiin myös
aiheutuvan lupakäsittelyyn aikatauluviivettä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että
erityisesti pääsuunnittelijan ja johtavan kuntotutkijan ammatillisella osaamisella oli suuri
vaikutus korjaushankkeen onnistumiselle. /1/
Viime vuosina on paljastunut useita tapauksia, joissa muutama vuosi aiemmin
peruskorjatun rakennuksen käyttäjille oli alkanut ilmaantua sisäilmaongelmiin viittaavia
oireita. Ongelmien keskeiseksi syyksi on osoittautunut, ettei peruskorjattavaa rakennusta
ollut tutkittu riittävän laajasti eikä korjauksissa ollut siten ymmärretty poistaa
mikrobivaurioituneita materiaaleja tai estää niiden vaikutusta sisäilmaan.
Vuoden 2019 alkupuoliskolla julkaistavassa ympäristöministeriön Kosteus- ja
mikrobivaurioituneen rakennuksen korjaus -oppaassa korostetaan kosteusvaurion
kuntotutkijan ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelijan yhteistyön tärkeyttä.
RAKENNUKSEN KUNNON SELVITTÄMINEN
Lainsäädäntö
Rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti
voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
(MRL 125 §) /2 /. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen määrittelee rakennusluvan
tarpeen, joten tämä asia on syytä käsitellä pääsuunnittelijan johdolla mahdollisimman
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varhaisessa vaiheessa käytävässä ennakkoneuvottelussa. Selkeästi määritettävän ja
rajattavan kosteus- ja mikrobivaurion korjaus ei yleensä edellytä rakennuslupaa.
Mikäli lupa tarvitaan, voi rakennusvalvontaviranomainen edellyttää, että
rakennuslupahakemukseen liitetään myös pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen
kunnosta (MRL 131 §) /2/. Selvityksen sisällöstä säädetään ympäristöministeriön
asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä /3/ sekä sitä
selventävässä ympäristöministeriön ohjeessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja
selvityksistä /4/. Selvityksen tekijän pätevyydelle ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa
asetettu mitään vaatimuksia.
Lisäksi on säädetty, että suunnittelijan on rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai
käyttötarkoituksen muutoksessa selvitettävä rakennuksen rakennusaikainen
rakentamistapa ja rakenteen kosteustekninen toimivuus /5/.
Kuntotutkimuksen tilaaminen
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden tai muuten sisäilmaongelmaisten rakennusten
kuntotutkimusten suunnittelusta, tekemisestä sekä tutkimustulosten analysoinnista ja
raportoinnista on kerrottu vuonna 2016 julkaistussa ympäristöministeriön Rakennuksen
kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaassa. Myös muita kuin kosteus- ja
mikrobivaurioiden tai sisäilmaongelmien edellyttämiä korjauksia suunniteltaessa on
tärkeää tutkia rakennuksen kunto riittävän perusteellisesti. Esimerkiksi
peruskorjaushankkeiden suunnittelun lähtötiedoksi on suositeltavaa tutkia rakennus
mahdollisten sisäilmariskejä muodostavien vaurioiden ja puutteiden varalta, jotta nämä
saadaan poistettua peruskorjauksen yhteydessä /6/.
Laajan kosteusvauriokohteen tai peruskorjattavan rakennuksen kuntotutkimus
suositellaan tehtäväksi kaksivaiheisena. Se aloitetaan tyypillisesti lähtötietojen ja tilanteen kartoittamisella sekä kohdekäynnillä. Näiden perusteella laaditaan
tutkimussuunnitelma, joka toimii kuntotutkimustilauksen lähtötietona ja jonka perusteella
voidaan arvioida kuntotutkimuksen kustannukset ja tarvittaessa kilpailuttaa
kuntotutkimuksen tekijä. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää kaikki kosteus- ja
mikrobivaurion syyn sekä korjaustavan ja -laajuuden selvittämisen kannalta oleelliset
toimenpiteet ja tutkimusmenetelmät.
Toisessa vaiheessa tehdään suunnitelman mukainen kuntotutkimus ja laaditaan
kuntotutkimusraportti. Kaksivaiheisella menettelyllä vältetään turhaa samojen asioiden
uudelleen tutkimista ja saadaan kokonaiskuva kohteen tilanteesta. Toisinaan ongelmien
todennäköiset syyt ja korjaustarpeet saatetaan tunnistaa jo tutkimussuunnitelman
laadinnan yhteydessä. Tällöin tarkempien tutkimusten sijaan voi olla järkevintä korjata
ensin kuntoon tunnetut vauriot ja puutteet ja arvioida, paraneeko sisäilman laatu. /6/
Rakennuksen kunnon selvittäneen kuntotutkijan tietoja ja asiantuntemusta tarvitaan sekä
korjaussuunnittelun että työmaatoteutuksen aikana (erityisesti purkutöiden jälkeisissä
katselmuksissa), minkä vuoksi hänelle on varattava korjaushankkeen laajuuden ja
vaativuuden edellyttämä työmäärä.
Kuntotutkimusraportin sisältö
Korjaussuunnittelun lähtötietona toimivassa tutkimusraportissa on esitettävä selkeästi
toimenpiteitä vaativat poikkeamat ja vauriot, niiden sijainti, laajuus ja syyt. Lisäksi
raportissa on tarkasteltava, voivatko käyttäjät todettujen puutteiden ja vaurioiden takia
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altistua rakenteista, ilmanvaihtojärjestelmästä ja pintamateriaaleista peräisin olevien
epäpuhtauksien poikkeaville pitoisuuksille. Suositeltavaa on myös arvioida altisteen
voimakkuuden ja keston perusteella, kuinka merkittävää altistuminen voi olla.
Tutkimukset on tehtävä sillä laajuudella ja tarkkuudella, että toimenpide-ehdotuksissa ei
enää ole suositeltu jatkotutkimuksia, vaan niissä on esitetty toimenpiteet vaurion
aiheuttaman haitan poistamiseksi. Raportissa on esitettävä pääpiirteittäin vaihtoehtoiset
korjaustavat mahdollisuuksien mukaan tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä.
Joidenkin kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat alkaneet vaatia, että
rakennuslupahakemukseen on liitettävä esimerkiksi selvityslomake rakennuksen
terveellisyydestä /7/ tai laadittava korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus /8/.
Lomakkeella esitetään yhteenveto rakennuksessa tehdyistä selvityksistä ja havainnoista
sekä terveellisen lopputuloksen varmistamiseksi tarvittavista lisätutkimuksista ja
erityissuunnittelusta. Lomakkeen täyttävät yleensä rakennesuunnittelija ja kosteusvaurion
korjaustyön suunnittelija yhdessä. Korjaus- ja muutostöiden hankekuvauksessa on
esitettävä rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat
selvitysmenetelmineen. Niitä ovat tyypillisesti rakennuksessa tehdyt kuntotutkimukset,
selvitykset terveydellisistä olosuhteista ja haitta-aineselvitykset sekä rakennuksen
korjaushistoria. Kattavan kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen sekä muiden
rakennuksen kuntoon liittyvien selvitysten raportit helpottavat huomattavasti
lupahakemukseen vaadittavien tietojen täyttämistä sekä suunnittelutehtävien
vaativuusluokan ja suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksien määrittelyä.
KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELU
Lainsäädäntö
Suunnittelijoiden on huolehdittava siitä, että heillä on käytössään suunnittelussa
tarvittavat lähtötiedot ja että suunnitelmat täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja
määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset (MRL 120c §). /2/
Kosteusvaurion korjaussuunnitelmaan on sisällyttävä tiedot toimenpiteistä, joilla
kosteusvaurion aiheuttama haitta tai sen vaikutus sisäilmaan ja käyttäjiin poistetaan sekä
tieto siitä, miten korjattu rakenne toimii sen suunnitellun käyttöiän aikana. Korjaus- tai
muutostyössä rakennepiirustuksiin on lisäksi sisällytettävä tieto käyttöön jäävistä
rakenteista ja niiden toiminnasta sekä mahdollisista purettavista rakenteista. /3/
Korjaussuunnittelun tilaaminen
Heti hankkeen alkuvaiheessa tilaajan on tiedostettava, mitä suunnitelmia ja selostuksia
korjaustyön toteuttamiseksi tarvitaan, ja määriteltävä tarjouspyynnöissä
yksityiskohtaisesti, kenen vastuulle niiden laadinta kuuluu. Kosteus- ja mikrobivaurion
korjaustyössä tarvitaan perinteiseen peruskorjaushankkeeseen verrattuna lisäksi tiettyjä
erityissuunnitelmia ja -selostuksia kuten esimerkiksi alipaineistussuunnitelmaa,
rakennusosien liittymien ilmanpitävyyden parantamista koskevia detaljeja ja korjaustyön
onnistumisen seurantasuunnitelmaa sekä työmaan kosteuden- sekä pölyn- ja
puhtaudenhallintaa samoin kuin laadunvarmistusta koskevia ohjeita.
Korjaussuunnitelmien sisällölle asetettavat vaatimukset perustuvat Rakennesuunnittelun
tehtäväluetteloon RAK12 /9/. Siinä tehtävät on jaoteltu vastaavalle erityissuunnittelijalle
kaikissa hankkeissa kuuluviin tehtäviin, korjaushankkeisiin sisältyviin tehtäviin ja
erikseen tilattaviin tehtäviin. Erikseen tilattavat tehtävät on sovittava aina erikseen. On
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huomattava, että tällä hetkellä käytössä olevissa eri suunnittelualojen tehtäväluetteloissa
ei ole käsitelty kaikkia kosteus- ja mikrobivaurion korjaustyössä tarvittavia suunnitelmia
ja selostuksia, joten tilaajan on kiinnitettävä erityistä huomiota suunnittelutehtävien
sisältöön tarjouspyyntöjä laatiessaan. Kuvassa 1 on esitetty korjaushankkeen eri vaiheissa
korjaussuunnittelijalle sekä tilaajalle ja erilliselle sisäilma-asiantuntijalle kuuluvat
tehtävät.

Kuva 1. Korjaushankkeen eri vaiheissa korjaussuunnittelijalle sekä tilaajalle ja erilliselle
sisäilma-asiantuntijalle kuuluvat tehtävät.
Hanke- ja yleissuunnittelu
Korjaussuunnittelijan ensimmäinen tehtävä on perehtyä kosteus- ja sisäilmatekniseen
kuntotutkimusraporttiin, mahdolliseen rakennushistoriaselvitykseen ja kohteesta
käytettävissä oleviin suunnitelma-asiakirjoihin sekä luoda niiden perusteella käsitys
kohteen rakenneratkaisuista, niiden rakennusfysikaalisesta toimivuudesta ja tarvittavista
korjauksista. Tämän vuoksi suunnittelijan on syytä tarkastella vanhoja suunnitelmia
varmistuakseen siitä, että kaikki riskirakenteet on tunnistettu ja kyseiset alueet tutkittu,
sekä tehdä esitys mahdollisista lisätutkimustarpeista.
Lähtötietoaineistoon perehtymisen jälkeen pidettävässä kokouksessa korjaussuunnittelija
ja kuntotutkija käyvät läpi korjausta vaativien puutteiden ja vaurioiden syyt,
rakennusosakohtaiset korjausmenetelmät mahdollisine vaihtoehtoisine ratkaisuineen,
rakenteiden kriittiset liittymädetaljit sekä korjaustyön onnistumisen kannalta olennaiset
laadunvarmistustoimenpiteet. Laajoissa ja vaativissa kohteissa kokouksia on syytä
järjestää useampia kuin yksi tiedonsiirron varmistamiseksi.
Korjaussuunnittelussa on myös otettava huomioon, toteutetaanko kohteessa
samanaikaisesti taloteknisten järjestelmien korjauksia, sillä niiden edellyttämät purku- ja
rakennustyöt sekä niiden asennusten vaatimat liitokset ja kiinnitykset rakenteisiin
vaikuttavat rakennusteknisiin korjauksiin. Rakennustekniset korjaukset parantavat
yleensä huomattavasti rakennuksen vaipan ilmanpitävyyttä, minkä vaikutus rakennuksen
ilmanvaihtoon on otettava huomioon.
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Korjaussuunnittelijan on tehtävä rakennusosakohtainen yhteenveto käytettävistä
korjausmenetelmistä käyttöikineen ja niihin sisältyvine riskeineen sekä osoitettava sen
avulla, että korjaukset kohdistuvat tutkimuksissa havaittuihin ongelmiin ja miten
ongelmat poistetaan korjausten avulla. Yhteenvedon tueksi suositellaan laadittavaksi
piirustukset keskeisimmistä rakennetyypeistä ja kriittisimmistä rakennusosien liittymistä
sekä selvitys ilmanvaihtojärjestelmään tehtävistä muutoksista. Yhteenveto toimii jo
rakennuslupaa haettaessa dokumenttina siitä, miten kosteus- ja mikrobivaurion
aiheuttama haitta tai sen vaikutus sisäilmaan ja käyttäjiin poistetaan sekä miten korjattu
rakenne tai järjestelmä toimii sen suunnitellun käyttöiän aikana.
Toteutussuunnittelu
Hanke- ja yleissuunnitteluvaiheessa laadittu yhteenveto toimii toteutussuunnittelun
lähtötietona, ja sen perusteella voidaan alustavasti arvioida korjauskustannuksia,
korjaustyön kestoa sekä mahdollisia väistötilatarpeita. Se on hyväksytettävä tilaajalla
ennen toteutussuunnittelun käynnistämistä, mutta sitä joudutaan yleensä täydentämään
toteutussuunnittelun aikana suunnitteluratkaisujen tarkentuessa.
Kaikkien, mutta erityisesti laajojen, monimuotoisten sekä muutos- ja korjaushistorialtaan
moninaisten rakennusten korjaushankkeessa on varauduttava purkutöiden aikana
paljastuviin yllätyksiin, vaikka kohteeseen on tehty kattavat kuntotutkimukset. Tällaiset
korjaushankkeelle tunnusomaiset tilanteet edellyttävät kuntotutkijan ja
korjaussuunnittelijan tekemiä työmaakatselmuksia erityisesti purkutöiden aikana,
lisätutkimuksia sekä korjaussuunnitelmien muuttamista tai täydentämistä, mihin tilaajan
on varauduttava niin tutkimus- ja suunnitteluresursseissa kuin hankeaikataulun
laadinnassa.
Korjausmenetelmien päättämisen jälkeen laaditaan riittävän yksityiskohtaiset
korjaussuunnitelmat ja työselostukset, joissa esitetään purettavat, korjattavat ja uusittavat
rakenteet sekä korjausmenetelmät ja rakennusmateriaalit. Suunnitelmissa on kiinnitettävä
erityistä huomiota eri rakennusosien liittymien yksityiskohtien esittämiseen. Korjattavien
rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus osoitetaan tarvittaessa laskelmien avulla.
Selostuksissa annetaan työmaatoteutusta ja rakennustöiden laadunvarmistusta koskevia
ohjeita.
Työmaa-aikaisella olosuhteiden hallinnalla ja laadunvarmistustoimenpiteillä sekä niiden
tulosten dokumentoinnilla on erittäin suuri merkitys korjaustyön onnistumisen kannalta,
ja niitä koskevat ohjeet ja vaatimukset on sisällytettävä korjaussuunnitelmaan. Jo
suunnitteluvaiheessa on pohdittava, miten korjaustöiden onnistumista ja rakennuksen
toimivuutta aiotaan seurata rakennuksen käytön aikana. Esimerkiksi rakennuksen käyttöja huolto-ohjeeseen liitettäviin paikannuskaavioihin on merkittävä, minkä rakenteiden ja
taloteknisten järjestelmien toimintaa suositellaan seurattavaksi säännöllisesti.
YHTEENVETO
Korjaushankkeen kaikkien osapuolien, erityisesti tilaajan, on tärkeää ymmärtää kattavien
kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten keskeinen merkitys rakennuksen
kosteusvaurion ja peruskorjauksen korjaussuunnittelun lähtötietona. Lisäksi tilaajan on
selvitettävä, tarvitaanko korjaushankkeessa rakennuslupaa, kiinnitettävä huomiota
pätevien ja ammattitaitoisten tutkijoiden ja suunnittelijoiden käyttämiseen sekä varattava
heille riittävät resurssit.
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Korjaustyön onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi on erityisen tärkeää, että
korjaussuunnittelija ja kuntotutkija tekevät kiinteää yhteistyötä sekä suunnittelun että
työmaatoteutuksen aikana.
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MITTAUKSIA JA HAVAINTOJA SISÄILMAKORJAUSTEN
JÄLKISEURANNASTA
Katariina Laine
Vahanen Rakennusfysiikka Oy

TIIVISTELMÄ
Sisäilmakorjausten onnistumisen varmistaminen jälkiseurantamittauksin on yleistynyt
viime vuosina. Seurantamittaukset ovat keino varmistaa asetettujen tavoitetasojen
säilyminen ja lisätä käyttäjien luottamusta. Artikkelissa esitellään vuosina 2012-2018
valmistuneiden sisäilmakorjauskohteiden jälkiseurantamittaustuloksia (A= n. 22 440 m2,
n=36), joissa on toteutettu systemaattista jälkiseurantaa jo korjaussuunnitteluvaiheessa
laaditun laadunvarmistus- ja seurantasuunnitelman mukaisesti. Otannassa on tehty
5-vuotisseurantaa kahdeksalla korjausalueella (A= n. 3000 m2). Artikkelissa esitellään
pääasiassa 5-vuotisseurannasta saatuja tuloksia tiivistysten pitkäaikaiskestävyydestä,
korjattujen tilojen VOC-yhdisteistä sekä tiivistettyjen ja ilmamääriltään säädettyjen ja
painesuhteiltaan tasapainotettujen tilojen painesuhteiden säilymisestä.
SISÄILMAKORJAUSKOHTEIDEN KUVAUS JA TAUSTA
Tarkasteltavat julkiset, 2-4 kerroksiset betonirakenteiset rakennukset (n=7) ovat
valmistuneet aikavälillä 1986-2005. Rakennuksissa on toimistotiloja sekä
opetustoimintaa. Rakennusten sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa (20112013) merkittävimmiksi sisäilman laatua heikentäviksi tekijöiksi määriteltiin riittämätön
ilmanvaihto ja kuitulähteet, paikalliset kosteus- ja mikrobivauriot, ilmavuodot
maanvastaisista- ja ulkovaipparakenteista sekä yhdessä rakennuksessa
lattiapäällystevauriot. Näitä korjattiin sisäilmakorjauksissa vuosina 2012-2018. Lisäksi
rakenteiden tiivistämisen ja IV-korjausten jälkeen ilmamäärät säädettiin siten, että
painesuhde ulkovaipan yli on lähellä 0 Pa. Vuoden 2018 loppuun mennessä korjattuja
alueita oli 36 ja neljän rakennuksen kaikki korjaukset olivat valmiit.
Sisäilmakorjaukset ovat keskenään kohtuullisen vertailukelpoisia, koska ne on tehty
samoin periaattein: tavoitetasoksi asetettiin sisäilmastoluokitusluokan S2 hyvä
sisäilmasto, jolloin rakentamisen puhtausluokka ja ilmanvaihtokorjausten luokka oli P1
/1/. Korjaussuunnitelmat ristiintarkastettiin sisäilmanäkökulmasta. Pintamateriaaleiksi
valittiin M1-luokiteltuja tuotteita ja eri korjausalueilla on käytetty pääasiassa samoja
tuotteita. Lattianpäällysteinä tiloissa on joko uutta keraamista laatoitusta, muovimattoa tai
kvartsivinyylilaatoitusta tai vanhoja vastaavia lattianpäällysteitä.
Tavanomaisen valvonnan ja toimintakokeiden lisäksi rakennuksissa on tehty kattavasti
laadunvarmistusmittauksia. Hankeryhmä ja urakoitsija on ollut sama, mikä on
mahdollistanut jatkuvan oppimisen ja hyvän laatutason jatkumon sekä rakentanut
luottamusta. Erityisosaamista vaativissa kokonaisuuksissa, kuten rakenteiden
tiivistyksessä sekä P1-tasoisessa loppusiivouksessa saavutettiin paras laatu silloin, kun
tekijät pysyivät samoina. Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu tarkkuutta vaativissa
kokonaisuuksissa. Kohteissa on lisäksi panostettu viestintään ja käyttäjät ovat olleet
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mukana kaikissa hankkeiden eri vaiheissa. Viestintää on tehty tiedottein, infotilaisuuksin,
työmaa- ja sisäilmaryhmän kokouksissa sekä käyttäjille suunnatuilla työmaakierroksilla.
KORJAUSTEN VALMISTUMISEN JÄLKEINEN SEURANTA
Katselmusten ja aistinvaraisten havaintojen lisäksi jälkiseurannan mittaustapoina olivat
jatkuvakestoiset olosuhdeseurantamittaukset (T, RH, CO2, sekä paine-eromittaus
ulkovaipan yli), joiden lisäksi otettiin tarvittaessa laskeuma- ja pyyhintäpölynäytteet,
tehtiin rakennekosteusmittauksia, merkkiainekokeita sekä sisäilman radon-, VOC- ja
mikrobimittauksia ja käyttäjäkyselyjä. Seurantamittausten tarkempi laajuus ja
toteutustapa täsmennettiin korjausaluekohtaisesti.
Jatkuvakestoiset seurantamittaukset tehtiin normaalin käytön aikana pääasiassa syys-,
talvi ja kevätkaudella. Mittausjakso oli 7…14 vrk ja mittalaitteet tallensivat noin 10 min
välein dataa. Seurantamittauksia tehtiin kolmena ajankohtana: noin 6…12 kk korjatun
tilan käyttöönotosta, noin 2 vuotta käyttöönotosta ja noin 5 vuotta käyttöönotosta.
Mittaukset pyrittiin toistamaan samoissa tiloissa eri ajankohtina. Taulukossa 1 on esitetty
kahdeksan korjausaluetta, joilla on tehty jälkiseurantaa viiden vuoden ajan.
Taulukko 1. Samankaltaiset sisäilmakorjausalueet, jotka ovat valmistuneet vuonna 2013
rakennuksissa 1-4, ja joilla on tehty säännöllistä seurantaa viiden vuoden ajan.
Rakennus
1
2
3
4
Korjausalue
A1
A2
B
D1
D2
E1
E2
E3
Korjausalueen
n. 55 n. 302 n. 1260 n. 450
n. 450 n. 102 n. 197 n. 295
pinta-ala m2
Sisäilman kosteus ja lämpötila
Sisäilman kosteuslisä oli hyvin pieni. Kaikissa mitatuissa tiloissa (n=47) kosteuslisä oli
0…1,5 g/m3. Jos kosteuspitoisuus oli hetkittäin tätä suurempi, se liittyi poikkeavaan ja
hetkellisesti liian suureen käyttäjämäärään tilassa. Tiloissa ei ollut jäähdytystä tai
kostutusta.
Ilmatiiviydeltään parantunut ulkovaippa vaikutti lämpötiloihin siten, että huonelämpötilat
kohosivat tiivistetyissä tiloissa. Koko rakennuksen kaikkien korjausten päätteeksi
lämmitysverkosto säädettiin, jolloin lämmityskäyrää säädettiin alaspäin.
Paine-eromittaukset ulkovaipparakenteiden yli
Painesuhdeseurannalla tarkasteltiin ilmanvaihdon toimivuutta ja säätöjen onnistumista.
Kuvassa 1 on esitetty seitsemän eri korjaustyöalueen painesuhteet mittausjakson aikana
ajankohtina 6…12 kk ja 5 vuotta. Kuvassa 2 on esitetty tarkempi mittausdata
korjaustyöalueelta E1. Kuvaan 3 on koottu 22 korjaustyöalueen paine-eromittaukset,
jotka on tehty heti korjausten valmistumisen jälkeen (n. 6…12 kk käyttöönotosta).
Kuvaajissa palkki-jana-yhdistelmä kuvaa yhdestä tilasta mitattua paine-eroa koko
mittausjakson (7…14 vrk) aikana. Palkin alareuna vastaa alaneljännestä (25 % mitatuista
arvoista) ja yläreuna yläneljännestä (25 % mitatuista arvoista). Viiva palkin sisällä on
mediaani. Janojen päät vastaavat pienimpiä (25 %) ja suurimpia (25 %) mitatuista
arvoista. Poikkeavat arvot (piste, joka on yli 1,5 laatikon korkeuden päässä laatikon
reunasta) esitetään janan ulkopuolisina pisteintä. Ulkopuoliset pisteet ovat tuulesta ja
tilojen käytöstä aiheutuvia hetkittäisiä isompia paine-erovaihteluja. Datasta ei ole eroteltu
käyttö- tai muita aikoja ja mukana on mittauksia kaikista eri kerroksista. Kuvaajissa yksi
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korjausalue on esimerkiksi ’’E1’’, jonka tiloista E1.1 ja E1.2 paine-ero-mittaukset on
tehty. Sama väri kuvaajassa tarkoittaa samaa korjausaluetta.

Kuvat 1a ja b. Painesuhteet ulkovaipan yli mitattuna seitsemällä korjaustyöalueella
ajanhetkellä 6…12 kk (a) ja 5 vuotta (b) korjausten valmistumisesta. Neutraaliakseli (0
Pa) on musta katkoviiva. Mittaukset on tehty pääosin samoista tiloista (ks. selite).
Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero, 5 vuotta korjausten valmistumisesta.
6

Paine-ero [Pa]

3

0

-3

-6

E1.2

E1.1

E1.3

Kuvat 2a ja b. Painesuhteet ulkovaipan yli mitattuna korjaustyöalueella E1 ajanhetkellä
5 vuotta korjausten valmistumisesta. Mittausdata on sama, kuin kuvassa 1b (E1.1, E1.2,
E1.3). Neutraaliakseli (0 Pa) on kuvattu mustalla katkoviivalla.

Kuva 3. Painesuhteet ulkovaipan yli mitattuna 50 tilassa (22 eri korjaustyöaluetta)
ajanhetkellä 6…12 kk korjausten valmistumisesta. Neutraaliakseli (0 Pa) on kuvattu
mustalla katkoviivalla. Sama väri kuvaa saman korjaustyöalueen eri tiloja.
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Ensimmäisissä, noin 6…12 kk korjausten valmistumisen jälkeen tehdyissä mittauksissa
noin 30 % tiloista oli liian suuri alipaineisuus, ja ilmamääriä säädettiin. Kahden vuoden
kohdalla tehtyjen painesuhdemittausten otanta oli pieni ja mitatut paine-erot olivat
pääasiassa +1…-5 Pa välillä. Viiden vuoden kohdalla tehdyissä mittauksissa painesuhteet
pysyivät noin 85 % mittausajasta välillä +5…-5 Pa. Mittaustuloksissa on yksittäisiä
tuulisuuden, ilmanvaihtokoneen käyntiaikojen muutoksista tai tilojen käytöstä aiheutuvia
alipaineisuus- tai ylipaineisuuspiikkejä (ulkopuoliset pisteet). Ylempien ja alempien
kerrosten painesuhteissa ei juuri ollut eroa, koska jokainen kerros muodostaa paloosaston, jota rajaavat rakenteet on tiivistetty kattavasti. Tilakohtaisia tiivistyksiä oli tehty
myös akustiikka huomioiden. Tiivistykset ja IV:n korjaukset mahdollistavat tila- ja
kerroskohtaisen ilmamäärien säädön.
Sisäilman VOC-yhdisteet
Sisäilman VOC-mittauksia tehtiin noin 12…24 kk korjattujen tilojen käyttöönotosta
yhteensä 32 tilasta. Sisäilmasta kerättiin aktiivisella keräyksellä noin 10 litran näyte
VOC-analyysiin. Keräimenä käytettiin Tenax TA-adsorptioputkia ja näytteet analysoitiin
Työterveyslaitoksen laboratoriossa kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja
massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Näytteenottohetkellä ilmanvaihto oli
normaalikäytöllä ja tilassa ei oleskeltu mittauksen aikana. Kuvassa 4 on esitetty eri
rakennuksista mitattuja TVOC-pitoisuuksia.
Sisäilman VOC-mittauksissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden yksittäiset pitoisuudet ja
niiden summakonsentraatio (TVOC) alittivat selvästi STMa 545/2015:ssa niille asetetut
toimenpideraja-arvot /2/ sekä Työterveyslaitoksen esittämät viitearvot, jotka on
tarkoitettu toimistoympäristöjen sisäilmahaittojen arviointiin /3/.
Sisäilman TVOC-pitoisuus, mitattu 12-24 kk korjausten valmistumisesta
[μg/m3], n=32
100

90
80
70
60

50
40
30
20

10
0

1 (n=11)

2 (n=7)

3 (n=3)

4 (n=5)

5 (n=6)

Kuva 4. Sisäilman TVOC-pitoisuus, kun korjausten valmistumisesta on kulunut 12-24 kk.
Kuvaajassa on esitetty mitatut TVOC-pitoisuudet viidessä eri rakennuksessa. Tiloja oli
32 kpl. TVOC-pitoisuudet olivat matalia eivätkä edellytä toimenpiteitä.
Sisäilmanäytteissä todettiin pieniä pitoisuuksia toimistoympäristölle tyypillisiä yhdisteitä,
kuten vähäisiä määriä aldehydejä, esim. bentsaldehydiä 0,5…2 μg/m3 (n=32), 1-butanolia
0,5…3 μg/m3 (n=17), dekametyylisyklopentasiloksaania 0,4…3 μg/m3 (n=26) ja 2-etyyli1-heksanolia 0,5…4 μg/m3 (n=21). TXIB:tä todettiin 0,4…4 μg/m3 (n=9) ja sen lisäksi
mitattiin yksittäisissä tiloissa 8 μg/m3 ja 17 μg/m3. TXIB:n lähteeksi on arveltu maaleja ja
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joustavia massoja, sillä tiloissa ei ollut irtaimistoa ja lattianpäällysteenä oli keraaminen
laatoitus. TXIB:tä seurataan uusintanäyttein ja ilmanvaihtoa on tehostettu.
Rakenteiden ilmatiiviyden pysyvyys seurantamittauksissa
Ulkovaipparakenteiden ilmatiiviyttä parannettiin sisäilmakorjauksissa. Tiivistykset tehtiin
betonisiin sisäkuoriin sekä puu- ja metallikarmisten ikkunoiden ja ovien liitoskohtiin.
Lisäksi korjattiin muutamia levyrakenteisia ulkoseiniä, joiden rakenteesta puuttui
höyrynsulku. Tiivistykset tehtiin puhdistettuihin pintoihin pintarakenteiden alle
vedeneristysmassoilla ja tiivistyspinnoitteilla. Höyrynsulkuna levyrakenteissa käytettiin
alumiinilaminaattia. Jokaisessa tilassa tiivistysten onnistuminen tarkastettiin
merkkiainekokein ja jos puutteita havaittiin, ne korjattiin ja koe uusittiin, kunnes
rakenteet olivat tiiviit. Puisten ikkunakarmien liitoksista sallittiin vähäinen ilmavuoto
puun luonnollisen kosteusmuodonmuutosten vuoksi.
Viisi vuotta korjausten jälkeen merkkiainekokeita tehtiin pistokoeotannalla viidessä
tilassa, viidessä eri rakennuksessa. Otanta edustaa kahdeksalla korjausalueella
sementtipohjaisella vedeneristysmassalla tehtyjä tiivistyksiä. Merkkiainekokeet tehtiin
ohjekortin RT-14-11197 mukaisesti /4/ Sensistor 9012 WRS laitteistolla ja typpivetykaasuseoksella (5% H2 + 95% N2). Tarkastetut tilat alipaineistettiin koneellisesti
kokeen ajaksi, jolloin huone oli 10…15 Pa alipaineinen tarkasteltavaan rakenteeseen
nähden. Vähäiseksi ilmavuodoksi tulkittiin laitteen suurimmalla herkkyydellä 10
todettava, mutta ei herkkyydellä 5 havaittava ilmavuoto. Nämä ovat tyypillisesti
pistemäisiä vuotokohtia. Selkeä ilmavuoto oli todettavissa myös herkkyydellä 5.
Koemenettely ja mittalaitteet olivat samat, kuin laadunvarmistusmittauksissa työmaalla.
Maanvastaisen alapohjarakenteen tarkastelussa (n=1, 75,5 m2) kaasu laskettiin
teräsbetonilaatan ja EPS-eristeen alle sorakerrokseen ja kaasun leviäminen varmistettiin
tarkastusrei’istä. Ilmavuotoja ei todettu. Aistinvaraisessa tarkastuksessa
tiivistysmateriaalit todettiin hyväkuntoisiksi ja ne olivat tiukasti kiinni alustassa.
Ulkoseinärakenteen tarkastuksessa (n=4, 50,2 m2) kaasu laskettiin ulkoseinän
betonikuoren taakse mineraalivillakerrokseen. Merkkiainekokeissa ei todettu
ilmavuotoja, paitsi yhdessä tilassa. Pilarin ja ulkoseinän liitoskohdassa betonielementtien
joustavassa massassa oli reikiä, jotka ovat syntyneet tilan käytön aikana. Lisäksi samassa
tilassa lattianrajassa havaittiin heikkoa ilmavuotoa n. 50 mm matkalla.
Ilmanvaihtojärjestelmä toimii suunnitellusti ja painesuhteet ulkovaipparakenteiden yli
olivat tutkituissa tiloissa tasapainossa (vaihteluväli +2…-5 Pa), joten vähäiset ilmavuodot
ovat sisäilman laadun kannalta merkityksettömiä ja ne on yksinkertaista korjata.
Sisäilmastokyselyjen tuloksista
Kolmeen rakennukseen tehtiin kaikkien korjausten valmistumisen jälkeen
sisäilmastokysely, kun korjausten valmistumisesta oli kulunut noin kaksi vuotta.
Vastausprosentti jäi heikoksi. Rakennus 1 kyselyyn vastasi 25 %, rakennus 2:ssa 6 % ja
rakennus 3:ssa 52 %. Ennen korjauksia vastausprosentti oli 54. Rakennusten 1 ja 2
kyselyjen tuloksia voitiin verrata suoraan ennen korjauksia tehtyyn vastaavaan kyselyyn.
Ilmanlaatuun tyytyväisten osuus oli kasvanut: rakennuksessa 1 oli tyytyväisiä 47 %
(ennen korjauksia 30 %) ja rakennuksessa 2 oli tyytyväisiä 56 % (ennen korjauksia
21 %). Oirekyselyssä ei tullut yhdessäkään rakennuksessa esiin mitään merkittävää.
Kuivan ilman aiheuttama ärsytys nousi esille. Tulosten tulkittavuuteen vaikutti matala
vastausosuus: heikko vastausprosentti suurentaa haittaa kokeneiden osuutta. Lisäksi
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yhdessä rakennuksessa vastaajien joukossa oli poikkeuksellisen paljon astmaatikkoja ja
allergisia henkilöitä. Yleisesti tyytyväisyys ilmanlaatuun parani, mutta yksittäiset
henkilöt kokivat ilmanlaadussa edelleen parantamisen varaa. Tiedotustilaisuuksissa oli
huomattavasti isompi osanotto ennen korjauksia, kuin korjausten jälkeen. Tämä voidaan
tulkita luottamuksen kasvamisena ja sisäilmaongelmatilanteen raukeamisena.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO
Seurantamittauksilla voitiin kohteissa varmistaa korjauksille asetettujen tavoitetasojen
saavuttaminen ja säilyminen erityisesti tilojen käyttöaikana. Huolellisilla ja
kokonaisuuden huomioivilla sisäilmakorjauksilla saavutettiin tilanne, jossa rakenteet
toimivat teknisesti oikein, ilmanvaihto toimii suunnitellusti ja käyttöä vastaavasti sekä
sisäilman mitattavat olosuhteet ovat erinomaiset ja tasaiset. Säännöllisellä viestinnällä
palautettiin käyttäjien luottamus. Rakennuksissa sisäilman TVOC-pitoisuudet olivat
matalat, kun käytettiin M1-luokiteltuja tuotteita ja ilmanvaihto toimii oikein.
Rakennetussa ympäristössä saavutetaan kuitenkaan harvoin tilannetta, jossa olosuhteet
miellyttäisivät kaikkia käyttäjiä, joten sisäilmakyselyjen tuloksia tulee tarkastella
kriittisesti arvioitaessa sisäilmakorjausten onnistumista.
Ulkovaipparakenteiden viisi vuotta vanhat rakennetiivistykset olivat pääasiassa toimivia
ja tiivistysmateriaalit hyväkuntoisia. Seurantamittaukset osoittavat, että tiivistykset tulisi
tehdä pintarakenteiden alle suojaan pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi. Täydellistä
ulkovaipan tiiviyttä voi olla vaikea saavuttaa (mm. ikkunakarmiliitokset), joten
painesuhteiden hallinnan merkitys korostuu ilmavuotojen mukana siirtyvien
epäpuhtauksien hallinnassa. Kun painesuhteet ovat lähellä 0 Pa, niin yksittäisten,
pistemäisten ja vähäisten ilmavuotojen vaikutus sisäilman laatuun on merkityksetön.
Vähäisestä ja jaksottaisesta ylipaineisuudesta ei ole rakenteille haittaa, sillä
toimistoympäristössä sisäilman kosteuslisä on merkityksettömän pieni. Hyvä ilmatiiviys
(ja samalla hyvä vesihöyrytiiviys) lisäksi estävät sisäilman kosteuden siirtymisen
ulkovaipparakenteiden sisälle. Näyttää siltä, että parantunut ilmatiiviys vähentää
ulkovaipparakenteiden kautta tapahtuvaa energiahäviötä, mutta tätä ei ole tutkittu
tarkemmin. Kohteessa energiankulutusta kompensoi ilmanvaihdon tehostaminen.
Korjauksissa tavoitteena oli säätää rakenteiden tiivistämisen jälkeen ilmanvaihdon
ilmamäärät siten, että painesuhteet ulkovaipan yli ovat tasapainossa. Ensimmäiset
korjausten jälkeen tehdyt paine-eromittaukset osoittavat, että säätötarvetta esiintyi noin
30 % mitatuista tiloista. Viiden vuoden kuluttua korjauksista painesuhteet olivat hyvällä
tasolla, pääpaino käyttöajan painesuhteissa. Tuulisuus ja tilojen käyttö aiheuttavat
hetkittäisiä paine-eropiikkejä, joihin ei voida vaikuttaa. Tuloksia tarkasteltaessa on
huomioitava, että 7-14 vrk mittausjaksossa ei näy esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelu.
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KOKEMUKSIA ILMAKIERTOISEN
KUIVATUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN
KUIVATUSTULOKSISTA
Pasi Lehtimäki 1, Esa Tommola1 ja Hannes Timlin2
1
2

SafeDrying Oy
Vahanen rakennusfysiikka Oy

TIIVISTELMÄ
SafeDrying- kuivatusjärjestelmä on patentoitu rakenteiden kuivatusmenetelmä, jolla
pystytään kuivattamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti kiinteistöjen alapohjia ja
rakenteita sekä nopeuttamaan merkittävästi uudisrakennusten betonirakenteiden
kuivumisaikaa.
Artikkelissa tutustutaan kolmeen erilaiseen käytännön kuivatussovellukseen: märän
betonin päälle pinnoitetun betonilaatan, paksun paikalla valetun välipohjaholvin ja
käytössä olevan rakennuksen kapillaarisen seinäkosteuden kuivatukseen. Yhteenvetona
tutkimusten tuloksista voidaan todeta, että SafeDrying- kuivatusjärjestelmä kykenee
kuivattamaan kosteutta tehokkaasti rakenteiden sisältä.
SAFEDRYING-KUIVATUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAPERIAATE
SafeDrying- kuivatusjärjestelmä on patentoitu rakenteiden kuivatusmenetelmä, joka
kuivattaa kosteuden rakenteen sisältä ja jolloin kosteuden siirtymämatka on pienin ja
kuivuminen tehokasta.
Kuivatusjärjestelmä perustuu rakenteen sisälle asennettavaan ilmakanavistoon, jonka
seinämän läpi kosteus siirtyy kuivattavaan ilmaan. Ilmaa kierrätetään puhaltimen avulla
ja sitä voidaan tarpeen mukaan lämmittää ja kuivata.

Kuva 1. SafeDrying- kuivatusjärjestelmän toimintaperiaate.
Kuivatusputkisto voidaan asentaa uudisrakentamisessa rakennusvaiheessa tai
korjausrakentamisessa myöhemmässä vaiheessa.
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TUTKIMUSKOHDE A, BETONILATTIAN KUIVUMINEN TIIVIIN
LATTIAPÄÄLLYSTEEN ALLA
Koekohde A oli logistiikkakeskuksen työmaa Vantaalla, jossa olevaan noin 50 m² tilaan
asennettiin lattiavaluun SafeDrying- kuivatusjärjestelmä. Tavoitteena oli tarkastella
kuivatusjärjestelmällä tehostetun rakenteen kuivumista tiiviin lattianpäällysteen
asentamisen jälkeen.

Kuva 2. Koekohteen A tutkittavan rakenteen rakennetyyppi./1/

Sisäilman
olosuhdemittalaitteen
sijainti

Mittausalue 3

Mittausalue 2

Mittausalue 4
Sisäilman
olosuhdemittalaitteen

Mittausalue 1

Kuva 3. Koekohteen A mittausalueet ja kuivatuspiirit. /1/
Kuvissa 2 ja 3 on esitetty lattiarakenne ja mittausjärjestelyt. Mittausalue 1 on tulpattu
verrokkialue. Mittausalueet 2 ja 3 ovat päällystettyjä alueita. Mittausalue 4
päällystämätön alue.
Laatan kuivatus aloitettiin 44 päivää valusta. Lattiapinnoitteet asennettiin
tarkoituksellisesti niin, että alustabetonin kosteus ei täyttänyt valmistajan edellyttämää
suhteellisen kosteuden raja-arvoa 85 % RH arviointisyvyydellä. Ensimmäisen
lattianpäällystyksen aikaa kosteus oli arviointisyvyydellä noin 95 % RH ja toisen
päällystämisen aikaan noin 92 % RH.
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Kuva 4. Betonin suhteellisen kosteuden kehitys eri mittausalueilla vyöhykkeellä d
(kuivatusputkien välissä) eri mittausalueilla arviointisyvyydellä (40 mm). Päällystysajankohdat on korostettu pystyviivoilla. Päällystettävyyden raja-arvo 85 % RH on
korostettu punaisella katkoviivalla./1/
Kuvassa 4 N1d on päällystämättömältä vertailualueelta, jossa ei ollut käytössä aktiivista
kuivatusta. N4d on niin ikään päällystämättömältä, mutta aktiivisesti kuivatetulta
mittausalueelta. N2d ja N3d ovat päällystetyiltä lattia-alueilta. Kuivuminen on odotetusti
nopeampaa päällystämättömällä pinnalla. Lattian päällystämisestä huolimatta kuivumista
tapahtuu myös pinnoitteen alla. Pinnoittamisen kannalta kriittinen 85 % RH kosteus
alittuu mittausalueella 4d noin 120 vuorokauden kuluttua valusta. Muilla mitttausalueilla
raja-arvo ei alitu 180 vrk tarkastelujakson aikana.

Kuva 5. Betonin suhteellisen kosteuden kehitys eri mittausalueilla vyöhykkeellä d
(kuivatusputkien välissä) betonin pintakerroksessa (5 mm). Päällystysajankohdat on
korostettu pystyviivoilla. Kiinnitysliiman vaurioitumisen kannalta kriittisenä
kosteuspitoisuutena yleisesti pidetty arvo 85 % RH on korostettu punaisella
katkoviivalla./1/
Rakenteen pinnassa lähtökosteus jälkihoidon jälkeen on noin 96 % RH ja laskee
mittausalueesta riippuen 48…85 % RH tarkastelujakson aikana. Kosteuspitoisuudet
eroavat voimakkaasti toisistaan päällystetyillä ja päällystämättömillä alueilla.
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Päällystetyillä alueilla kosteuspitoisuus nousee päällystyshetken jälkeen, joka johtuu
rakenteen kosteusjakauman tasaantumisesta, kun haihtuminen rakenteen pinnasta on
pääosin estetty. Tasaantumisen jälkeen kosteus lähtee laskemaan mittausjakson
loppupuolella.
TUTKIMUSKOHDE B, PAIKALLAVALULHOLVIN KUIVUMISEN
SEURANTA
Koekohde B oli yhdistetty uudis-/korjausrakennushanke Helsingin keskustassa.
Kohteeseen oli suunniteltu paksuja paikallavalurakenteena toteutettavia välipohjaholveja,
joiden lattianpäällysteeksi oli määritelty vanerialustainen puupölkkylattia.
Aikataulusuunnittelun yhteydessä paksujen betonivälipohjien kuivumisajan
lyhentämiseksi oli rakenteisiin suunniteltu kauttaaltaan ilmakiertoinen
kuivatusjärjestelmä noin 1200 m² alalle. Tutkimuksessa tarkasteltiin kosteusjakauman
muodostumista rakenteeseen ennen lattiapäällysteen asentamista.

Kuva 6. Koekohteen B tarkasteltavan rakenteen rakennetyyppi. /1/
Holvin kuivattaminen aloitettiin 127 päivää valusta, kun kyseiselle alueelle oli saatu
ylemmän holvin valumuotit suojaksi. Muottien saumoista pääsi kuitenkin vettä
mittausalueelle ja ajoittain holvilla on 0…30 mm vapaata vettä. Mittausjakson (pituus
276 vrk) loppupuolella yläpuolisen holvin vedenpitävyys parani vaiheittain ja vettä
kulkeutui vähemmän ja harvemmin mittausalueelle. Holvin päälle valuneen veden myötä
pinnan kautta tapahtuva kuivuminen oli heikkoa lähes koko mittausjakson ajan.
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Kuva 7. Betonin suhteellisen kosteuden kehitys eri mittaussyvyyksillä näytepalamittausten
perusteella. Lukemienottolämpötilat eri mittauskerroilla olivat 20,4…21,6  C. /1/
Arviointisyvyydellä 70 mm ja välisyvyydellä 30 mm rakenteen RH laskee varsin hitaasti
kiihtyen kuitenkin selvästi tarkastelujakson loppupuolella. Välisyvyydeltä mitatut
kosteudet ovat arviointisyvyyttä alhaisempia kaikilla mittauskerroilla huolimatta
rakenteen pinnoilla seisoneesta vapaasta vedestä. Tämä viittaa siihen, että sadevesi ei ole
imeytynyt betoniin pintakerrosta syvemmälle. Pintakerroksen mittaustuloksissa on
havaittavissa pinnan kastumisen vaikutus.

Kuva 8. Näytepala- ja mittaputkimittauksista kootut kosteusprofiilit./1/
Kuvassa on esitetty kosteusjakautuma mittaussyvyyden funktiona. Pystyakselilla on
syvyys rakenteen yläpinnasta ja vaaka-akselilla suhteellinen kosteus.
Mittaustuloksissa on havaittavissa vaakasuuntaista hajontaa. Tämä johtuu siitä, että
rakenne on selvästi kuivempi kuivatusputkien läheltä kuin niiden keskeltä. Ero viimeisillä
mittauskerroilla syvyydellä 200 mm on vyöhykkeiden b ja d välillä noin 6…7 %yksikköä. Tästä kosteuspitoisuuserosta voidaan päätellä, että ilman aktiivista
kuivattamista kuivatusputkiston avulla, betoni olisi ollut selvästi kosteampaa.
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TUTKIMUSKOHDE C, KAPILLAARISEN SEINÄKOSTEUDEN KUIVATUS
Kohde on rakennettu 50-luvulla ja sitä on laajennettu myöhemmin. Pohjakerroksessa
olevat päiväkodin tilat peruskorjattiin 2010. Korjauksessa uusittiin muun muassa
alapohjarakenne. 2015 kohteessa tehtiin kuntotutkimus, jossa todettiin mikrobikasvustoa
talon sisällä olevan entisessä ulkoseinärakenteessa. Pintakosteusmittauksissa havaittiin
paikoin kantavien seinien alaosissa ja seinien vierellä lattiassa kohonneita kosteusarvoja.
Kosteus nousi alhaalta päin kapillaarisesti seinään. Tämän kosteuden nousun estämiseksi
kantaviin seiniin asennettiin SafeDrying- kuivatusputkistot. Kuivatusjärjestelmän
asennustyö saatiin vietyä läpi päiväkodin kesätauon aikana ilman korvaavien väistötilojen
tarvetta.
Kuivatusputkistot sijoitettiin kantavaan seinään kiinni lattiapinnan alapuolelle. Seinään
porattiin reikiä, joiden kautta kosteus pääsee siirtymään ilmakanavaan. Ilmakanavassa
kierrätettiin lämmitettyä ilmaa, josta osa tuuletettiin ilmanvaihdon kautta ulos.
Kosteuspitoisuuden mittaus suoritettiin porareikämittauksena, jossa käytettiin jatkuvasti
mittausarvoja lähettävää anturia. Mittausanturi oli seinässä lattiapinnan yläpuolella lattian
rajassa.
Kuivatus aloitettiin tehostetusti adsorptiokuivaimen avulla. Oheisessa kuvaajassa 9 on
esitetty seinän kuivumista.

Kuva 9. Kuivumiskäyrä Killinkosken päiväkoti, kantava seinä.
Mikrobikasvustolle kriittisen 85 % RH kosteuspitoisuus alitettiin kuivausalueella lähes
heti ja jalkalistojen tasossa seitsemän viikon kuluessa. Puolen vuoden jälkeen lopetettiin
aktiivinen kuivatus kuivaimella ja lämmittimellä. Tällöin järjestelmässä kiertää
ainoastaan tuuletusilma. Vuosittainen vaihtelu nostaa rakenteen kosteutta loppukesästä,
mutta kosteus lähtee jälleen laskemaan talven kuivempien ilmojen myötä.
LÄHDELUETTELO
1.

Timlin, H. (2019) Ilmakiertoisen lattialämmitysjärjestelmän kyky poistaa betonin
rakennusaikaista kosteutta, diplomityö, TTY.
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KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOIDEN TUNNISTAMINEN
KATSELMUKSELLA
Petri Annila ja Jukka Lahdensivu
Tampereen yliopisto

TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kevyen katselmuksen toimivuutta kosteus- ja
mikrobivaurioiden tunnistamisessa. Tutkimusaineistona oli käytössä 168 perusteellisesti
tutkitun rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen raportti, josta
jälkikäteen arvioitiin, mikä osuus kosteus- ja mikrobivaurioista olisi tunnistettu ilman
rakenneavauksia, näytteenottoja tai mittauksia. Varhaisen tunnistamisen luotettavuus
koko aineistossa oli 70 %. Rakennuksen iällä ei katsottu olevan merkittävää vaikutusta
luotettavuustasoon, jolloin menettelyn katsotaan sopivan koko rakennuskantaan.
Tarkasteltava rakennusosa sen sijaan vaikuttaa merkittävästi: korkein luotettavuustaso
(84-88 %) oli yksinkertaisissa rakennusosissa ja heikoin (50-57 %) monikerroksisissa
rakennusosissa.
JOHDANTO
Rakennusten kunnon arviointiin on perinteisesti käytetty rakennusta kokonaisvaltaisesti
tarkastelevia kuntoarvioita sekä tarkempia kuntotutkimuksia. Näiden osalta
kiinteistönomistajat ovat kokeneet, etteivät kyseiset selvitykset tuota riittävän
systemaattista tietoa rakennusten sisäilmariskeistä /1/, mikä on yleisesti tiedossa, koska
ennakoiva riskiarvio ei ole kyseisten selvitysten ensisijainen tehtävä. Senaattikiinteistöt
on kehittänyt omaa katsastusmalliaan ja testannut sitä kiinteistökannassaan. Mallin
toimivuutta sisäilmariskien tunnistamisessa on arvioitu ja kokemukset ovat olleet hyviä.
Malli on nostanut esille runsaasti sisäilmariskejä ja niiden minimoimiseen liittyviä
toimenpidetarpeita. /1, 2/.
Rakentamisen kentässä voidaan katsoa olevan tarvetta uudelle toimintamallille, jolla
kustannustehokkaasti voidaan tunnistaa kiinteistökannan sisäilmariskejä, kosteus- ja
mikrobivaurioita sekä näihin liittyviä lisäselvitystarpeita. Toimintamallia ei tule
kuitenkaan kehittää kuntoarvion ja kuntotutkimusten korvaajaksi, vaan riskiarvion
työkaluksi. Riskien tunnistamisen jälkeen tullaan edelleen tarvitsemaan perusteellisia
kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia, jotta korjausten onnistuminen voidaan
taata /3, 4/. Kiinteistön normaalissa ja väistämättömän ikääntymisen seurannassa
kuntoarvio säilyy edelleen parhaimpana työkaluna.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kosteus- ja mikrobivaurioiden
tunnistamista kevyellä katselmuksella suhteessa perusteelliseen kosteus- ja
sisäilmatekniseen kuntotutkimukseen.
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TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ
Tutkimusaineistona oli käytössä 168 perusteellisesti tutkitun rakennuksen kosteus- ja
sisäilmateknisen kuntotutkimuksen raportti. Perusteellisesti tutkituksi on katsottu
rakennukset, joissa on käsitelty kaikkia rakennusosia ja tutkimus on suoritettu
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan /3/ periaatteita
mukaillen. Kuntotutkimusraporteista on muodostettu kosteus- ja mikrobivauriotietokanta,
johon on kirjattu rakennusten perustiedot sekä tiedot kuntotutkimuksissa havaituista
kosteus- ja mikrobivaurioista.
Tutkimuksessa kosteus- ja mikrobivaurioiksi on katsottu sellaiset
kuntotutkimushavainnot, jotka täyttävät vähintään yhden alla olevista kriteereistä /5/.
1) Selvä silmin havaittava mikrobivaurio.
2) Korjaamaton vesivuoto, joka kastelee rakennetta haitallisesti.
3) Rakenne on pintakosteusmittauksissa todettu kosteaksi, erittäin kosteaksi tai
märäksi.
4) Kosteusmittauksessa rakenteen kosteuspitoisuus on yli 80 % RH.
5) Materiaalinäytteen perusteella materiaalissa on aktiivista mikrobikasvua.
Kosteus- ja mikrobivaurioiden tunnistamiseen tähtäävä katselmus perustuu asiantuntijan
aistihavaintoihin sekä rakennusosien pintakosteusmittauksiin. Tällöin toimintamallissa on
käytössä kriteerit 1-3.
Tutkimusaineistoa on tarkasteltu rakennusosittain. Rakennusosat on jaettu 14 ryhmään.
Rakennuksen iän perusteella aineisto on lisäksi jaettu kuuteen ikäryhmään.
Perusteellisessa kuntotutkimuksessa on voitu havaita, esimerkiksi ulkoseinärakenteen,
kosteus- ja mikrobivaurioita useassa eri tilassa ja sijainnissa. Mikäli ulkoseinärakenteen
vaurioituminen on tunnistettu yhdenkin vaurion kohdalla edellä mainituin kriteerein 1-3,
on katsottu, että ulkoseinärakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyvä
toimenpidetarve on tunnistettu katselmuksessa.
Aineisto edustaa rakennuksia, joissa on ollut kosteus- ja mikrobivaurioita.
Tutkimusaineisto ei siten edusta satunnaisotantana koko rakennuskantaa.
TULOKSET
Kuvassa 1 on esitetty katselmuksen luotettavuus suhteessa rakennusosien
korjaustarpeeseen. Rakennusosien korjaustarve perustuu aiempaan julkaisuun /5/. Koko
aineistossa rakennusosittain tarkasteltuna kosteus- ja mikrobivaurioista ja niihin
liittyvästä toimenpidetarpeesta tunnistettiin 70 % kevyessä katselmuksessa.
Kuvan 1 mukaisesti voidaan havaita, että tunnistuksen luotettavuus on hyvällä tasolla,
niiltä osin, jolloin rakennusosissa on myös paljon korjaustarvetta. Alhaisimmat varhaisen
tunnistamisen luotettavuusarvot sijoittuvat tapauksiin, joissa myös kyseisten
rakennusosien korjaustarve on harvinainen.
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Kuva 1. Kevyen katselmuksen luotettavuus suhteessa rakennusosien korjaustarpeeseen.
Kun kuntotutkimuksissa havaittuja kosteus- ja mikrobivaurioita on jaettu yhteensä 84
alaryhmään, niin osaan ryhmistä jää mahdollisesti vain yksittäisiä rakennuksia. Kuvassa 2
on esitetty tapaukset, joissa rakennusosaa on löytynyt vähintään viidestä rakennuksesta.
Kuvaajalta voidaan havaita, että luotettavuus kasvaa, mitä suuremmaksi otoskoko kasvaa.
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Kuva 2. Varhaisen tunnistamisen luotettavuus kasvaa, mitä suurempaa kiinteistökantaa
tarkastellaan.
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Yksittäisten rakennusten kohdalla kosteus- ja mikrobivaurioita jää luonnollisesti
havaitsematta, jopa yli puolessa tapauksessa (luotettavuus kuvissa alle 50 %), mutta
isossa kiinteistömassassa ongelmat tulevat pääosin esille.
Tutkimusaineistoa ja tuloksia tarkasteltiin myös ikäryhmittäin. Mikään ikäryhmistä ei
selkeästi erotu toisista, eikä katselmuksen toimivuudessa arvioida siten olevan
merkittäviä eroja eri-ikäisten rakennusten kohdalla.
Tarkasteltaessa aineistoa rakennusosittain voitiin havaita, että katselmuksen
toimivuudessa on eroa. Korkeimmat luotettavuustasot saavutettiin maanvastaisissa
alapohjarakenteissa (88 %), hirsirunkoisten rakennusten ulkoseinissä (86 %) ja
betonisissa välipohjarakenteissa (84 %). Alhaisimmat luottamustasot olivat
betonirakennusten ulkoseinissä (50 %), tasakatoissa (56 %) ja puurankarunkoisten
rakennusten ulkoseinissä (57 %). Rakennusosittaiset luottamustasot on esitetty taulukossa
1.
Korkeimmat luottamustasot saavutetaan yksinkertaisimmissa rakennusosissa ja
rakennusosissa, joiden kuntoa voi havainnoida laaja-alaisesti. Heikointa vaurioiden
tunnistaminen oli kerroksellisissa rakenteissa sekä rakennusosissa, joiden kuntoa ei voida
arvioida laaja-alaisesti.
Taulukko 1. Varhaisen tunnistamisen luotettavuus rakennusosittain jaoteltuna.
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Perusteellisissa kosteus- ja sisäilmateknisissä kuntotutkimuksissa havaittuihin kosteus- ja
mikrobivaurioihin verrattuna kevyellä aistinvaraisella katselmuksella sekä
pintakosteusmittauksilla tunnistettaisiin 70 % kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyvästä
toimenpidetarpeesta. Aineisto edustaa rakennuksia, joissa on ollut kosteus- ja
mikrobivaurioita, eikä tulosta siten voi suoraan yleistää koko rakennuskantaan.
Katselmusmenettelyn ei ole kuitenkaan tarkoitus korvata kuntotutkimusta, vaan nostaa
esille niitä asioita ja rakennusosia, joiden kunto tulee selvittää tarkemmalla
kuntotutkimuksella ennen lopullisen korjaustarpeen määrittämistä.
Tunnistuksen luotettavuudessa eri-ikäryhmien välillä ei katsota olevan merkittävää eroa.
Menettelyn katsotaan siten soveltuvan iän puolesta tarkastellen koko kiinteistökantaan.
Rakennusosia tarkasteltaessa voidaan havaita, että katselmuksen luotettavuus kosteus- ja
mikrobivaurioiden tunnistamisessa on korkein yksinkertaisissa rakenneratkaisuissa, kuten
esimerkiksi hirsirunkoisten rakennusten ulkoseinissä. Heikoin luottavuustaso on
monimutkaisemmissa rakennusosissa, kuten puurankarunkoista rakennusten ulkoseinissä,
jotka koostuvat useista materiaalikerroksista.
Samaa tutkimusaineistoa on hyödynnetty aiemmissa tutkimuksissa. Rakennusten
korjaustarpeeseen keskittyneessä tutkimuksessa /5/ on havaittu, että rakennukset ovat
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moniongelmaisia siinä vaiheessa, kun niissä on suoritettu kuntotutkimuksia. Tästä
johtuen tutkimustulos ei edusta koko rakennuskantaa. Vastaava tutkimusasettelu tulisikin
toistaa aitona satunnaisotantana.
Kuntotutkimusta suorittanut asiantuntija on kuntotutkimusta tehdessään todennäköisesti
tehnyt huomattavasti enemmän aistihavaintoja, kuin mitä kuntotutkimusraportteihin on
kirjattu. Kaikkiin rakenneavauksiin, näytteenottoihin ja muihin tutkimustoimiin on ollut
perusteensa, ellei niitä ole tehty aitona satunnaisotantana. Kuntotutkijan aistihavainnoista
on laskettu mukaan vain ne, joilla kuntotutkija on todennut vaurion selkeäksi.
Kosteusjälkiä tai muita viitteitä ei siis ole tulkittu todetuksi vaurioksi, vaikka ne ovat
varmasti ohjanneet kuntotutkimuksen suorittamista. Katselmuksen luotettavuuden
arvioinnissa ei ole myöskään otettu huomioon yleisesti tunnettuja riskirakenteita tai
kohdekohtaisesti tunnistettuja kosteuteen liittyviä riskejä. Nämä ovat kuitenkin
kuntotutkimuksissa johtaneet tarkempiin tutkimustoimiin. Mikäli aineistossa otettaisiin
huomioon myös kaikki kosteusjäljet ja riskiepäilyt, ei vain selkeitä vaurioita, olisi
katselmuksen luotettavuustaso vaurioiden tunnistamiseen todennäköisesti selkeästikin
korkeampi.
Aiemmatkin tutkimukset ovat osoittaneet, että kevyellä katselmuksella voidaan luokitella
rakennusten korjausjärjestystä /6/. Katselmusmenettelyllä voidaan siis saavuttaa lisätietoa
rakennusten nykyisestä kunnosta ja riskeistä, mutta kaikkia ongelmia ei voida tunnistaa.
Menettelylle, jolla sisäilmariskeihin päästäisiin käsiksi kustannustehokkaasti olisi
kysyntää ja tällaisen kehittämistä uudeksi työkaluksi suositellaan, kutsutaan menettelyä
sitten kosteus- ja mikrobivaurioiden varhaisen tunnistamisen katselmukseksi,
katsastusmalliksi tai joksikin muuksi.
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HOMEKOIRAN KÄYTTÖ TIIVISTYSKORJAUSTEN
LAADUNVALVONNASSA
Leena Stenlund
Suomen Homekoirayhdistys ry

TIIVISTELMÄ
Homekoiran avulla voidaan selvittää tiivistyskorjausten onnistumista ja
tiivistysmateriaalien ikääntymisen vaikutuksia tiiveyteen. Koiran avulla voidaan havaita
ne kohdat, joista tulee mikrobiperäistä hajua sisätilaan hallitsemattomien ilmavuotojen
kautta. Oikeiden tiivistysmateriaalien valinta, sekä tiivistystyön onnistuminen ovat
avaintekijöitä siihen, että tiivistyksestä on hyötyä tilankäyttäjille. Tiivistystyön
onnistumista on hyvä selvittää heti työn valmistuttua, sekä tarpeen mukaan 1-2 vuoden
välein ennakoivan tarkastusmallin mukaan. Muihin menetelmiin verrattuna koira on
nopea ja kustannustehokas menetelmä, jonka avulla saadaan hyvä kuva rakennuksen
kokonaistilasta ja tiivistystyön onnistumisesta.
TIIVISTYSTEN TOIMINTA JA TIIVISTYSTYÖN LAADUNVALVONTA
Tiivistykset ovat osa korjausrakentamista
Tiivistyksiä ja kapselointeja tehdään rakenteissa estämään hallitsemattomat ilmavuodot
rakenteen läpi, ja mikrobiperäisten hajujen pääsy sisätilaan mikrobivaurioituneista
materiaaleista. Tiivistyksiä voidaan tehdä rakenteiden alkuperäisten tiivistysten
ikääntymisestä johtuvien ilmavuotojen vuoksi, tai estämään korjaamattomista
mikrobivauriosta tulevien hajujen ja epäpuhtauksien pääsyä sisätilaan.
Ensiaputoimenpiteinä tehtävillä tiivistyksillä voidaan parantaa sisäilman laatua,
perusteellisempia korjauksia tai väistötiloja odotellessa. Tiivistystyön onnistumisessa
urakoitsijan osaaminen ja tarkkuus korostuvat. Kaikkia vaurioita ei voida korjata
rakenteiden haastavuuden, korjausten kustannusten tai esimerkiksi suojelupäätöksen
vuoksi.
Parhaiten kapselointiin sopivia rakenteita ovat betonirakenteet, mutta lähes kaikkia
rakennusmateriaaleja pystytään kapseloimaan tiiviiksi. Kapselointityö suunnitellaan aina
tapauskohtaisesti ja eri rakennusmateriaalien mukaan. /1/
Vaatimukset materiaaleille ja tiivistystasolle
Tiivistyskorjauksissa käytettäville tuotteille ei ole viranomaisten asettamia vaatimuksia.
Ilmanläpäisevyys on materiaalikohtainen ominaisuus. Rakenteiden ilmatiiviyden
parantamisessa voidaan käyttää esimerkiksi saumanauhaa, tiivistysmassaa,
polyuretaanivaahtoa, erikoisteippiä tai erikoisliimanauhaa. Käytettävillä tuotteilla tulee
olla käyttötarkoitukseensa riittävä tartunta- ja muodonmuutoskyky, pitkäaikaiskestävyys
ja ilmanpitävyys. /2/
Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelussa on ohjekortin RT 14-11197 mukaiset kolme eri
tavoitetasoa, joille voidaan käyttää seuraavia tasomääritelmiä:
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1.

Täysin tiivis, vuotoja ei sallita

2.

Merkittävä tiiveyden parantaminen: Sallitaan vähäisiä vuotoja alipaineistettuna,
-10 Pa

3.

Tiiveyden parantaminen: ei saa olla merkittäviä vuotoja alipaineistettuna, -10 pa
ja enintään vähäisiä vuotoja käyttötilanteessa, ilmanvaihto tasapainotettuna alle 5 Pa

Tiivistysten toimintaa ja rakennuksen ilmantiiveyden heikkenemistä on tutkittu erilaisissa
tutkimuksissa. Tiiveyden heikkenemistä on havaittu karkeasti arvioiden noin 1kk-5
vuotta rakennuksen valmistumisen tai tiivistysten asennuksen jälkeen [3].
Tiivistysmateriaalin vanheneminen, kuivuminen ja halkeilu, sekä ympäröivien
rakenteiden ja putkitusten lämpölaajeneminen tai liikkuminen voivat aiheuttaa
tiivistyksen rakoilun, jolloin hajuja ja epäpuhtauksia voi päästä sisätilaan. Myös
tiivistemateriaalien asennustapa ja oikeanlaiset työtavat vaikuttavat toimintaikään. Koska
tiivistykset sijoitetaan rakennuksen liitoksiin, niiltä vaaditaan kykyä kestää rakenteiden
tavanomaisia lämpö- ja kosteudenmuutoksia. Tiivistysten rajattu kestoikä on huomioitava
tiivistysmateriaalien ja työtapojen valinnassa, mutta myös tiivistysten toiminnan
seurannassa. Tiivistyskorjausten onnistuminen ja korjausten toiminta jatkossa on
varmistettava /4/.
Yleisesti tiedetään, että radontiivistyskohteissa tiivistämällä 70 % ilmavuotokohdista ei
saavuteta 70 % alenemaa radonpitoisuudessa, vaan suuri osa ilmavuodoista siirtyy
tiivistämättömiin kohtiin. /5/ Tästä syystä kaikki vuotokohdat olisi syytä tiivistää.
Tiivistyksen epäonnistuminen
Syitä tiivistysten epäonnistumiselle voivat olla myös huolimattomuus tiivistystyössä ja
vaikeasti työstettävät tiivistyskohdat. Haastavia tiivistystyön kannalta voivat olla
rakenteellisesti ahtaat rakenteet ja esivalmisteluja vaativat kohdat. Näitä voivat olla
esimerkiksi sähköpurkuja tai muuta laajempaa erikoispurkua vaativat kohdat.
Jos tiivistysmateriaalina käytetään ilma- tai höyrynsulkuun käytettävää materiaalia,
materiaalin läpi voi päästä VOC-yhdisteitä, kuten mm. mikrobikasvuston
aineenvaihdunnan tuotteita /6/. Vedeneristemassat läpäisevät usein vesihöyryä /3/.
Homekoira voi havaita myös tällaiset puutteet tiivistyksessä. Käytännössä ei tiedetä, mikä
merkitys diffuusiolla rakenteiden läpi kulkeutuvilla epäpuhtauksilla on sisäilman laadun
kannalta. /2/ Kaikki mikrobikasvuston tuottamat aineenvaihduntatuotteet eivät ole
terveydelle haitallisia, mutta jos koira havaitsee mikrobiperäisen hajun ehjän
tiivistemateriaalin läpi, on syytä selvittää tarkemmin materiaalin sopivuutta kyseiseen
korjauskohteeseen. Ilmavirtausten mukana siirtyy kuitenkin merkittävämpiä
epäpuhtausmääriä, kuin diffuusiolla rakenteiden läpi. Epäpuhtauksien siirtyminen
diffuusiolla on hitaampaa ja siirtyvät määrät ovat pienempiä kuin konvektiolla. /5/
Tiivistystyön laadunvarmistuksia voidaan tehdä heti tiivistystyön jälkeen ja tarpeen
mukaan 1-2 vuoden välein. Näin voidaan jatkuvalla seurannalla tarkkailla tiivistysten
toimintaa ja lisätiivistystarpeita.
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MENETELMÄT ILMAVUOTOJEN PAIKANTAMISESSA
Eri menetelmien vertailu
Tiivistyksen onnistumista voidaan selvittää mm. merkkiainekokeen,
lämpökamerakuvauksen, erilaisten savumenetelmien ja myös homekoiran avulla. Kaikilla
eri menetelmillä on erilaisia ominaisuuksia, liittyen menetelmän nopeuteen ja
tarkkuuteen. Koiran ei ole mahdollista näyttää tarkasti ja täsmällisesti kaikkia
ilmavuotokohtia, mutta vastaavasti merkkiainekoe on aikaavievä ja näin kustannuksiltaan
huomattavasti suurempi.
Merkkiaineen käytössä onnistumisen kannalta ovat olennaisia asioita merkkiainekaasun
levittäytyminen tarkasteltavan rakenteen sisälle tasaisesti ja riittävän pitkälle
havainnoitavalle alueelle. Merkkiaineen avulla saadaan erittäin tarkat kohdat
ilmavuotokohdille ja vuotaville rakenteille. Merkkiainekokeessa jokainen huonetila ja
rakenneosa on tarkastettava erikseen, jolloin laajempien tilojen tiiveyden tarkastamiseen
on varattava huomattavan paljon aikaa. Lämpökamerakuvantamisen avulla voidaan myös
saada näkymään kohtalaisen tarkasti vuotokohdat, mutta vain jos rakenteen yli on riittävä
lämpötilaero, ja tällöinkään ei välttämättä kaikkia kohtia. Tämä rajaa lämpökameran
avulla tehtäviä tiivistystarkastuksia. Kaikkiin rakenteisiin lämpökamerakuvantaminen ei
sovi, esimerkiksi alapohjan ilmavuodot näkyvät usein vähäisemmän lämpötilaeron vuoksi
aliedustettuina lämpökamerahavainnoinnissa. Sekä merkkiainekoe että
lämpökamerakuvantaminen vaativat alipaineistuksen, joka ei ole aina mahdollista
tiloissa.
Erityyppisillä savukynillä voidaan havainnoida rakenteen vierellä savuvanan liikettä, joka
kertoo ilmavirran suunnasta vuotokohdassa. Jokainen kohta on testattava erikseen, joka
lisää tarkastukseen käytettävää aikaa. Laajoihin alapohjarakenteisiin tai
vastaavantyyppisiin tiloihin voidaan syöttää savukoneella savua, jonka pääsyä rakenteen
yli voidaan seurata visuaalisesti tai savuun lisättävän hajun avulla. Savun avulla tehtävät
vuotoselvitykset ovat karkeita menetelmiä, joilla saadaan todennettua lähinnä vuotojen
olemassaoloa, ei niinkään tarkkoja vuotopaikkoja laajalla alueella tai vuotojen suuruutta.
Esimerkkitapauksena voidaan arvioida 100m2 tilaa, jossa kerroksellinen välipohjarakenne
ja ulkoseinärakenteena betonielementti. Tällaisen alueen ilmavuotojen selvittäminen
merkkiainekokeen avulla voi kestää arviolta 10-40h, lämpökameran avulla 2h (vain
ulkoseinät talvikaudella) ja homekoiran avulla 5 minuuttia.
Homekoiran edut
Homekoiran etuna ilmavuotoreittien paikantamiseen on menetelmän nopeus ja
kustannustehokkuus. Koiran avulla voidaan havaita ne kohdat tilassa, joista on
ilmavuotoa sisätilaan ja joista tulee mikrobiperäistä hajua sisälle. Koiran avulla voidaan
tarkastaa päivässä jopa tuhansia neliöitä lämmintä rakennustilaa.
Jos epäillään tiivistysten toimimattomuutta, homekoiran avulla voidaan selvittää laajalta
alueelta, tuleeko sisätilaan mikrobiperäisiä hajuja. Koiran havaintojen perusteella voidaan
tehdä merkkiainekokeita tarkempien vuotokohtien ja tiivistystarpeiden selvittämiseksi.
RT-ohjekortin mukaista tavoitetasoa 1, jossa vuotoja ei sallita, ei voida todentaa
homekoiran avulla. Tavoitetasot 2 ja 3 ovat mukailtavissa homekoiran avulla tehtävässä
tarkastuksessa, tällöin voidaan havaita erityisesti tilankäyttäjän kannalta oleellisia
ilmavuotokohtia.
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MENETELMÄ HOMEKOIRAN AVULLA
Epävarmuustekijät
Homekoiran työskentelyssä on epävarmuustekijöitä, jotka on huomioitava tarkastusta
suunnitellessa ja menetelmää valittaessa. Koiran havaintokohdassa voi olla paikallinen
rakenteiden pinnassa oleva mikrobivaurio tai muu syy havainnolle, ei välttämättä
ilmavuoto tiivistyksen läpi. Koira myös jättää ilmaisematta ilmavuotokohdan, jos
kohdassa ei ole mikrobiperäistä hajua. Koiran avulla ei saada välttämättä vastaavaa
tarkkaa pistemäistä tietoa ilmavuotokohdista, kuten merkkiainekokeen tai
lämpökamerakuvauksen avulla voidaan saada. Koira ei todennäköisesti pysty
ilmaisemaan lukuisia pieniä ilmavuotokohtia lähellä toisiaan. Etenkin jos hajukohtia on
runsaasti tilassa, koira ei välttämättä ilmaise täsmällisesti kaikkia kohtia. Homekoira ei
sovellu menetelmäksi, jos tiivistys tai kapselointi on tehty muun kuin mikrobikasvuston
vuoksi.
Tilan paine-erojakauma ja kalusteiden vaikutus
Lähtökohtaisesti koiran on vaikeampi havainnoida ylhäällä olevia pieniä
ilmavuotokohtia, mutta huonetilan painejakauman vuoksi alhaalla olevat
ilmavuotokohdat korostuvat ylhäällä oleviin nähden, niistä tulee keskimäärin suurempi
ilmavirta sisälle suuremman paine-eron vuoksi. Näin ollen alhaalla olevat
ilmavuotokohdat ovat yleensä oleellisempia myös tilankäyttäjän kannalta. Alhaalta
tulevien ilmavuotojen kautta näkyvät myös mahdollisesti alapohjan ongelmat.
Kalusteet ja muut esteet voivat estää tai huonontaa koiran havainnointia. Kalusteita
siirtämällä ja mahdollistamalla optimaaliset havainnointiolosuhteet, voidaan parantaa
koiran havaintomahdollisuuksia.
Hajujen havaitsemisen herkkyys
Koiran herkkyys hajuille kasvaa, jos tila on erittäin puhdas. Tällöin koira voi havaita
vähäisempiäkin hajuja, joka on huomioitava havaintojen vakavuutta mietittäessä. Joka
tapauksessa on ihmisen tehtävä selvittää syy hajulle, vaurion vakavuus ja korjaustarve,
koira kertoo vain kohdan missä hajua on. Koiran käyttö vastaa toimintatavaltaan
pintakosteuskartoitusta, mutta tehtynä hajupaikkojen kartoitukseen. Ihmisen on tutkittava
kohdat ja tehtävä johtopäätökset havainnoista. Koiran tehtävä on näyttää ne kohdat, joissa
on mikrobiperäistä hajua. Koiran havaintokohdan perusteella ei voida tehdä päätelmiä
vaurion vakavuudesta tai mahdollisista terveyshaitoista /7/.
TARKASTUSTAPA
Tarkastuksen tavoite
Ennen homekoiratarkastusta on päätettävä mikä on tarkastuksen tavoite. Jos halutaan
selvittää normaalissa käyttötilanteessa sisätilaan pääseviä hajuja mikrobivaurion alueelta,
tarkastus voidaan tehdä ilmanvaihdon ollessa normaaliasetuksella. Tällöin on
huomioitava, että ilmanvaihdon muutokset esimerkiksi yö- ja ilta-aikaan voivat vaikuttaa
tilojen alipaineisuuteen. Myös tuuliolosuhteet ja muut ympäristöstä ja sääolosuhteista,
rakenteista ja tilankäyttäjistä johtuvat muutokset voivat vaikuttaa ilmanpaineeseen
hetkellisesti, ja ilmavuodot voivat olla eri suuruisia eri aikoina. Tavallisesti
homekoiratarkastus tehdään normaaliolosuhteissa.
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Jos halutaan saada selville mahdollisimman paljon ilmavuotokohtia rakenteissa,
mahdollista on alipaineistaa tarkastettavat tilat. Tällöin saadaan näkymään
vähäisempiäkin vuotokohtia ja mahdollisesti enemmän vuotokohtia. Huomioitava on, että
voimakkaalla alipaineistuksella joku suurempi vuotokohta aiheuttaa erittäin runsaan
hajumassan vuotokohdan ympärille, jolloin muut vähäisemmät vuotokohdat voivat jäädä
koiralta havaitsematta.
Tilan nykytilaa on hyvä selvittää ensin ilmanvaihdon ollessa normaalitilassa, sen jälkeen
voidaan vielä alipaineistaa tiloja ja tehdä tarkastus tarvittaessa uudestaan koiran avulla.
Jos on tiedossa, että tiivistystyö on erityisen hyvin tehty, voidaan aloittaa suoraan
alipaineistamalla tilaa. Suuri alipaine lisää ilmavuotoraon kautta tulevaa ilmavirtaa
sisätilaan. Mitä suurempi alipaine on, sitä laajemmalta alueelta ja kauempaa ilmavirta voi
kuljettaa hajuja ja epäpuhtauksia.
Tyypillinen kohde
Tyypillisessä hyvin tiivistetyssä tiivistyskohteessa homekoiran avulla havaitaan joitakin
ilmavuotokohtia rakenteissa. Kohtalaisesti tiivistetyssä kohteessa koiran havaintokohtia
voi olla suuressa osassa tietyistä rakenteista, jolloin kyseiset rakenteet on tiivistettävä
uudestaan.
Toisaalta tyypillistä on myös, että vain osa rakenteista, läpivientikohdista ja
rakenneliittymistä on tiivistetty. Ulkoseinärakenteen ja lattian rajapinta ja
seinärakenteiden liitoskohdat ovat usein tiivistetty tiivistyskorjauskohteissa, mutta
tiivistämättä on jätetty esimerkiksi ikkunoiden ja ovien karmirakenteet seinärakenteeseen,
väliseinän liitoskohta ulkoseinärakenteessa tai putkikanaalista lattian alta tulevat
ilmavuodot.
Jos tiivistystyötä suunnitellessa ei ole huomioitu erikoisvalmisteluita vaativia kohtia,
kuten esimerkiksi kiintokalusteiden, väliseinärakenteiden, sähkön johdotusten tai
ilmanvaihtokanaviston purkutöitä ennen tiivistystöitä, tiivistykset ovat voineet jäädä
tekemättä kokonaan tai osittain näissä kohdissa. Vastaavasti tiivistämättä voivat jäädä
alueet, joissa on jo aiempina vuosina tehtyjä tiivistyksiä. Näiden tiivistysten toimintaa ja
nykykuntoa ei ole useinkaan tarkastettu.
Tyypillisesti koiran avulla havaitaan myös tiivistysteknisesti haastavat tai ahtaat kohdat,
jos tiivistykset on näissä kohdissa tehty huolimattomasti.
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Kuva 1. Tyypillinen esimerkinomainen tiivistyskohde, jossa ongelmana on kerroksellisen
välipohjarakenteen mikrobivauriot. Koiran havaintoja on merkitty pienillä
ympyröinneillä. Alueella nro 1 tiivistyksiä ei ole tehty, alueella nro 2 tiivistykset on tehty
hiljattain, alueella nro 3 tiivistykset on tehty 5 vuotta aiemmin. Osassa huonetiloista on
koettu oireilua.
Tiivistyskohteet yleensä ovat vanhempaa rakennuskantaa, joissa rakenteellisten
mikrobivaurioiden lisäksi voi olla muistakin syistä johtuvia ongelmia. Tyypillisesti
tiivistyskohteessa havaitaan homekoiratarkastuksessa tiivistyksen ilmavuotojen lisäksi
myös paikallisia kosteusvaurioista johtuvia mikrobivaurioita pintamateriaaleissa.
Homekoiran avulla tehdyissä tarkastuksissa saadaan usein näkymään uusintatiivistystä
tarvitsevat kohdat, tiivistämättä jääneet kohdat ja myös muut mahdolliset mikrobivauriot.
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AUTOMATISOIDUN APAD-ALIPAINEISTUKSEN KÄYTTÖ
RAKENNUSPERÄISTEN EPÄPUHTAUKSIEN HAITTOJEN
HALLINNASSA – CASE KOULURAKENNUKSEN KELLARIN
ALIPAINEISTUS
Tommi Arpomaa
Strong-Finland Oy

TIIVISTELMÄ
Automatisoitu APAD paineentasainteknologia asennettiin heinäkuussa vuonna 2016
pilottihankeena Kauttuan koulun kellaritilan epäpuhtauksien hallintaan. Tekniikalla
tarkoituksena oli muodostamaa kontrolloitu jatkuva alipaine koulun kellaritilan ja
yläpuolisten puhtaiden tilojen välille siten, että erilaiset epäpuhtaudet eivät pääse
kulkeutumaan enää kellarista muualle rakennukseen. Tekniikan käyttöön oton jälkeen
koko koulurakennuksen sisäilman laadussa voitiin selkeästi aistinvaraisesti, sekä
käyttäjien kokemusten ja oireilujen poistumisen myötä havaita merkittävä parannus.
Kouluvuoden alettua syksyllä 2016 oppilaiden ja henkilökunnan oireilut loppuivat, ja
ilmanlaatu koettiin parantuneen. Pilottikohteen seurantaa ja haastatteluja on jatkettu
viimeisen 2,5 vuoden ajan, jonka aikana APAD järjestelmän vaikutus sisäilmaongelman
poistoon on havaittu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi.
APAD-PAINEENTASAUSTEKNOLOGIAN TAUSTA JA TOIMINTA LYHYESTI
Taustalla pölyntorjuntatyön epäkohtien korjaaminen työmaapalautteen perusteella
APAD Teknologia™ (Active Pressure Adjustment Device) on Suomessa kehitetty
ilmanhallintajärjestelmä, jonka kehittämisen taustalla on rakennusalan pölyntorjunnassa
koetut epäkohdat alipaineistuksen ylläpidossa, sekä siihen liittyvät pölyjen karkaamiset
osastoiduista tiloista. Kyseisen kaltaisissa tapauksissa rakennuspöly on päässyt
karkaamaan osastoidun työtilan ulkopuolelle perinteisestä pölyntorjunnan
alipaineistuksesta huolimatta. Palautteiden mukaisesti kyseinen relevantti ongelma johtuu
pääosin aina erilaisista muutostilanteista, kuten ovien aukeaminen, hissien liike tiloissa
tai tilojen lähistöllä, rakennuksen muun ilmanvaihtokojeiston tehonmuutokset,
osastointien rikkoutumiset tai niiden laadulliset ongelmat, alipaineistajien suodatinten
likaantuminen sekä ulkoilman lämpötilamuutokset.
Ratkaisu aktiivisessa paine-eron ylläpidossa
APAD paineentasain perustuu aktiiviseen painesuhteiden säätöön ja ylläpitoon
epäpuhtaan ja puhtaan tilan välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa automatisoitua paineeron seurantaa ja aktiivista ilmavirtausten ohjausta ulospuhallus- ja kierrätysilman välillä
halutun paine-eron saavuttamiseksi. Laitetekniikka ei säädä puhallinmoottorin
kierroslukua vaan itse puhallinmoottori käy täydellä tai säädetyllä teholla maksimoiden
ilman suodatuskapasiteetin ja vastaten samalla rakennusalan ohjeita ja normeja pölyn
suodatuskertoimen ja alipaineen osalta. Niin sanotun likaisen ja puhtaan tilan välille
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asennetaan paineentasaimen paine-eroanturi, ja laitteen digitaalisesta ohjausyksiköstä
asetetaan haluttu, jonka jälkeen laitteisto automaattisesti asettaa ulospuhallettavan ilman
määrän niin, että haluttu alipainetaso saavutetaan 1 Pa tarkkuudella. Ulospuhallettavan
ilman määrä on aina suhteessa alipaineistettavan tilan tiiveyteen sekä käytettävän
puhallinlaitteiston kapasiteettiin. Mikäli paine-eroa ei saavuteta, laitteisto hälyttää
virhetilanteesta ulkoisen hälyttimen avulla, kuten valomajakka tai sireeni. Hälytys toistuu
erilaisten virhetilanteiden sattuessa, joissa laitteisto ei pysty kompensoimaan
painehäviötä. Paineentasaimen etuna hallitun paine-eron ylläpitämisen lisäksi on
merkittävä lämpöenergian säästö, koska laitteisto puhaltaa ulos vain alipaineen
saavuttamiseksi tarvittavan ilmamäärän. Laitteiston paine-eron säätö on myös
huomattavan nopeaa ja tarkkaa verraten puhallinmoottoriohjattuihin tekniikoihin, joissa
puhallinmoottorin stabiloimiseksi yleensä joudutaan moottoriohjaukselle ”antamaan”
pidempi aikaista paine-eron keskiarvotietoa.

Kuva 1. APAD paineentasainteknologian toimintaperiaatekuvat. Laitteisto voidaan
toteuttaa erilliseen puhallinkojeistoon toteutettuna irrallisena laitteistona (vasemmalla)
tai puhallin ja mahdollinen suodatintekniikka laitteistoon integroituna (oikealla).
Paineentasauksella selkeitä havaittuja hyötyjä rakennus ja saneeraustyömailla
Rakennustyömailla APAD paineentasaimien käyttö aloitettiin vuonna 2015 kesäkuussa
edelleen tuotekehityksen ollessa käynnissä. Välittömiä havaintoja Porin kaupungin
koulusaneeraustyömaan osalta olivat laitteiston osoittamat epätiiveysseikat
osastoinneissa, sekä työntekijöiden oppimisprosessi ovien sulkemiseksi työtiloissa
kulkiessa. Pölyn karkaamista työtilasta ei tapahtunut. Testausvaiheesta saatu palaute
hyödynnettiin loppukehityksessä ja APAD teknologiaan perustuva rakennusalalle
suunnattu ensimmäinen paineentasain julkaistiin vuoden 2016 alussa. Tekniikan
julkaisun jälkeen keväällä 2016 seurattiin ja raportoitiin TYKS sairaalassa suoritettu
saneeraustyö toiminnallisessa sairaalassa, jossa urakan suorittajana toimi Consti
Korjausurakointi Oy. Kyseiseltä työmaalta kirjoitettu erillinen artikkeli /1/.
Viimeisin raportoitu julkaisu on vuoden 2018 Kuopion Musiikkikeskuksen
peruskorjaustyömaa, jonka suorittajana toimi Maalaus ja Saneeraus Konttinen Oy.
Kyseinen työmaa valittiin Itä-Suomen vuoden korjausrakennustyömaaksi
Talonrakennusteollisuus Ry:n Itä-Suomen kilpailun pk-sarjassa. Automatisoidun
alipaineistuksen käytön osalta on kyseiseltä työmaalta myös kirjoitettu erillinen artikkeli.
Artikkelissa sekä urakoitsijan että tilaajan osapuolet kertovat hankkeen pölyntorjunnan
onnistumisesta, ja miten erittäin haasteellisesta alipaineistuksesta selviydyttiin APAD
paineentasauksen käyttöön oton avulla ilman reklamaatioita rakennuspölystä. /2/.
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Yleisiä havaittuja etuja paineentasaimen käytöstä työmailla
Paineentasaimen käytöstä työmailla ja VTT:n laitetestauksissa on havaittu selkeitä etuja
perinteiseen alipaineistukseen nähden. APAD laitteisto toimii opetusvälineenä ja on
riippumaton käyttäjän tietotaidosta. Laitteisto kertoo aina, onko osastoinnin tiiveys ja/tai
puhallinlaitteiston laitekapasiteetti riittävä alipaineen saavuttamiseksi. Järjestelmää
käytettäessä ei aiheuteta ylisuurta alipainetta hyvin osastoiduissa tai rakenteellisesti
erittäin tiiviissä tiloissa, joka etenkin tiivistyskorjauksia suoritettaessa usein muodostuisi
ongelmaksi. Laitteisto estää pölyn leviämistä työtilan ulkopuolelle vähentäen
siivouskuluja ja minimoiden ulkolisille aiheutuvaa terveyshaittaa. Samalla tekniikkaa
käytettäessä myös yläpölyjen syntyminen vähenee selkeästi, koska alipaine säilyy
stabiilimmin työtilassa, eikä pöly leijaile vapaasti ilmassa. Näin ollen kallis yläpölyjen
siivoamistyö vähenee kuten myös rakenteisiin jäävä pölykuorma. Painehäviötilanteissa
laitteisto hälyttää osoittaen käyttäjille tapahtuneesta virhe- tai muutostilanteesta.
Järjestelmää käytettäessä säästetään merkittävästi myös lämpöenergiaa perinteiseen
alipaineistukseen nähden. VTT Testausselosteen mukaisesti laitteistolla voidaan
saavuttaa 50-85 % lämpöenergian säästöä osastoinnin tiiveydestä riippuen. VTT
testilaboratorion jälkeisen tuotekehityksen ansiosta laitetarkkuutta on parannettu, ja
työmailla on päästy jopa yli 90% kierrätysilmareserviin, jolloin siis vain <10% ilmasta on
käytetty ulospuhallukseen alipaineen muodostamiseksi. Muun muassa TYKS artikkeli
osoittaa kyseisen kohteen hyvästä osastointitavasta saavutetun hyödyn /3/.

Kuva 2. Kuopion Musiikkikeskuksen peruskorjaustyömaan alipaineistuslaitteisto
paineentasaimella. Haasteena muun muassa koko rakennuksen korkuinen käytössä oleva
aulatila.
APAD PAINEENTASAUSTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMIEN
SISÄILMAKORJAUSKOHTEISSA – CASE KAUTTUAN KOULU
Paineentasaimen soveltuvuus rakennusperäisten epäpuhtauksien haittojen
hallintaan
Aivan kuten rakennustyömailla, myös sisäilmakohteissa alipaineistuksella ja
paineentasaimen avustuksella epäpuhtauksista kärsivän tilan vaikutus eliminoidaan
hallitusti kontrolloidun alipaineistuksen avulla, jotta epäpuhtaudet eivät pääse vuotamaan
ympäröiviin tiloihin. Toisin sanoen sisäilmaongelmista kärsivä rakennusosa erotetaan
ympäröivistä puhtaista tiloista muodostamalla hallittu alipaine suhteessa ympäröiviin
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tiloihin. Näin erilaisten hiukkasten, kemiallisten aineiden, VOC:ien ja muiden haittaaineiden kulkeutumien ympäröiviin tiloihin voidaan estää nopeasti ja
kustannustehokkaasti ilman laajoja rakenteellisia peruskorjauksia. Mikäli peruskorjaus on
kuitenkin välttämätöntä, voidaan ilmanhallinta järjestää tilaan myös väliaikaisesti
paineentasaintekniikka hyödyntäen tiloissa oleskelevien altistumisen minimoimiseksi,
kunnes korjaustoimenpiteitä päästään suorittamaan.
Sisäilmaongelmaisten kellaritilojen epäpuhtauksien hallinnalla nopeat ja
kustannustehokkaat vaikutukset rakennuksen sisäilmakorjauksessa
Eurassa sijaitseva Kauttuan koulu oli Suomen ensimmäinen APAD teknologian avulla
toteutettu kellarin sisäilmaongelman korjaustyö. Pilottikohteessa ei varsinaisesti
toteutettu rakenteellisia korjauksia joitakin tiivistyksiä lukuun ottamatta, vaan
kontrolloidun alipaineen avulla aloitettiin epäpuhtaan kellarin ilman leviämisen
estäminen koulun muihin rakennusosiin. Erilaisten vanhojen rakennusten kellarit ovat
usein moniongelmaisia monesti sisältäen kosteus- ja mikrobiperäisiä haitta-aineita,
vanhoista öljysäiliöstä ja kattilahuoneista vapautuvia kemiallisia haitta-aineita, kuituja ja
monia muita epäpuhtauksia. Usein käytöstä poistetun tai vähäisellä käytöllä olevan
kellaritilan rakenteellinen korjaus on kustannuksiltaan niin korkea, että toimenpiteisiin ei
voida ryhtyä, ja toisaalta varmuutta korjauksen onnistumisesta ei usein ole.
Rakenteellisten korjausten kustannukset ovat usein myös vähintään satoja tuhansia
euroja.
Kellaritilojen epäpuhtaudet kulkeutuvat väistämättä rakennuksen yläpuolisiin osiin
ilmanvaihtokojeiden muodostaman alipaineen, hormiefektien, rakenteiden epätiiveyksien
ym. johdosta ja aiheuttavat tarpeetonta terveyshaittaa yläpuolisissa puhtaissa tiloissa
oleskeleville. Perinteisellä muutoksiin reagoimattomalla alipaineistuksella toteutetut
kellarien ilmanhallinnat toimivat usein vain osittain, koska tekniikka ei tehokkaasti reagoi
muutostilanteisiin, joita muun muassa Kauttuan koulussa on havaittu tapahtuvan
kymmeniä päivittäin. Jokaisen kellaritilasta tapahtuvan hetkellisenkin ilmavuodon
yhteydessä epäpuhtauksia vapautuu enemmän tai vähemmän yläpuolisiin tiloihin, joten
kokonaisvaltaisesti perinteinen ratkaisu ei ole toimiva.
APAD paineentasain teknologialla toteutettu kellaritilan ilmanhallinnan korjausurakka on
käytännössä lähes aina kustannuksiltaan vain tuhansista joihinkin kymmeniin tuhansiin
euroja laitteineen ja urakointeineen. Kohteittain kustannukset hieman vaihtelevat
tiivistystarpeista ja työmäärästä riippuen, mutta kokonaisuudessaan korjaus on aina
erittäin kustannustehokas ja vaikutus välitön. Säästöjä syntyy siis yleensä suoraan jo
urakoiden hintaerosta perinteisen peruskorjausurakan tai APAD ilmanhallintalaitteiston
asennusurakan välillä, urakoitsijan arvioimana eron ollessa helposti kymmenistä
tuhansista satoihin tuhansiin euroja. Lisäksi välillisiä säästöjä syntyy henkilöstön ja
oppilaiden sairaspoissaolojen vähenemisestä ja terveydenhuollon kuormituksen
vähenemisestä /4./.
Kauttuan koulun taustaa ja toimenpiteitä kesällä 2016
Euran Kauttuan koulussa kärsittiin sisäilmaongelmista, jotka aiheuttivat poissaoloja ja
oireilua niin henkilökunnassa kuin oppilaissa. Tehtyjen sisäilmatutkimusten osalta
päädyttiin kesän 2016 aikana suorittamaan rakennuksen puhdistustöitä sekä korjaamaan
ongelmia. Kuten usein isoissa rakennuksissa, myös Kauttuan koululla oli useampia
sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, joista kuitenkin 2 oli selkeästi kriittisimpiä.
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1.

Rakennukseen oli aiempien saneerausten ja korjausten yhteydessä
epäonnistuneesta pölyntorjunnasta johtuen jäänyt runsaasti rakennuspölyä muun
muassa kattojen alaslaskujen päälle.

2.

Kellaritilan sisäilman laatu oli erittäin huono sisältäen selkeistä
aistinvaraisestikin havaittavia viitteitä polttoöljystä, liuottimista,
viemärikaasuista ja maakosteuden aiheuttamista kosteus- ja mikrobivaurioista.
Ilmaa myös selkeästi vapautui kellaritiloista koko rakennukseen.

Kesän 2016 aikana alaslaskut ja pinnat puhdistettiin, ja kellaritilaan tehtiin APAD
paineentasainratkaisulla automatisoitu alipaineistus kellaritilan ja yläpuolisten puhtaiden
tilojen välille.
Automatisoidun APAD alipaineistuksen toteutus ja välittömät vaikutukset
Kauttuan koululla vuonna 2016
Kesällä 2016 lähes välittömästi tekniikan asennuksen jälkeen rakennuksen
kokonaisvaltainen ilmanlaatu muuttui suoritettujen toimenpiteiden myötä, ja entinen
tunkkainen heikko sisäilma muuttui raikkaaksi. Kellaritilan erittäin huonolaatuinen ilma
ei enää johtunut rakennuksen muihin osiin, koska kellaritilaan oli säädetty
paineentasaimella 5 Pa alipainetaso suhteessa yläpuoliseen kerrostilaan.
HEPA H13- ja aktiivihiilisuodattimella varustetun puhallinmoottorin prosessi-ilman imu
kellaritilasta toteutettiin neljällä (4) Ø160mm IV-kanavalla, jotka asennettiin imemään
ilmaa tasaisesti koko kellarin alalta. Myös erilaiset putkikanaalit kanavoitiin.
Imukanavistossa on useita imuventtiileitä, jotka kukin säädettiin ilmanvaihdon säätöön
perehtyneen liikkeen toimesta. Järjestelmän asennus- ja korjausvaiheessa
vaipparakenteiden epätiiveydet ja puutteelliset palokatkot korjattiin, ja näin saavutettiin
paineentasaimelle tarve ohjata vähemmän ilmaa ulos alipaineen muodostamiseksi. Tästä
selkeänä seurauksena lämpöenergian säästö sekä suurempi reservi-ilmamäärä
muutostilanteiden kompensoimiseksi.
Kauttuan koulun sisäilmalaadullinen seuranta vuoden 2016 kesästä vuoden 2018
loppuun
Koulurakennuksen sisäilmassa on voitu aistinvaraisesti havaita selkeä pysyvä muutos
aiempaan. Rakennuksen sisäilma on muuttunut raikkaaksi aiempaan nähden, ja
kellaritilasta peräisin olleet erilaiset hajut sekä tunkkaisuus ovat poistuneet
opiskelutiloista. HEPA H13 ja aktiivihiilisuodatuksesta johtuen myös itse kellaritilan
ilmanlaatu on parantunut merkittävästi.
Oppilaiden ja henkilökunnan sairaspoissaolot yleisesti ovat vähentyneet ja henkilökunnan
viestittämän palautteen mukaan sisäilman laatu on parantunut merkittävästi. Koulun
terveydenhoitajan Tarja Anttilan ylläpitämään ”sisäilmaongelmavihkoon” ei ole tullut
yhtään merkintää vuoden 2016 syyslukukaudesta alkaen, eli siitä asti, kun kellariin
heikkolaatuisen ilman kulku muualle rakennukseen estettiin kellarin alipaineistuksella.
Terveydenhoitajan kuvaileman mukaisesti ennen toimenpiteitä suurempi osa
sisäilmaongelman epäilyistä ja ilmoituksista päätyi suoraan rehtori Vesa Ahtolalle, mutta
myös rehtori Ahtolan kuvailman mukaisesti ovat hänelle kohdistuneet ilmoitukset
poistuneet.
Koulun terveydenhoitajan ylläpitämään ”sisäilmaongelmavihkoon” on kirjattu kaikki
sellaiset oppilaiden oireet ja sairastelut, joita on voitu epäillä sisäilmaongelmista
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johtuviksi, ja jotka ovat olleet oireiden osalta samankaltaisia eri henkilöillä, eivätkä
esimerkiksi normaaliin sairasteluun tai kausiflunssaan liittyviä oireita tai sairasteluja.
Tyypillisiä kirjattuja oireita oli aiemmin mm. päänsärky, kurkkukipu, ihon kuivuminen,
toistuvat poskiontelotulehdukset ja erilaiset hengitystieoireet /5/.
Kauttuan koulun APAD-järjestelmän tekninen seuranta vuoden 2016 kesästä
vuoden 2018 loppuun sekä laitepäivitys tammikuussa 2019.
Kauttuan koulun sisäilmaongelmaisen kellaritilan epäpuhtaudet pysyvät hyvin pois
opiskelutiloista aktiivisen paine-eron seurannan ja ylläpidon johdosta. Toisin sanoen
seurantajakson aikana kellari on pysynyt hyvin asetetun 5 Pa alipaineen ympärillä.
Hälytyksiä aiheuttavat ajoittaiset painehäviötilanteet johtuvat useimmiten tilanteista,
joissa kellarista ulosjohtavan ajoluiskan pariovi jää pidemmäksi aikaa auki, esimerkiksi
jotakin tavaraa kuljetettaessa, tai kellarista yläpuolisiin tiloihin johtava ovi jää auki.
APAD paineentasaimen logitiedoista voidaan havaita, että paine-ero pysyy tilojen välillä
melko tasaisena, ja ilmanohjauksen säätöpeltien moottoriohjaus pienenä etenkin ilta- ja
yöaikana. Koulupäivien aikana ja tilojen käytössä ollessa tapahtuu suuri määrä
muutostilanteita, joiden yhteydessä painesuhteet heilahtelevat, jolloin aktiivinen
laitejärjestelmä korjaa tilannetta ylläpitäen kellaritilan alipainetta suhteessa
opiskelutiloihin. Lyhytkestoisten muutostilanteiden lisäksi seurantajakson aikana on
havaittu, että laitteiston ulospuhallusilmamäärän tarve on erilainen ulkoilman lämpiminä
ja kylminä ajanjaksoina. Tämä on mielenkiintoinen havainto, joka tukee syytä miksi
reagoimaton alipaineistus ei useinkaan toimi kaikkina aikoina. Tästä ulkolämpötilan
vaikutuksesta rakennuksen vaipan yli vaikuttavaan paine-eroon on havaintoja Ella
Lahtisen diplomityössä, mutta havaintojen suppeudesta johtuen ei laajempaa
johtopäätöstä ole voitu asiasta tehdä /6./.
Kohteessa on havaittu, että mikäli järjestelmä sammutetaan kellarin alipaine suhteessa
opiskelutiloihin katoaa keskimäärin noin 30-60 sekunnissa. Tammikuussa 2019 koulun
laitejärjestelmä päivitettiin uusimpaan APAD sisäilmalaiteversioon, jossa laitteen ohjaus
ja seuranta hälytystietoineen voidaan suorittaa etänä.
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LABORATORIOMITTAUKSIA MINERAALIKUITUJEN
IRTOAMISESTA SISÄKATOSTA
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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää laboratorio-olosuhteissa lasivillasta valmistetuista
sisäkattolevyistä huonetilaan vapautuvien, pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen
määrää. Kuitujen määrään vaikuttavia muuttujia olivat akustiikkalevyjen pinta- ja
reunakäsittely, levyjen ikä sekä paine-ero huonetilan ja alakaton taustapinnan välillä.
Tässä tutkimuksessa käytetyllä geeliteippimenetelmällä mitattuna kuitumäärät olivat
kaikissa mittauksissa alle asumisterveysasetuksessa annetun toimenpiderajan 0,2
kuitua/cm2 14 vuorokauden aikana. Tulosten perusteella voidaan esittää, että tiloissa,
joissa laskeutuvien kuitujen määrä ylittää mainitun ohjearvon, kuitujen pääasiallinen
lähde on muu kuin sisäkattolevyt. Näitä ovat esimerkiksi ilmastointilaitteissa käytettävät
huonokuntoiset äänenvaimennuslevyt.
JOHDANTO
Mineraalivillasta valmistettuja tuotteita käytetään yleisesti lämmöneristeenä,
seinärakenteissa parantamaan ääneneristävyyttä, ilmastointilaitteiden äänenvaimentimissa
sekä akustoivina alakatto- ja seinälevyinä. Mineraalivillatuotteista mahdollisesti irtoavien
kuitujen on esitetty aiheuttavan iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä jo vuosikymmeniä
sitten. /1/. Irtoavat kuidut jaetaan hengitettäviin kuituihin ja laskeutuviin kuituihin.
Hengitettävinä pidetään kuituja, joiden halkaisija on pienempi kuin 3 m ja pituus
suurempi kuin m, ja pituuden ja halkaisijan suhde on suurempi kuin 3:1. Laskeutuvien
kuitujen halkaisija on suurempi kuin 3 m ja pituus yli 20 m. Paksut kuidut (halkaisija
suurempi kuin  m) aiheuttavat voimakkaampaa ärsytystä kuin ohuemmat.
Laskeutuville kuiduille asumisterveysasetuksessa on määritelty toimenpideraja 0,2
kuitua/cm2/14 vrk /2/. Tätä sovelletaan myös toimistotiloille /2/. Mittaus tehdään yleensä
Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan ottamalla näyte geeliteipille /3/.
Ilmastointilaitteiden äänenvaimentimista irtoavien kuitujen määrää on selvitetty laajasti
suomalaisessa tutkimuksessa /4/. Työntekijöiden on todettu saavan hengitystie- ja
ihoärsytysoireita rakennuksissa, joissa laskeutuvien kuitujen määrä on suuri.
Tanskalaisessa tutkimuksessa mitattiin kuitujen määriä tiloissa, joissa on ollut
mineraalikuitulevyistä valmistetut sisäkatot /5/. Tutkimuksessa havaittiin sekä
hengitettäviä että laskeutuvia mineraalikuituja tiloissa riippumatta siitä, oliko niissä
mineraalivillasta valmistetut sisäkattolevyt vai ei. Mineraalikuitujen lähteitä siis täytyi
olla myös muita. Näiksi esitettiin ilmanvaihtolaitteiden äänenvaimentimia ja rakennuksen
lämmöneristeitä. Tutkimuksessa havaittiin myös muiden kuitujen kuin mineraalikuitujen
määrän olevan useita kertaluokkia mineraalikuitumääriä suurempia.
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Kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa tehtyjä kokeita, joissa olisi pyritty
eliminoimaan muut kuitulähteet kuin sisäkattolevyt, ei ole julkaistu. Tässä tutkimuksessa
oli tavoitteena selvittää laskeutuvien kuitujen emissiot lasivillasta valmistetuista
sisäkattolevyistä, jotka oli asennettu yleisin asennustavan mukaiselle T-listoille ns.
alaslaskettuna sisäkattona. Tämän tyyppisissä katoissa on monesti ehdotettu seuraavien
tekijöiden vaikuttavan kuituemissioihin:
-

levyn pinnoite

-

levyn reunan käsittely

-

levyn ikä

-

ovien avaamisen aiheuttamat paineiskut

-

mahdollinen ylipaine sisäkattopinnan taustatilassa

Tässä tutkimuksessa tehdyillä mittauksilla pyrittiin selvittämään näiden tekijöiden
vaikutusta levyistä vapautuvien laskeutuvien kuitujen määrään.
MATERIAALIT JA MENETELMÄT
Tutkimuksessa mitattiin laskeutuvien mineraalikuitujen emissioita sisäkattoon
asennetuista lasivillasta valmistetuista akustiikkalevyistä. Kuitujen irtoamista huonetilaan
voivat periaatteessa aiheuttaa levyjen tärinä, ilmavirtaus levyjen raoista alakaton läpi tai
ilmavirtaus levyjen alapintaa pitkin. Levyt asennettiin mittaustilaan ns. alaslaskettuna
kattona, joka oli asennettu yleisesti sisäkattoasennuksissa käytettävälle teräksestä
valmistetulle T-listajärjestelmälle. Levyjen koko oli 600 mm x 600 mm. Kokeessa, jossa
levyissä oli leikattu reuna, leikattiin yhdestä 600 mm x 1200 mm kokoisesta levystä kaksi
asennettavaa levyä. Uudet levyt otettiin suoraan valmistajan tehdaspakkauksesta. Vanhat
levyt olivat olleet käytössä tavanomaisessa avotoimistotilassa 15 vuoden ajan.
Mittaukset suoritettiin Turun AMK:n ilmastointilaboratorion koehuoneessa, joka oli
kooltaan 2,4 m x 2,4 m ja kokonaiskorkeudeltaan 3 m. Alakatto oli asennettu 2,4 m
korkeudelle. Katossa oli yhteensä 16 levyä. Tilaan johti ovi, joka mittausten ajaksi voitiin
ohjelmoida avautumaan automaattisesti. Oven ulkopuolelle oli asennettu väljästi
muovikalvo, joka esti kuitujen karkaamisen huoneesta ovea avattaessa. Koehuoneen
seinään alakaton yläpuolelle oli tehty 0,16 m2 suuruinen aukko simuloimaan seinien
läpivienneissä esiintyviä ilmavuotoja. Aukko mahdollisti sen, että oven painepulssin
aikaansaama ilmavirta pääsi virtaamaan kattolevyjen rakoista alakaton päälle ja takaisin.
Aukkoon asennettiin väljä muovikalvo kuitujen karkaamisen estämiseksi.
Ennen jokaista koetta huoneen pinnat ja alakaton T-listat pyyhittiin puhtaiksi kostealla
pyyhkeellä. Sen jälkeen asennettiin tutkittavat levyt, ja koehuoneen ja sitä ympäröivän
tilan ilma puhdistettiin pölystä HEPA-suodattimella varustetulla puhaltimella.
Mittauksia suoritettiin kahdella tavalla. Mittaustilaan aiheutettiin painepulssi
automaattisella oven avautumisella tai sisäkaton taustatilaan aiheutettiin ylipaine, jotta
ilma virtaisi sisäkattorakenteen läpi huonetilaan. Käytetyt materiaalit ja niiden kanssa
käytetty mittaustapa on esitetty taulukossa 1.
Oven aukaisun aiheuttama mitattu painemuutos oli n. 20 Pa. Oven avauksen aiheuttama
ilmanvirtausnopeus mitattiin samoin nopeusanturilla ja levyn liike värähtelyanturilla.
Kun katon taustatilassa oli ylipaine, sen suuruus oli 5-9 Pa.
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Taulukko 1. Käytetyt materiaalit/mittaustapa yhdistelmät.
Levy 1
Levy 2
Levy 3
Levy 4
Levy 5
Levy 6

pinnoite
ei pinnoitetta
maalattu lasihuopa
maalattu lasihuopa
maalattu lasihuopa
maalattu lasihuopa
värjätty lasihuopa

reunat
ei reunakäsittelyä
reunat maalattu
reunat maalattu, yksi leikattu reuna
reunat käsitelty
reunat maalattu
ei reunakäsittelyä

ikä
uusi
uusi
uusi
15 vuotta
uusi
uusi

mittaustapa
oven aukaisu
oven aukaisu
oven aukaisu
oven aukaisu
ylipaine
ylipaine

Kahden viikon mittausjakson aikana kerättiin laskeutuvat kuidut petrimaljoille, joista
näytteet otettiin geeliteipillä Työterveyslaitoksen näytteenotto-ohjeen mukaisesti.
Kussakin koesarjassa otettiin myös vastaavat näytteet jo yhden vuorokauden jälkeen,
millä pyrittiin arvioimaan mahdollisten helposti irtoavien kuitujen emissiota kokeen
alussa. Kussakin mittaussarjassa oli mittaustilassa kuusi näytteenottopistettä sekä yhden
vuorokauden että kahden viikon näytteiden ottamiseen. Näytteenottopisteet sijaitsivat
lattialla. Kaksi pistettä olivat lähellä ovella, kaksi huoneen keskikohdalla ja kaksi lähellä
takaseinää. Mittauspisteet sijainti on esitetty kuvassa 1. Teipiltä laskettiin
stereomikroskooppitarkastelussa yli 20 m pituiset mineraalikuidut. Tulos on ilmoitettu
kuitua/cm2 kuuden mittauspisteen keskiarvona. Näytteenoton ja kuitulaskennan teki
Turun yliopiston aerobiologian yksikkö.

Kuva 1. Mittauspisteiden sijainti koehuoneessa
TULOKSET
Kuvassa 1 on esitetty saadut tulokset sekä yhden että 14 vuorokauden keräysajoilta.
Tulokset ovat kuuden mittauspisteen keskiarvoja. Vaihteluvälit yksittäisille näytteille
olivat 0,00-0,60 kuitua/cm2.
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Levy 6, pinnoitettu, reunakäsittelemätön, IV-…
Levy 5, pinnoitettu, reunakäsitelty, IV-katto
Levy 4, pinnoitettu, vanha levy
Levy 3, pinnoitettu, reuna leikattu
Levy 2, pinnoitettu
Levy 1, pinnoittamaton
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2
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Kuva 2. Mitatut laskeutuvien kuitujen määrät 1 ja 14 vuorokauden mittausjaksojen
aikana (kuuden mittapisteen keskiarvo).
Oven avauksen aiheuttama ilmanvirtauksen nopeus kymmenen avautumisjakson aikana
on esitetty taulukossa 2. Värähtelyanturilla mitattu levyn kiihtyvyys oven
avautumisjakson aikana oli maksimissaan 0,4-0,7 m/s2 riippuen mittauspisteen
sijainnista.
Taulukko 2. Ilman nopeuden maksimiarvo (cm/s) kymmenen oven avauksen aikana oven
keskilinjan kohdalla (ei lukemaa = nopeuspiikit eivät erotu taustasta).
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Tulosten mukaan nyt käytetyllä mittausmenetelmällä lasivillasta valmistettujen
sisäkattolevyjen aiheuttamat laskeutuvien kuitujen emissiot ovat alhaisella tasolla ja alle
yleisesti käytetyn ohjearvon 0,2 kuitua/cm2 kahden viikon mittausjakson aikana. Yhden
vuorokauden ja 14 vuorokauden tuloksissa ei ollut merkittäviä eroja. Yllättävää olivat
alhaiset päästöt myös pinnoittamattomasta levystä. Myöskään levyjen reunan leikkaus ja
jättäminen ilman reunakäsittelyä ei vaikuttanut tuloksiin. Ylipaine sisäkattopinnan
taustatilassa ei myöskään aiheuttanut ohjearvon ylittäviä vapautuvia kuitumääriä, vaikka
levyjen reunat eivät olisi olleet pinnoitettuja.
Koetilassa oli kuusi näytepistettä, joissa yksittäisen keräyspisteen mittaustulokset
vaihtelivat ja myös joissakin tapauksissa ylittivät ohjearvon. Viereinen piste saattoi
kuitenkin osoittaa nollatulosta. Kenttämittauksia tehtäessä huonetilassa on usein vain yksi
mittauspiste. Käytetyn geeliteipin pinta-ala on vain n. 15 cm2, ja nyt saatujen tulosten
perusteella yhden mittauspisteen antama tulos voi olla hyvin sattumanvarainen
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arvioitaessa emissiomääriä. Myös yhden ja 14 vuorokauden hyvin samanlaiset tulokset
osoittavat, että monet satunnaiset tekijät voivat vaikuttaa tulokseen. Suositeltavaa olisikin
yhdestä tilasta ottaa vähintään neljä näytettä. Myös mittausmenetelmän kehittäminen
siten, että näyte voitaisiin kerätä suuremmalta alueelta tai suuresta ilmamäärästä,
parantaisi tulosten luotettavuutta.
Tulosten mukaan voidaan myös päätellä, että jos tilassa mitataan suuria pitoisuuksia
laskeutuvia mineraalikuituja, niiden lähde normaalikäyttöolosuhteissa on jokin muu kuin
sisäkattolevyt. Lähteitä voivat olla ilmastointilaitteissa käytettävät äänenvaimentimet
sekä joissakin tapauksissa myös lämmöneristeenä tai tiivistämisessä käytetyt
mineraalivillatuotteet.
Lisäselvityksiä tarvitaan myös mahdollisista emissioista silloin, kun sisäkattolevyjä
avataan käytön aikana taustatilassa olevien laitteiden huoltamiseksi.
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KENKIEN RIISUMISEN VAIKUTUS HIUKKASPITOISUUKSIIN
KOULUISSA
Maija Leppänen ja Pertti Pasanen
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

TIIVISTELMÄ
Oppilaiden kenkien mukana koulujen sisätiloihin kulkeutuu paljon hiekkaa, mikä lisää
siivouksen tarvetta ja saattaa heikentää sisäilman laatua. Monet uudet koulut ovat ns.
sukkakouluja, joissa oppilaat riisuvat kengät heti ulko-ovella. Tässä tutkimuksessa
selvitettiin, miten hiukkaspitoisuus vaihtelee kouluissa päivän mittaan ja onko kenkien
riisumisella heti sisälle tultaessa vaikutusta hiukkaspitoisuuksiin. Sukkakouluissa
mitattiin matalampia hiukkaspitoisuuksia kuin ns. kenkäkouluissa ja esim. PM10pitoisuus oli noin kaksinkertainen kenkäkoulujen käytävillä verrattuna sukkakoulujen
käytäviin. Lukumääräpitoisuudessa ei havaittu näin selkeitä eroja ja lukumääräpitoisuutta
nostivat selkeimmin ruokailusta peräisin olevat hiukkaset.
JOHDANTO
Koulujen sisäilmaongelmista Suomessa puhutaan paljon. Sisäilmahaittaa
koulurakennuksissa voivat aiheuttaa mm. kosteus- ja homeongelmat, sisäilman hiukkaset,
materiaaliemissiot ja ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat /1-4/. Pienhiukkasilla tiedetään
olevan moninaisia terveysvaikutuksia ja lapset ovat erityisen herkkä ryhmä /5/. Tuoreen
katsausartikkelin mukaan koulujen sisäilman hiukkasten massapitoisuuden nousuja
selittävät lähinnä sisälähteet, joista hiukkasten resuspensio (jo laskeutuneiden hiukkasten
vapautuminen ilmaan) on tärkein. Lisäksi oppilaat tuovat hiukkasia tullessaan kouluun
vaatteiden ja kenkien mukana, ja ensisijainen altistumisen vähentämiskeino onkin
tehokas siivous ja kenkien riisuminen sisälle tultaessa /2/. Kengissä kulkeutuvien
hiukkasten ja maa-aineksen mukana sisälle voi kulkeutua myös epäorgaanisia
epäpuhtauksia /6/, jotka edelleen voivat vaikuttaa pölyn koostumukseen.
Suomessa monissa uusissa kouluissa on siirrytty nk. ”sukkamalliin” ja kengät riisutaan
heti sisälle tultaessa. Kenkien riisumisen vaikutusta sisäilman hiukkaspitoisuuksiin ei
kuitenkaan ole tiettävästi tutkittu. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten
hiukkaspitoisuus vaihtelee kouluissa päivän mittaan ja selvittää onko kenkien riisumisella
heti sisälle tultaessa vaikutusta hiukkaspitoisuuksiin.
MATERIAALIT JA MENETELMÄT
Tutkimuksessa oli mukana 16 alakoulua, joista kuusi oli ns. sukkakouluja ja 10
kenkäkouluja. Oppilasmäärä kouluissa vaihteli 80 – 540. Sukkakouluissa oppilaat riisuvat
kengät heti sisään tultaessa ja jättävät ne kengille varattuihin hyllyihin
tuulikaappiin/kenkäeteiseen tai kantavat naulakoille. Kenkäkouluissa sen sijaan oppilaat
tulevat kengät jalassa aina naulakoilleen saakka.
Hiukkasten massa- ja lukumääräpitoisuuksia mitattiin jatkuvatoimisilla mittareilla
kussakin koulussa yhden päivän ajan. Mittaukset käynnistettiin aamulla ennen
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koulupäivän alkua ja lopetettiin n. klo 14:30. Oppilaiden koulupäivät päättyivät
tyypillisesti klo 14 mennessä. Mittauksia tehtiin käytävä- ja aulatiloissa, 2-3
luokassa/koulu ja joissain kouluissa myös ruokalassa. Mittaukset tehtiin loka-marraskuun
2018 aikana.
DustTrak DRX (TSI Model 8533) –mittarilla mitattiin eri kokoisten hiukkasten
massapitoisuutta. Laite mittaa reaaliaikaisesti optisesti eri hiukkasjakeiden (PM1, PM2,5,
PM4, PM10 ja PM15) pitoisuudet kokoalueella 0.1-15 µm ja pitoisuusalueella 0.001-150
mg/m3. Optisesti havaittujen hiukkasten määrä muunnetaan massapitoisuudeksi
laskennallisesti.
P-Trak (TSI model 8525) –mittarilla selvitettiin hiukkasten lukumääräpitoisuutta
koulupäivän aikana. P-Trak:ssa pienten hiukkasten kokoa kasvatetaan tiivistämällä
hiukkasten pinnalle ylikylläistä isopropanolihöyryä, jolloin ne voidaan havaita optisesti.
Lukumääräpitoisuuden mittausalueen yläraja on 5*10 5 hiukkasta/cm3. P-Trak mittaa
hiukkasia kokoalueella 20 nm – 1 µm.
TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
Hiukkasten massapitoisuus vaihteli odotetusti päivän aikana kouluissa (Kuvat 1 ja 2).
Hiukkaspitoisuus nousi sekä sukka- että kenkäkoulujen käytävillä, kun oppilaat tulivat
välitunnilta tai lähtivät välitunnille. Ero oli kuitenkin selkeästi suurempi kenkäkouluissa.
Kuvan 2 koulu oli yksi suurimmista mitatuista kouluista (yli 500 oppilasta) ja hiekkaa
kulkeutui sisälle todella paljon koulupäivän aikana. Kun aamupäivällä n. klo 8:50
oppilaiden tullessa sisään PM10-pitoisuus nousi 0,12 mg/m3:aan ja laski suhteellisen
nopeasti, mitattiin samassa käytävässä iltapäivällä hetkellisesti yli 1 mg/m3 PM10pitoisuus, kun oppilaat lähtivät kotiin klo 14 (Kuva 2). Tässä koulussa mitattiin
suurimmat hiukkasten massapitoisuudet. Kuvan 1 sukkakoulun käytävillä PM10hiukkaspitoisuudet nousivat suurimmillaan 0,35 mg/m3:aan. Korkeimmat pitoisuudet
mitattiin ulko-oven läheisyydessä, missä oppilaat pukivat/riisuivat kenkänsä (Kuva 1, klo
12:04-12:22).
Luokkahuoneissa mitatuissa hiukkasten massapitoisuuksissa ei ollut niin paljoa vaihtelua
kuin käytävillä mitatuissa pitoisuuksissa ja pitoisuudet olivat pääosin matalammat kuin
käytävillä mitatut pitoisuudet. Tämä selittyy luultavasti sillä, että luokassa oppilaat
istuvat tyypillisesti paikoillaan työskentelemässä ja hiukkasia ilmaan nostattavaa
aktiviteettia ei juurikaan ole.
Kaikkien hiukkasjakeiden massapitoisuudet olivat korkeampia kenkäkouluissa kuin
sukkakouluissa (Taulukko 1). Kenkien mukana sisälle tulevat maaperähiukkaset ovat
karkeaa pölyä mikä näkyy massapitoisuustuloksissa suuremmissa kokoluokissa: PM10ja PM15-hiukkasjakeiden käytävillä mitatut pitoisuudet olivat jopa noin kaksinkertaisia
kenkäkouluissa verrattuna sukkakouluihin.
Niin ikään hiukkasten lukumääräpitoisuus (20 nm – 1 µm kokoisten) oli käytävillä
suurempi kuin luokissa (Taulukko 1). Sukka- ja kenkäkoulujen välillä sen sijaan ei ollut
niin selkeää eroa kuin hiukkasten massapitoisuuden kohdalla. Suurimmat
lukumääräpitoisuudet mitattiin ruokaloissa tai aulatiloissa, jotka olivat ruokalan
yhteydessä. Esimerkiksi eräässä koulussa hiukkasten lukumääräpitoisuus oli muutamia
satoja - tuhansia hiukkasia/cm3, mutta mitattaessa iltapäivällä yläkerran aulasta, joka oli
suoraan ruokalan yläpuolella, lukumääräpitoisuus kohosi jopa 180 000 hiukkaseen/cm3.
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Kuva 1. PM2,5- ja PM10-hiukkaspitoisuuksien vaihtelu eräässä sukkakoulussa yhden
koulupäivän aikana. Mittauspaikka vaihteli kolmella eri käytävällä ja aulassa (ei
taustaväriä) sekä kolmessa eri luokkahuoneessa (tummanharmaa taustaväri).

Kuva 2. PM2,5- ja PM10-hiukkaspitoisuuksien vaihtelu eräässä kenkäkoulussa yhden
koulupäivän aikana. Mittauspaikka vaihteli kolmella eri käytävällä ja aulassa (ei
taustaväriä) sekä kahdessa eri luokkahuoneessa (tummanharmaa taustaväri) sekä
ruokalassa oppilaiden välipalan aikana (vaaleanharmaa taustaväri).
Lukumääräpitoisuus ei myöskään heijastanut välituntiliikettä niin selkeäsi kuin
massapitoisuus. Kuvassa 3 on esitetty lukumääräpitoisuus, joka on mitattu samasta
koulusta samaan aikaan Kuvan 2 massapitoisuuden kanssa. Lukumääräpitoisuudessa ei
nähdä samanlaisia piikkejä kuin mitä välituntiliikenne aiheutti massapitoisuuksiin.
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Toisaalta lukumääräpitoisuus kohoaa selkeästi iltapäivällä ruokalassa, kun taas
massapitoisuus ei silloin juurikaan noussut.
Taulukko 1. Keskimääräiset hiukkasten massa- ja lukumääräpitoisuudet sukka- ja
kenkäkouluissa sekä hiukkaspitoisuuksien vaihteluvälit koulujen välillä.
Massapitoisuus µg/m3
Lukumääräpitoisuus,
PM1
PM2,5
PM4
PM10
PM15
#/cm3
Sukkakoulut ( N=6 )
11,9
12,2
13,3
20,0
30,0
865
Luokat
Käytävät

(3,2-19,0)
17,1
(7,3-26,3)

(3,3-19,7)
17,6
(7,5-27,2)

Kenkäkoulut ( N=10 )
13,7
14,1
Luokat
Käytävät

(7,1-29,7) (7,3-30,4)
29,1
30,2
(11,1-59,1) (11,5-62,0)

(3,6-21,7)
19,5
(8,3-30,7)

(5,6-35,6)
32,9
(16,1-57,0)

(8,9-56,1)
47,3
(23,3-84,3)

(137-1658)
1892
(210-5426)

15,8
(8,0-33,0)
34,7
(12,8-73,0)

27,5
(12,1-54,1)
65,8
(21,8-144,7)

43,9
(19,3-77,9)
95,0
(32,7-208,0)

997
(605-2499)
2027
(671-7079)

Kuva 3. Hiukkasten lukumääräpitoisuuden vaihtelu eräässä kenkäkoulussa yhden
koulupäivän aikana (vrt. Kuva 2). Mittauspaikka vaihteli kolmella eri käytävällä ja
aulassa (ei taustaväriä) sekä kahdessa eri luokkahuoneessa (tummanharmaa taustaväri)
sekä ruokalassa oppilaiden välipalan aikana (vaaleanharmaa taustaväri).
Mittauksia tehtiin kussakin koulussa yhden päivän ajan. Mitattuihin pitoisuuksiin
saattavat vaikuttaa mittauspäivän sää (sateisuus). Mittaukset tehtiin loka-marraskuun
aikana, joten mittausolosuhteet olivat kaikkien koulujen suhteen syksyiset. Maassa ei
ollut lumipeitettä ja lämpötila oli pääasiassa plussan puolella lukuun ottamatta muutamaa
mittausaamua.
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Mittaukset tehtiin normaalin koulupäivän aikana, joten mittauspaikat piti sovitella aina
koulukohtaisesti. Varsinkin suurissa kouluissa välituntiliikenne täytti käytävät, jolloin
mittauspiste piti valita niin, että laitteet eivät olleet tiellä, mutta toisaalta ovat keskeisellä
paikalla. Myös välituntien määrä ja koulupäivän pituus saattoivat vaikuttaa mitattuihin
pitoisuuksiin. Joissain kouluissa välitunti oli aina oppituntien välissä, kun taas joissain
kouluissa tunteja saatettiin pitää yhteen, jolloin vastaavasti välitunteja oli harvemmin,
mutta ne olivat pidempiä. Muita hiukkaspitoisuuksiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä
olivat oppilaiden määrä, pihan pinnan materiaali ja ilmanvaihto. Näiden tekijöiden
vaikutusta hiukkaspitoisuuksiin on tarkoitus jatkossa tarkastella tarkemmin.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Hiukkaspitoisuudet olivat korkeampia kenkäkouluissa kuin sukkakouluissa. Koulujen
välituntiliikenne heijastui etenkin hiukkasten massapitoisuuksiin, kun taas
lukumääräpitoisuutta nostivat etenkin koulujen ruokaloissa vapautuvat hiukkaset.
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INSTA:800-STANDARDIN MUKAISEN LAADUNARVIOINNIN
VAIKUTUKSET SIIVOUSPALVELUN LAATUUN JA TULOSTEN
LUOTETTAVAAN VERTAILUUN
Satu Lahtinen
Ramboll Finland Oy

TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessa selvitetään siivouspalvelun laadun kehitystä julkisen siivouspalvelun
järjestäjän hallinnoimissa kohteissa vuosien 2010 – 2018 aikana.
Laadunarviointimenetelmänä on käytetty Siivouksen teknisen laadun kuvaus- ja
arviointijärjestelmän, SFS 5994 – INSTA 800:2010 standardin silmämääräistä
tarkastusta. Case-tapauksena tutkimuksessa käytetään toisen siivouspalvelun järjestäjän
kohdetta, jossa siivouspalvelun laadun arviointia ei toteuteta säännöllisesti INSTA:800 standardin mukaisesti. Tutkimus osoittaa, että 1) INSTA -800 standardin mukaiset
laatuvaatimukset toteutuvat hyvin myös ostopalveluna tuotettavassa siivouspalvelussa, 2)
INSTA:800 -standardin käyttö mahdollistaa tulosten luotettavan vertailun ja 3)
säännöllisellä laadunarvioinnilla voidaan parantaa siivouksen laatutasoa.
PALVELUSOPIMUKSEN JOHTAMINEN JA LAADUNHALLINTA
Palvelusopimuksessa määritelty ja säännöllisesti toteutettu siivouksen laadunarviointi on
osa palvelusopimuksen johtamista, kokonaislaadun sekä kiinteistön sisäilmaolosuhteiden
hallintaa elinkaaren aikana. Pitkäjänteisesti toteutetun laadunhallinnan avulla voidaan
kokemuksen mukaa kehittää siivouspalvelun tilaajan ja tuottajan välistä yhteistyötä sekä
synnyttää lisäarvoa palvelun loppukäyttäjille.
Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu liikelaitoksen hallinnoimissa kohteissa
laadunarviointimenetelmänä on käytetty vuodesta 2010 alkaen Siivouksen teknisen
laadun kuvaus- ja arviointijärjestelmän, SFS 5994 – INSTA 800:2010 standardin /1/
silmämääräistä tarkastusta. Vuosien 2010 – 2018 aikana arviointeja on tehty yhteensä 987
kpl /2/.
Siivouspalvelut on em. ajanjaksona hankittu ostopalveluna ja palveluntuottajia on kunkin
sopimuskauden aikaan ollut keskimäärin kolme.
SFS 5994 – INSTA 800:2010 STANDARDI SIIVOUSPALVELUN
LAADUNARVIOINNIN MENETELMÄNÄ
Tutkimuksen kohteissa siivouksen teknisen laadun arvioinnin perusteena on käytetty SFS
5994 - INSTA 800:2010 siivouksen teknisen laadun arviointijärjestelmän mukaisia
laatutasoja, jotka on määritelty siivouspalvelusopimusten palvelukuvauksissa
tilatyypeittäin. Arviointijärjestelmässä on kuusi määriteltyä laatutasoa (asteikko 0-5),
jotka kuvaavat silmämääräisesti havaittavaa siivouksen laatua. Laatutasot määritellään
pintaryhmäkohtaisesti. Kiinteistön eri tilatyypeille määritellään laatuprofiilit, jotka
kuvaavat tietyille tarkastusyksiköille sovittua laatutasoa/1/.
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Silmämääräinen tarkastus
SFS 5994 - INSTA 800:2010 laadunarviointijärjestelmän silmämääräinen tarkastus
perustuu kuuden eri laatutason kuvaukseen. Kaikki laatutasot määritellään lopputulosta
koskevien vaatimusten perusteella. Lopputulosta koskevissa vaatimuksissa määritellään,
kuinka paljon likaa saa siivouksen jälkeen jäädä jäljelle kuhunkin neljään pintaryhmään
sekä helposti tavoitettaville (A) että vaikeasti tavoitettaville (NA) pinnoille niin, että tulos
on vielä hyväksyttävä /1/.
Siivouksen silmämääräistä tarkastusta varten on käytetty ns. yksinkertaista
näytetarkastusta. Näytetarkastuksen otoskoko määräytyy kiinteistön
siivouspalvelusopimukseen kuuluvien tilojen kokonaismäärän perusteella.
Tarkastusyksiköt eli arvioidut tilat, on kohteissa valittu yksinkertaisella
satunnaisotannalla, jolloin jokaisella tarkastusyksiköllä on yhtä suuri mahdollisuus tulla
valituksi tarkastukseen/1/.
Tarkastuksen suorittamisen jälkeen hylättyjen tarkastusyksiköiden lukumäärää on
verrattu hyväksymislukuun (Ac). Jos hylättyjen yksiköiden lukumäärä on korkeintaan
yhtä suuri kuin hyväksymisluku (Ac), siivouksen teknisen laadun arvioinnin tulos on
hyväksytty. Jos hylättyjen yksiköiden lukumäärä on korkeampi kuin tarkastukselle
määritelty hyväksymisluku (Ac), on arvioinnin tulos hylätty. Hyväksymisluku (Ac)
määräytyy kiinteistön siivouspalvelusopimuksessa määritellyn AQL-tason mukaan.
Hyväksytty laatutaso eli AQL-taso (Acceptable Quality Level) tarkoittaa suurinta
sallittua arvioitujen tilojen hylkäysmäärää. Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu
liikelaitoksen hallinnoimissa kohteissa AQL-tasoksi on määritetty 10,0 % neljästä, ISO
2859 - 1:1999 - laatustandardiin perustuvasta laatutasosta (2,5 %, 4,0 %, 6,5 % tai 10
%)/1/.
Jyväskylän Tilapalvelun kohteissa siivouksen silmämääräisen tarkastuksen toteutuksen
ajankohdasta ei ole etukäteen sovittu palveluntuottajan kanssa, vaan palveluntuottaja on
saanut ilmoituksen tarkastuksesta edellisenä päivänä. Tarkastusten toteutuksessa palvelun
tilaaja on käyttänyt ns. kolmatta osapuolta.
SIIVOUSPALVELUN LAADUN KEHITTYMINEN
Jyväskylän Tilapalvelun hallinnoimissa kohteissa siivouksen laadunarviointien määrä on
kasvanut seurantajakson aikana, arviointien määrät ja tulokset on esitetty kuvassa 1 (s. 3).
Vuonna 2010 arviointeja tehtiin yhteensä 46. kohteessa (kohde = kpl), vuonna 2018
vastaava luku oli 136 kohdetta. Vuoden 2010 arvioinneista hyväksyttyjä oli 65% ja
hylättyjä 35%. Vuoden 2018 arvioinneista hyväksyttyjä oli 87% ja hylättyjä 13%.
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Kuva 1. Siivouspalvelun laadun kehittyminen 2010–2018.
Seurantajakson aikana siivouspalvelusopimuksia on kilpailutettu alueittain julkisen
hankintalain mukaisin menetelmin 3 - 5 vuoden välein, jolloin siivouskohteiden
laatuprofiileja on tarkennettu.
Vuodesta 2017 alkaen on palveluntuottajilta vaadittu, että he toteuttavat omat siivouksen
laadunarviointinsa INSTA:800 -standardin mukaisesti, ja että arviointia suorittavalla
henkilöllä tulee olla vähintään henkilösertifikaatin tason 3 pätevyys.
CASE – TAPAUS
Case-tapauksena tutkimuksessa käytetään toisen siivouspalvelun järjestäjän kohdetta,
jossa siivouspalvelun laadunarviointia ei toteuteta säännöllisesti INSTA 800:2010 standardin mukaisesti. Tutkimuksessa tarkasteltava kohde sisältää kolme erillistä
kiinteistöä 1, 2 ja 3, joissa on erilliset palvelusopimukset ja kaksi eri palveluntuottajaa.
Kiinteistöissä on käytössä palveluntuottajien toteuttama laadunarviointi sekä
kohdekierrokset palvelun tilaajan kanssa.
Kiinteistöissä toteutettiin vuosina 2017 ja 2018 SFS 5994 - INSTA 800:2010
laadunarviointijärjestelmän silmämääräinen tarkastus palvelun tilaajan toimesta,
tarkastusten käytännön toteutuksesta vastasi kolmas osapuoli. Tarkastusten avulla
haluttiin selvittää vastaako siivouksesta vastuussa olevan palveluliikkeen siivoustyön
tekninen lopputulos tilaajan edellyttämää siivouksen teknistä laatua. Kiinteistöjen eri
tilatyypeille oli määritelty laatuprofiilit, jotka kuvaavat INSTA:800 -standardin tietyille
tarkastusyksiköille sovittua laatutasoa, näin ollen menetelmän käyttö kohteessa on
mahdollista.
Vuosien 2017 ja 2018 aikana case -kohteessa tehtiin yhteensä kuusi siivouksen laadun
arviointia, kaksi arviointia kussakin kohteessa. Arviointien tulokset on esitetty taulukossa
1. Tulosten mukaan kaikki suoritetut laadunarvioinnit ovat olleet hylättyjä.

288

Sisäilmayhdistys raportti 37

Taulukko 1. Case -kohteen arviointitulokset, kiinteistöt 1, 2 ja 3.
Casekohde

Kohteita
kpl

Hyväksyttyjä
arviointeja kpl

Hylättyjä arviointeja
kpl

2017

3

0

3

2018

3

0

3

Kiinteistöjen 1, 2 ja 3. laadunarvioititulokset osoittavat, siivouksen laadussa on paljon
parannettavaa suhteessa sopimuksen mukaiseen laatutasoon. Kiinteistökohtaiset tulokset
on esitetty kuvissa 2 - 4. Kuvista esitetään tulosten lisäksi kohteen otoskoko (kpl) sekä
hyväksymisraja (Ac). Myös näissä kohteissa AQL-tasoksi on määritetty 10,0 %.

Kuva 2. Kiinteistö 1: Arviointitulokset 2017 ja 2018.
Kohteen 1. silmämääräisen tarkastuksen tulokset vuonna 2017: hyväksyttyjä tiloja 18 kpl
ja hylättyjä tiloja 14 kpl. Vastaavasti tulokset vuonna 2018: hyväksyttyjä tiloja 17 kpl ja
hylättyjä tiloja 15 kpl. Otoskoko kohteessa on 32 tilaa ja hyväksymisraja (Ac) 7.

Kuva 3. Kiinteistö 2: Arviointitulokset 2017 ja 2018.
Kohteen 2. silmämääräisen tarkastuksen tulokset vuonna 2017: hyväksyttyjä tiloja 7 kpl
ja hylättyjä tiloja 25 kpl. Vastaavasti tulokset vuonna 2018: hyväksyttyjä tiloja 11 kpl ja
hylättyjä tiloja 21 kpl. Otoskoko kohteessa on 32 tilaa ja hyväksymisraja (Ac) 7.
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kpl

Kuva 4. Kiinteistö 3: Arviointitulokset 2017 ja 2018.
Kohteen 3. silmämääräisen tarkastuksen tulokset vuonna 2017: hyväksyttyjä tiloja 1 kpl
ja hylättyjä tiloja 19 kpl. Vastaavasti tulokset vuonna 2018: hyväksyttyjä tiloja 5 kpl ja
hylättyjä tiloja 15 kpl. Otoskoko kohteessa on 20 tilaa ja hyväksymisraja (Ac) 5.
Tulosten tarkastelussa kannattaa kiinnittää huomiota kiinteistökohtaiseen
hyväksymisrajaan (Ac). Silmämääräisen tarkastuksen suorittamisen jälkeen hylättyjen
tarkastusyksiköiden lukumäärää on verrattu hyväksymislukuun (Ac). Jos hylättyjen
yksiköiden lukumäärä on korkeintaan yhtä suuri kuin hyväksymisluku (Ac), siivouksen
teknisen laadun arvioinnin tulos on hyväksytty. Jos hylättyjen yksiköiden lukumäärä on
korkeampi kuin tarkastukselle määritelty hyväksymisluku (Ac), on arvioinnin tulos
hylätty.
Case -tapauksen arviointikohteet jäävät kaikki kauaksi kohteelle määritetystä
hyväksymisrajasta (Ac). Kohteet 1. ja 2 hyväksymisraja (Ac) 7, kohde 3. hyväksymisraja
(Ac) 5.
Yksittäisten tilojen arviointitulokset osoittivat, että tietyn tyyppiset laatupoikkeamat
toistuvat. Arvioiduissa tiloissa oli esimerkiksi tahroja ovissa ja kalustepinnoilla,
lattiapinnoilla irto- ja pintalikaa sekä yli 180cm korkeiden kalusteiden ylätasopinnoilla ja
alaslaskettujen valaisimien päällä pölyä.
LOPUKSI
Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että INSTA -800 standardin mukaiset
laatuvaatimukset toteutuvat hyvin ostopalveluna tuotettavassa siivouspalvelussa, ja että
INSTA:800 -standardin käyttö mahdollistaa tulosten luotettavan vertailun
siivouspalvelun kohteesta tai palveluntuottajasta riippumatta.
Tutkimus osoittaa myös, että säännöllisellä laadunarvioinnilla voidaan parantaa
siivouksen laatutasoa ja tukea näin työympäristöjen sisäilman laatua. Jyväskylän
Tilapalvelun hallinnoimissa kohteissa siivouksen laatutaso kehittyi positiivisesti
seurantajakson 2010 – 2018 aikana, jolloin hyväksyttyjen arviointien määrä kasvoi 65
%:sta 87 %:iin. Samaan aikaan arviointien vuosittainen määrä lisääntyi 46 kohteesta 136
kohteeseen, mikä parantaa tulosten luotettavuutta.
Siivouksen laadunarvioinnin tulee olla kuitenkin säännöllistä sekä perustua tilaajan ja
palveluntuottajan väliseen palvelusopimukseen, jotta arviointituloksia voidaan hyödyntää
palvelun kehittämisessä. Case-tapaus tukee kokemusta siitä, että yksittäisten
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laadunarviointien teho on pieni, eivätkä ne ohjaa riittävästi siivouspalvelun tuottamista ja
kehittämistä.
Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä osoittavat, että siivouspalvelun säännöllinen
laadunhallinta helpottaa uusien siivouspalvelusopimusten käynnistämiseen liittyvien
ongelmien ennaltaehkäisemisessä. Esimerkiksi vuosina 2015 ja 2016 toteutettujen
siivouspalveluiden kilpailutuksissa palveluyritysten aluejaot muuttuivat merkittävästi,
mutta siivouksen laatuun näillä muutoksilla ei kuitenkaan näytä olevan merkittävää
vaikutusta.
Siivouksen laatutasossa vuonna 2018 tapahtunutta parannusta voi selittää se, että
vuodesta 2017 alkaen palveluntuottaja on velvoitettu käyttämään suorittamassaan
siivouksen laadunarviointinsa INSTA:800 -standardia, ja että arviointia suorittavalla
henkilöllä tulee olla vähintään henkilösertifikaatin tason 3 pätevyys.
Seurantajakson aikana palveluntuottajat ovat kokemuksen mukaan myös oppineet
hyödyntämään saatuja tuloksia oman toimintansa kehittämisessä. INSTA:800 -standardin
mukainen laadunarviointi ohjaa tarkastelemaan kohteen kokonaislaatua tavanomaisten
palvelukuvausten tehtävälistojen toteuttamisen sijaan.
INSTA:800 -standardin mukaista laadunarviointia voidaan tutkimustulosten perusteella
pitää yhtenä tärkeänä palvelusopimuksen johtamisen työkaluna. Sillä voidaan kehittää
siivouspalvelun laatua tavoitteellisesti ja tasapuolisesti sekä varmistaa, että palvelu
tuotetaan sisällöltään ja kustannustasoltaan sopimuksen mukaisesti.
INSTA:800 standardiinkin pohjautuvan siivouspalvelun laadunhallinnan kannalta on
tärkeää, että palvelusopimukseen kirjataan siivouksen laatutavoitteet, laadunarvioinnissa
käytettävät menetelmät, laadunarvioinnin tavoitteet sekä toimintamallit laatupoikkeamien
korjaamisessa.
SFS 5994 - INSTA 800:2010 laadunarviointijärjestelmän silmämääräisen tarkastuksen
LÄHDELUETTELO
1.

SFS 5994: 2012. Siivouksen tekninen laatu. Mittaus- ja arviointijärjestelmä (INSTA
800:2010). Helsinki: Suomen Standardoimisliitto SFS
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INSTA:standardin mukaiset arviointiraportit 2010 – 2018, Jyväskylän Tilapalvelu
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SIIVOUSKEMIKAALIEN JA –MENETELMIEN VAIKUTUKSET
SISÄYMPÄRISTÖN MIKROBISTOON JA SISÄILMAN
LAATUUN
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Anne Hyvärinen2 ja Heidi Salonen1
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Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Terveysturvallisuusosasto, Ympäristöterveys

TIIVISTELMÄ
Siivousmenetelmien ja –kemikaalien vaikutusta sisäilman laatuun ja mikrobistoon
tutkittiin kahdessa lukiossa ja yhdessä päiväkodissa. Tutkimukset tehtiin kohteissa
käytössä olevan ns. ”normaalin” siivouksen sekä kemikaalittoman siivousjakson aikana.
Laskeutuneen pölyn mikrobitasoissa ei havaittu merkittäviä muutoksia eri siivousjaksojen
aikana, mutta ilman bakteeripitoisuudet olivat korkeampia kemikaalittoman siivouksen
aikana. Yksittäisten VOC ja karbonyyliyhdisteiden pistoisuudet olivat matalia kaikkien
siivousjaksojen aikana, mutta TVOC-pitoisuudet nousivat hieman kemikaalittoman
siivouksen aikana.
JOHDANTO
Rakennuksien sisäilmasta johtuvat terveysongelmat ovat yleisiä Suomessa, ja
merkittäville kosteus- ja homeongelmille altistuu koulu- sekä päiväkotirakennuksissa
päivittäin 172 000 – 259 000 suomalaista /1/. Kosteus- ja homevaurioiden sekä
materiaaleihin liittyvien ongelmien lisäksi yhdeksi sisäilmaongelmien aiheuttajaksi
epäillään erilaisia rakennuksien huollossa ja ylläpidossa käytettyjä kemikaaleja, kuten
siivouskemikaaleja ja ilmanraikasteita, sekä käyttäjien mukana sisäilmaan kulkeutuvien
hygieniatuotteiden ja käsinpesuaineiden hajusteita ja antimikrobisia aineita /2-5/.
Olemassa oleva tutkimustieto oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettävien
siivouskemikaalien ja -menetelmien osuudesta rakennuksien sisäilman laatuun ja tilojen
käyttäjien terveyteen on kuitenkin vähäistä.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettävien
kemikaalien määrää ja laatua sekä erilaisten siivousmenetelmien ja siivouskemikaalien
välittömiä ja välillisistä vaikutuksista sisäilman laatuun ja mikrobistoon.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimuskohteet ja -asetelma
Kenttätutkimukset toteutettiin pääkaupunkiseudulla kahdessa lukiorakennuksessa ja
yhdessä päiväkodissa talven ja kevään 2018 aikana. Koulurakennuksista yksi oli 16
vuoden ikäinen ja toinen perusparannettu 11 vuotta sitten. Päiväkoti oli väistötilana
toimiva uudisrakennus. Kosteus- ja homevaurioita ei ollut havaittu tiloissa, joissa
tutkimukset suoritettiin. Kohteissa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto olivat päällä
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jatkuvasti. Lattiamateriaaleina olivat vinyylilaatta ja muovimatto. Tutkittavat tilat olivat
tavallisia luokkia (ei erityisluokkia esim. fysiikka, kemia) ja luokat sijaitsivat lähekkäin.
Siivouskemikaalien ja –menetelmien vaikutusta sisäilman laatuun selvitettiin
mikrobiologisilla ja kemiallisilla tutkimuksilla kolmessa eri vaiheessa, kaksi viikkoa
kerrallaan. Ennen toisen ja kolmannen vaiheen tutkimusjaksoa oli kahden viikon
siirtymäaika, jolloin käytössä oli tulevan tutkimusjakson aikainen siivousmenetelmä.
Siivousmenetelmien ja tutkimusjaksojen aikataulut esitetään taulukossa 1. Eri vaiheiden
(I, II, III) aikana käytetyt siivousmenetelmät olivat:
I.
II.

III.

Siivousmenetelmät ja –aineet olivat kohteen päivittäisessä käytössä olevia.
Siivouksessa ei käytetty ollenkaan kemikaaleja vaan ainoastaan vesijohtovettä ja
uusia mikrokuitutuotteita sekä moppeja. Siivoustekstiilit pestiin omina
koneellisinaan ja pyykinpesuainetta käytetään minimiannostusmäärä. Aina
ennen siivoustekstiilien pesemistä pyykinpesukoneella ajettiin
välihuuteluohjelma.
Siivousmenetelmät ja –aineet olivat kohteen päivittäisessä käytössä olevia.

Taulukko 1. Kenttätutkimuksien aikataulu
Vaihe I

Vaihe II

Vaihe III

2 viikon jakso

2 viikon jakso

2 viikon jakso

2 viikon jakso

Koulu I

29.1.-13.2.

26.2. ->

12.3. ->

26.3. ->

9.4.-23.4.

Koulu II

30.1.-13.2.

27.2. ->

13.3. ->

27.3. ->

10.4.-24.4.

Päiväkoti

31.1.-13.2.

28.2. ->

14.3. ->

28.3. ->

11.4.-25.4.

Tavallinen

Kemikaaliton

Kemikaaliton

Tavallinen

Tavallinen

Mittausjakso

Ei mittauksia

Mittausjakso

Ei mittauksia

Mittausjakso

Siivous

2 viikon jakso

Kerätyt näytteet ja keräysmenetelmät
Siivousmenetelmien ja –kemikaalien vaikutusta sisäilman laatuun ja mikrobipitoisuuksiin
tutkittiin mikrobiologisilla ja kemiallisilla tutkimuksilla seuraavasti:
Mikrobinäytteet
Laskeutunutta pölyä kerättiin standardisoidusti kuudessa luokkahuoneessa molemmissa
kouluissa ja päiväkodissa neljässä ryhmätilassa. Näytteet kerättiin tutkimuksen jokaisessa
vaiheessa samoista paikoista kahden viikon näytteenottoajalla steriileille polystyreenistä
valmistetuille petrimaljoille (Berner, 90x15). Keräyksen ajaksi maljat asetettiin tasaisille
pinnoille 150 – 220 cm korkeudelle mahdollisimman etäälle ilmanvaihdon tulo- ja
poistoilmalaitteista. Näytteiden keräyksessä käytettiin kahta rinnakkaista kolmen maljan
sarjaa, jotka myöhemmin prosessoitiin ja analysoitiin erillään. Keräyksen jälkeen maljat
suljettiin tiiviisti, paketoitiin ja siirrettiin laboratorioon, jossa näytteiden prosessointi
suoritettiin kahden viikon kuluessa keräyksen päättymisestä. Kolmen petrimaljan sarjalle
kerääntynyt pöly yhdistettiin yhdeksi näytteeksi steriilin veden ja 0,05 % Tween20
seoksella kostutetulla steriilillä vanupuikolla, jolla näyte siirrettiin lasihelmiä sisältävään
2 ml putkeen ja säilöttiin - 20°C lämpötilassa DNA:n uuttamiseen asti. DNA eristettiin
käyttämällä Chematic DNA Plant Kittiä (PerkinElmer chemagen Technologie GmbH,
Saksa) ja KingFisher™ mL DNA robottia (Thermo Fisher Scientific, Inc.,Suomi) lähteen
/6/ mukaisesti. Kvantitatiivinen PCR (qPCR) suoritettiin hyödyntäen aikaisemmin
julkaistuja qPCR-sovelluksia /7-9/. Näytteistä määritettiin Gram-positiiviset ja Gramnegatiiviset bakteerit, Penicillium spp., Aspergillus spp. ja Paecilomyces variotii ryhmät
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(PenAsp) sekä sienien kokonais DNA (Uni Fung). QPCR reaktiot, ajoasetukset ja
laskelmat suoritettiin samoin kuin lähteessä /6/. Tulokset ilmaistiin kerääntyneinä
soluekvivalentteina (CE) näytteenottoneliömetriä kohden per keräyspäivä (CE/m 2/d).
Jokaisesta luokkatilasta laskettiin keskiarvot kahdelle rinnakkaiselle kolmesta
petrimaljasta koostetulle näytteelle.
Elinkykyisten mikrobien pitoisuudet määritettiin mikrobikeräimellä (RCS® High Flow
Touch Microbial Air Sampler (Merck Life Science Oy, Suomi). Mikrobien
kokonaismäärien (bakteerit, hiivat ja homeet) määrittämiseen käytettiin TC liuskoja
(Merck Life Science Oy, Suomi) ja hiivojen ja homeiden määrittämiseen erikseen YM
liuskoja. (Merck Life Science Oy, Suomi) Rinnakkaiset ilmanäytteet otettiin 1.5 m
korkeudelta nopeudella 100 l/min. TC liuskalla otettiin 100 l:n ja YM liuskalla 1000 l:n
ilmanäyte sisätilassa. Ulkonäytteiden ilmamäärät molemmilla liuskoilla oli 100 l. TC
liuskoja inkuboitiin 7 pv (33°C) ja YM liuskoja 7 pv (24°C ) ennen pesäkkeiden
laskemista (pmy/m3).
Kemialliset näytteet
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) näytteet otettiin yhdestä luokkahuoneesta
kouluissa ja yhdestä ryhmätilasta päiväkodissa mittausjaksojen ensimmäisenä päivänä
tilojen ollessa tyhjiä. Näytteet kerättiin aktiivisella menetelmällä 40 minuutin
näytteenottoajalla Tenax TA-adsorbenttiputkiin nopeudella 200 ml/min (näytekoko 8 l)
GilAir Plus –pumpuilla (Sensidyne, St. Petersburg, FL, USA) tutkittavan tilan keskeltä
130 -150 cm korkeudelta. Näytteet analysoitiin standardin ISO 16000-6 mukaisesti
kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TDGC-MS). Yhdisteet tunnistettiin puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- ja NISTmassaspektrometritietokantojen avulla. Näytteistä määritettiin VOC-yhdisteiden
kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. TVOC määritettiin kromatogrammista
n-heksaanin ja n-heksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien.
Yksittäisten aineiden pitoisuudet määritettiin joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai
tolueeniekvivalentteina. Näytteistä määritettiin myös TVOC-alueen ulkopuolisten
yhdisteiden pitoisuuksia, mikäli ne olivat tulosten tulkinnan kannalta merkityksellisiä.
Sisäilman aldehydit ja ketonit (karbonyyliyhdisteet) kerättiin samoista tiloista samalta
korkeudelta yhtäaikaisesti VOC-näytteiden kanssa. 100 litran näytteet kerättiin Gilian
5000 –pumpuilla (Sensidyne, St. Petersburg, FL, USA) 1 l/min nopeudella 100 minuutin
ajan 2,4-dinitrofenyylihydratsiinilla (DNPH) päällystettyihin Sep-Pak Xposurepatruunakeräimiin (Waters Corporation, Milford, MA, USA). Karbonyyliyhdisteet
muodostavat hydratsiinin kanssa johdannaisia, jotka uutetaan keräimestä asetonitriinillä.
Yhdisteiden pitoisuudet määritettiin nestekromatografisesti käyttäen ilmaisimena
diodirividetektoria (360 nm). Pitoisuuksien määrityksissä käytettiin puhtaita
vertailuaineita. Analyysit on tehty perustuen ISO 16000-3 standardiin.
TULOKSET
Laskeutuneesta pölystä määritettyjen mikrobitasojen tuloksissa ei ollut havaittavissa
johdonmukaista muutosta eri siivousjaksojen välillä. Kaikki tilat huomioiden minkään
mikrobiryhmän määrät eivät olleet matalampia tai korkeampia kemikaalittoman
siivouksen aikana verrattuna kohteiden ”normaaliin” siivoukseen. Kouluissa tai
päiväkodissa ei havaittu kemikaalittoman siivouksen aiheuttavan johdonmukaista
vaikutusta tarkastelun kohteena olleissa mikrobiryhmissä (Kuva 1). Kemikaalittoman
siivousjakson aikana, kun siivous suoritetaan vedellä siivousaineiden sijaan, siivoustehon
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voisi olettaa alentuvan ja nostavan tiloista mitattavia mikrobimääriä. Tällaista vaikutusta
ei kuitenkaan havaittu käytetyllä kvantitatiivisella DNA:han perustuvalla pitkäaikaisen
laskeutuvan pölyn analyysillä. Kaikki 16 luokkahuonetta huomioiden tutkimusvaiheiden
parittaisessa vertailussa (Wilcoxon signed rank test) ei havaittu merkittäviä eroja
mikrobitasoissa vaiheiden I ja II välillä. Sen sijaan Gram-negatiivisten bakteereiden
(p=0,002) ja sieniperäisen DNA:n (p<0,001) kokonaismäärät olivat huomattavasti
korkeampia vaiheen III aikana verrattuna vaiheeseen II. Tämä luultavasti heijasteli
ulkoilman mikrobitasojen kausittaista vaihtelua vaiheen III alkukevään tutkimusjakson ja
talvella tehtyjen aikaisempien tutkimusjaksojen (vaihe I ja vaihe II) välillä. Päiväkodin
ryhmätiloissa mitattiin suuremmat sieniperäisen DNA:n kokonaismäärät ja bakteeritasot
koulujen luokkahuoneisiin verrattuna, ja tämä vaikutus havaittiin selkeimmin Grampositiivisten bakteereiden määrissä (Kuva 1). Rakennuskohtaisesti tilojen välisissä
mikrobitasoissa havaittiin selkeimmin eroja päiväkodin ryhmätilojen välillä (dataa ei
esitetä).

Kuva 1. Tutkimuksen vaiheissa I, II (kemikaaliton
siivous) ja III laskeutuneesta pölystä määritettyjen
mikrobiryhmien tasot (qPCR) kouluissa 1 ja 2 sekä
päiväkodissa. Kuvissa esitetyt tasot ovat kuuden
luokkahuoneen (koulut) ja neljän ryhmätilan
(päiväkoti) keskiarvoja. Tulokset esitetään
soluekvivalentteina per m2 per päivä. Gram
pos=Gram-positiiviset bakteerit; Gram neg=Gramnegaiiviset bakteerit; UniFung=sienien
kokonaispitoisuus; PenAsp=Penicillium/Aspergillus
spp. ryhmät.

Useasta tilasta kerättyjen pölynäytteiden lisäksi jokaisen kohteen yhdessä tilassa
(luokkahuone kouluissa, ryhmätila päiväkodissa) suoritettiin laajemmat mikrobien ja
kemiallisten yhdisteiden tutkimukset, joiden tulokset esitetään taulukossa 2. QPCRnäytteiden osalta taulukossa ovat näkyvillä tulokset samasta tilasta, jossa muut mittaukset
tehtiin. Tilakohtaisissa qPCR-tuloksissa ei ollut havaittavissa selkeää trendiä
mikrobitasojen muutokselle kemikaalittoman siivouksen aikana. Koulussa 1 ja
päiväkodissa PenAsp ryhmän tasot nousivat selvästi kemikaalittoman siivouksen aikana,
mutta samaa ei tapahtunut koulussa 2. Luokkakohtaisissa tuloksissa erottuvat
päiväkodissa mitatut selkeästi korkeammat mikrobimäärät kaikilla ryhmillä, mikä oli
näkyvissä myös tilojen keskiarvoina esitetyissä tuloksissa. Mikrobikeräimellä (RCS)
määritettyjen sisätilan homeiden ja hiivojen määrät (YM liuska) olivat huomattavasti
pienempiä kuin ulkoa otetuissa näytteissä. Sisätilan elinkykyisten mikrobien
kokonaismäärissä (TC liuska) oli huomattavissa kasvua kemikaalittoman siivouksen
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aikana ulkoilman määrien vaihtelusta huolimatta. Erillisillä mittauksilla (YM ja TC
liuskat) todettujen hiivojen ja homeiden pienestä määrästä johtuen mikrobien
kokonaismäärä oletettavasti koostui lähinnä bakteereista.
Sisäilman kemiallisten yhdisteiden pitoisuudet olivat yleisesti ottaen matalia ja selvästi
alle Asumisterveysasetuksessa annettujen toimenpidearvojen sekä Työterveyslaitoksen
antamien viitearvojen alapuolella /10-11/. TVOC-pitoisuuksissa ja näytteistä
tunnistettujen yhdisteiden kokonaispitoisuuksissa oli huomattavissa pientä nousua
kemikaalittoman siivouksen aikana. Karbonyyliyhdisteillä ei vastaavaa pitoisuuden
nousua ollut havaittavissa. VOC ja karbonyyliyhdisteiden määrät olivat tutkimuksen
kaikissa vaiheissa päiväkodissa hieman korkeampia kuin kouluissa. Tämä voisi selittyä
sillä, että päiväkodin ryhmätilassa säilytettiin mm. erilaisia askartelutarvikkeita (kuten
maaleja ja liimoja) ja oppilaiden askartelutöitä oli paljon tilassa esillä. Yksittäisistä
karbonyyliyhdisteistä suurimmat pitoisuudet mitattiin asetonilla ja formaldehydillä, mutta
nekin olivat annettujen toimenpide- ja viitearvojen alapuolella /10-11/. Yksittäisistä
VOC-yhdisteistä korkein pitoisuus (7 µg/m3). mitattiin päiväkodissa vaiheen II aikana
dekametyylisyklopentasiloksaanille, jota löytyy mm. siivouskemikaaleista ja
kosmetiikkatuotteista. Kemikaalittoman siivousjakson aikana yhdisteen voisi olettaa
olevan peräisin kosmetiikkatuotteista.
Taulukko 2. Tulokset yhdessä tilassa / kohde tehdyistä kemiallisista ja
mikrobimittauksista tutkimuksen vaiheissa I, II (kemikaaliton siivous) ja III.

I

Koulu 1

Koulu 2

Vaihe

Vaihe

II

III

I

II

Päiväkoti
Vaihe
III

I

II

III

Mikrobit
qPCR [CE/m²/d]
Gram-positive

110 000 130 000 50 000 130 000 140 000 230 000 3 300 000 3 700 000 4 700 000

Gram-negative

110 000 150 000 130 000 170 000 160 000 330 000 2 300 000 2 600 000 3 600 000

Pen Asp

670

2 000

820

260

Uni Fung

13 000

12 000

19 000

9 900

230

720

17 000 29 000

1 800

12 000

3 600

74 000

120 000

230 000

RCS-ilmanäyte [cfu/m³]
Kokonaismäärä
(sisänäyte)

180

290

210

80

500

250

460

685

345

Kokonaismäärä
(ulkonäyte)

160

10

50

60

55

65

40

190

85

Hiivat ja homeet
(sisänäyte)

0

1

0

0

1

1

0

6

1

Hiivat ja homeet
(ulkonäyte)

50

5

95

30

5

30

20

15

90

TVOC
10
Tunnistetut
yhdisteet
17
yhteensä
Karbonyyliyhdisteet [µg/m³]

20

<10

10

30

20

30

50

40

24

6

19

33

31

45

71

69

Yhteispitoisuus

4

6

8

8

13

14

16

21

20

Asetoni

2

3

5

4

5

9

8

6

8

Formaldehydi

1

2

2

2

3

2

3

4

4

Kemialliset yhdisteet
VOC-yhdisteet [µg/m³]

YHTEENVETO
Tutkimuksessa tutkittiin kemikaalittoman siivouksen vaikutusta sisäilman laatuun ja
mikrobistoon kahdessa lukiossa ja päiväkotirakennuksessa.
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Kemikaalittomalla siivousjaksolla ei havaittu olevan vaikutusta laskeutuneesta pölystä
analysoituihin mikrobitasoihin. Mikrobimäärät nousivat tutkimuksen viimeisessä
vaiheessa ja tämän oletetaan johtuvan ulkoilman lämpenemisestä kevään edetessä.
Mikrobikeräimellä määritettyjen bakteerimäärien huomattiin olevan korkeampia
kemikaalittoman siivouksen aikana.
Yksittäisten VOC ja karbonyyliyhdisteiden pitoisuudet olivat matalia kaikissa
tutkimusajanjaksoissa sekä koulu- että päiväkotirakennuksissa, mutta odotuksien
vastaisesti TVOC-pitoisuuksien ja kaikkien Tenax-näytteistä tunnistettujen yhdisteiden
yhteenlaskettujen pitoisuuksien havaittiin hieman nousevan kemikaalittoman siivouksen
aikana.
Projektin kenttätutkimukset jatkuvat samoissa kohteissa kuluvana talvena samaan tapaan,
mutta mittausjaksojen välisiä siivousjaksoja pidennetään kahdesta viikosta neljään. Tällä
pyritään havainnoimaan siivousmenetelmien vaikutuksia mikrobitasojen ja kemiallisten
yhdisteiden pitempää aikaa vaativiin muutoksiin. Tutkimusten toistaminen helpottaa
myös vahvistamaan tutkimuksissa havaittuja trendejä tai niiden puutetta. Laskeutuneesta
pölystä tehdyn kvantitatiivisen qPCR-analyysin lisäksi tilojen mikrobeja kartoitetaan
myös sekvensoimalla (NGS, next generation sequencing). Tämä helpottaa tunnistamaan
siivousmenetelmien aiheuttamia muutoksia mikrobien monimuotoisuudessa,
eliöyhteisöjen koostumuksissa sekä yksittäisissä bakteeri- tai sienilajistoissa.
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ABSTRACT
Five synthetic surfactants used as detergents in cleaning chemicals and hygiene products
were selected to test their In vivo and Ex vivo toxicity. The toxicity of one anionic
detergent (SDS), one cationic detergent (DDDAC) and three non-ionic detergents
(TWEEN 80, triton X-100, genapol X-080) was tested with boar spermatozoa (4 Ex Vivo
assays) and PK-15 porcine kidney cells (4 In Vivo assays). The reference toxin used was
triclosan (biocide). The results revealed a characteristic toxicity profile for each
detergent. The detergents toxicity from most to least toxic was as follow: DDDAC >
genapol X-080 > triclosan > triton x-100 > SDS > TWEEN 80. The results also showed
that mitochondrial toxicity -measured as acceleration of glucose consumption- was
detected for genapol X-080, DDAC and triclosan but not for TWEEN 80.
INTRODUCTION
The indoor air quality is interrelated with people’s health /1/. Surfactants and wetting
agents included in cleaning chemicals lower the surface tension of water, increasing the
ability of the cleaning solution to maintain contact with solid surfaces /2/. Concern
around indoor quality linking to microbial contamination, has resulted in extensive use of
cleaning and antimicrobial chemicals, creating a prevalent source of indoor pollution
/3,4/.
The different surfactants (non-ionic, anionic, and cationic) differ in toxicity against
mammalian cells. Cationic surfactants were the only group, so far, in which sublethal
mitochondrial toxicity was detected at concentrations below lethal toxicity i.e. cell lysis
/5/.
Surfactants may exhibit respiratory toxicity, be harmful to mammalian cells and may
have a selective impact on the indoor microbiome /6,7/. Different surfactants may differ
in biological activities and these are not well known. The aim of this study was to create a
versatile test battery revealing the toxicological profile, biological target and relative
toxicity of common surfactants. This information would be useful for risk assessment
concerning surfactants in cleaning chemicals.
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MATERIALS AND METHODS
Detergents and chemicals
The detergents and chemicals used in this study are listed in Table 1.
Table 1. The list of detergents and chemicals used in this study.
Detergents
Chemical name
Type
DDDAC*
Genapol X-080†
Triton X-100†
TWEEN 80†
SDS†
Reference Toxins
Triclosan †
Alamethicin† (from
Trichoderma
arundinaceum)

Didecyldimethylammonium
chloride
Polyethyleneglycol monalkyl
ether
Polyethyleneglycol-p-isoctylphenyl ether
Polyethylene glycol sorbitan
mono oleate
Sodium dodecyl sulfate
Activity
Mitochondrial toxin,
protonophore ‡
Cation channel
forming peptaibol §

nonionic

CAS
number
7173-515
9043-305
9002-931
900565-6

anionic

151-21-3

biocide

3380-345
2706178-5

cationic
nonionic
nonionic

mycotoxin

*Merck Darmstadt, 64293, Germany. † Sigma-Aldrich, Missouri, USA. ‡ Ajao et al. /8/ §
Bencsik et al. /9/
Toxicity assays
Stock solutions of 10 mg.mL-1 were prepared, in water for the genapol X-080, triton X100, TWEEN 80 and SDS, in methanol for DDDAC, and in ethanol for triclosan.
Ex vivo bioassays were performed using boar spermatozoa. The two criteria evaluated
were spermatozoa motility inhibition (BSMI assays, sublehtal toxicity) and plasma
membrane integrity (SMID assays, lethal toxicity). Both resting and motile boar
spermatozoa were used in the assays, indicated as a subscripted R or M capital letter,
respectively. The change of motility in the BSMI assays were determined objectively
using a computed MATLAB algorithm, and subjectively, from the exact same recorded
microscopic video frame. The extensive protocols are described in Castagnoli et al. /10/.
SD between triplicate measurements were 13-15%. In addition, the motility inhibition
provoked by DDDAC was confirmed by analysis with computer assisted semen analyser
(CASA) using an Ongo Portable Semen Analyzer, (Microfluidlabs, Budapest, Hungary).
The in vitro toxicity assays were performed using porcine kidney epithelial cell line (PK15). Four criteria were evaluated, the inhibition of cell proliferation assay (ICP)
mitochondrial toxicity (MITOX) evaluated as an acceleration of the glucose
consumption, and cells death evaluated as inhibition of glucose consumption and
inhibition or resazurin reduction /10,11/. Difference between triplicate measurements
were within one of the two-fold dilution steps.
Triclosan (= mitochondrio-toxic biocide) and alamethicin (membrane channel forming
mycotoxin) were used a reference toxins.
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RESULTS
The toxicity of one anionic detergent (SDS), one cationic detergent (DDDAC) and three
non-ionic detergents (TWEEN 80, triton X-100, genapol X-080),was investigated.
Results of the ex vivo assays and in vitro assays are shown in Table 2 and Table 3,
respectively.
In exposed spermatozoa the test battery measured motility inhibition (sublethal toxicity)
and depletion of plasma membrane integrity (lethal toxicity) induced in resting (BSMI R
and SMIDAR) and motile boar sperm cells (BSMIM and SMIDAM), respectively. In
exposed somatic cells, PK-15, the test battery measured inhibition of cell proliferation,
i.e. cytostatic toxicity, (ICP) as inhibition of resazurin reduction to the fluorescent
metabolite resorufin., confirmed with microscopic inspection of cell growth.
Mitochondrial toxicity (MITOX) was recorded as acceleration of glucose consumption.
Cell death was measured as inhibition of glucose consumption and inhibition of reduction
of resatsurin. The mitochondrio-toxic biocide triclosan and the lethal, membrane channel
forming mycotoxin, alamethicin, were used as reference toxins. Results of the ex vivo
assays and in vitro assays are shown in Table 2 and Table 3, respectively.
The ex vivo assays were faster and more sensitive (by a factor close to 10) compared to
the in vitro assays with somatic cells. The resting sperm cells exposed at 24 oC and 24 h
were more sensitive in the BSMIR assay (sublethal toxicity) than in SMID R assay (lethal
toxicity). However, the toxicity endpoints obtained with the motile spermatozoa assasy
were much similar (in BSMIM and SMIDM). Surprisingly, alamethicin, exhibited a
smaller EC50 value after 2 hours of exposure in the SMIDM assay (lethal toxicity) than
after 20 minutes in the BSMIM assay (sublethal toxicity).This indicates that prolonged
exposure in motile condition increased the lethal effects of this toxin (Table 2).
The most sensitive of the in vitro assays was the one measuring sublethal mitochondrial
toxicity in cells in monolayer, the MITOX assay (Table 3), followed by the inhibition of
proliferation of cells (ICP) assay. The least sensitive in vitro assays were the ones
measuring cell death of resting cells in monolayer.
Table 2. Toxicity endpoints as µg (dry wt) ml-1 in ex vivo assays with resting and motile
boar sperm. The solvents, methanol, ethanol and water were used as negative controls.
EC50 Toxicity endpoints expressed as µg (dry wt) mL-1
BSMIR
SMIDR
BSMIM
SMIDM
Detergents
(24h, 24℃) (24h, 24℃)
(20 min, 37℃) (2h, 37℃)
TWEEN 80
10
50
10
20
Genapol X-080
3
10 (5)*
5
5
Triton X-100
1
10
1
SDS
10
10
10
5
DDDAC
1 (0.8) †
25
0.5 (1-0.2)*
5
Reference toxins
Triclosan
2
10
1
2
Alamethicin
0.2
0.2
5
1
Sperm motility was analysed in parallel with by a MATLAB algorithm and by a subjective
evaluation of the same microscopic video frames. *The endpoint (in brachets) obatined by
subjective microscopic evaluation of motility inhibition. †endpoint (in brachets) obtained
by a On go Portable Semen Analyzer.

300

Sisäilmayhdistys raportti 37

Table 3. Results of the In vitro bioassays performed with porcine kidney epithelial cell
line PK-15.
EC50 Toxicity endpoints expressed as µg (dry wt) mL-1
Resting cells in monolayer (24-48h)
Proliferating cells in
suspension (48 h)
Cell
MITOX†
Cell
ICP‡
death*
Mitochondrial
death‡
Detergents
toxicity
TWEEN 80
>100 none
100
>500
Genapol-x-080
100 5
100
30
Triton X-100
30
SDS
120
DDAC
20 1
20
0.5
Reference toxin
Triclosan
50 10
20
8
Inhibition of glucose consumption. † Acceleration of glucose consumption. ‡ Inhibition
of resazurin reduction. The solvents used, methanol, ethanol and water were used as
negative controls.
*

For genapol X-080 and DDDAC,but not for Tween 80, specific sublethal mitochondrial
toxicity was indicated by the small EC50 value recorded for accelerated glucose
consumtion, compared with the EC50 for lethal toxicity (cell death). For genapol X-80
and DDDAC, but not for triclosan, the endpoints for mitochondrial toxicity (Table 3)
were close to those measured as inhibited sperm motility (Table 2). DDDAC, but not
genapol X-080 inhibited cell proliferation in very small concentration indicating an
additional toxic effect of DDDAC independent of mitochondrial and plasma membrane
damage.
Table 4 . Toxicological profile in 7 assays of the 5 detergents and triclosan. Toxicity is
ranked from most to least sensitive assays (or 1 to 5). Number 1 indicates the most
sensitive assay with the lowest EC50, value, number 5 indicates the least sensitive assay,
the test with the highest EC50. value.
DDDAC
Genapol Triton
SDS
Tween
Triclosan Exposure
Time oC
BSMIM
1
1
1
2
1
1
20`
37
BSMIR
2
1
1
2
1
2
24 h
24
SMIDAM 3
2
ND
1
2
3
2h
37
SMIDAR 4
2
3
2
3
4
24 h
24
ICP
1
3
4
3
5
3
48 h
37
CELL
5
5
ND
ND
5
5
24 h
37
DEATH
MITOX
2
2
ND
ND
5
3
24 h
37
Mean of EC50 µg (dry wt) ml-1 in four tests
(BSMIM, BSMIR, SMIDAR, ICP)
8
10
15
36
145

12

Table 4 summarizes the results presented in Table 2 and 3 and reveal the characteristic
toxicity profile of each detergent. The profiles reflect the sensitivity of the test cells, and
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the effects of exposure conditions (e.g. time and temperature) on the obtained toxicity
values.
DISCUSSION
This study provides new information on the toxicity and biological targets of five
commonly used surfactants and their toxicity compared to the reference toxin triclosan.
The detergents toxicity from most to least toxic is: DDDAC > genapol X-080 > triclosan
> triton x-100 > SDS > TWEEN 80. This information would be useful for the risk
assessment of the surfactants present in cleaning chemicals and hygiene products.
The concentrations of surfactants are higher in indoor air than outdoors /8/, surfactant
activity is thus an important indicator of indoor air pollution. Surfactants, with the
exception of the mitochondriotoxic cationic surfactant DDDAC, have been reported to
cause lethal toxicity i.e. cell lysis in vitro or hemolysis by destroying the plasma
membrane integrity /5,12/. Here, this study describes more sensitive methods possibly
applicable for detecting the presence of surfactants in indoor air and dust.
Sublethal toxicities – as inhibition of boar sperm and/or mitochondrial toxicity) – were
detected at concentrations below cell lysis, for genapol X-080, DDDAC, triton X-100, the
reference toxin triclosan, but not for SDS and the lethal toxin alamethicin. This may
indicate that genapol X-080 and triton X-100 exhibit unknown sublethal toxic properties
as mitochondrial toxicity. However, these results are very preliminary and needs to be
confirmed by additional measurements.
Agents decreasing surface tension of water (man-made or microbially produced) very
likely have an impact on water availability on indoor surfaces and mobility of substances
transported by water vapour. Indoor fungi produce surfactants in extracellular vesicles,
possibly acting as germinants /13/. Surfactants, man-made or microbially produced, are
biologically active substances with great impact on the indoor ecosystem /10/. A method
measuring surfactants in indoor air and dust by combining tensiometric measurements the
toxicological profile in a battery of bioassays and identification of the bioactive substance
by chemical analysis would distinguish man-made air pollutants from microbially
produced substances. This information would be important for renovation work.
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AN ANALYSIS OF PM2.5 INFILTRATION IN FINNISH OFFICE
BUILDINGS
Samy Clinchard, Salvatore della Vecchia, Rick Aller and Ulla Haverinen-Shaughnessy
720 Degrees Oy

ABSTRACT
This study utilizes data from continuous PM2.5 monitoring over 18 months in 50
buildings in Helsinki area. The monitoring was conducted with PM probes using laser
diffraction technology. In addition, hourly outdoor PM 2.5 data provided by Finnish
Meteorological Institute or Breezometer are used in the analyses. Both 24h and 8h
averages for indoor PM2.5 concentrations were < 1 μg/m3, while outdoor concentrations
were about 6 μg/m3. Whereas the sensors can detect temporal variations due to variations
in outdoor PM2.5, they appeared to underestimate actual concentrations. Therefore, the
analytics are currently focused on relative differences in the performance between
buildings. The accuracy of sensors is expected to improve in the near future, after which
they can be reevaluated in terms of the criteria used in the new Finnish classification.
INTRODUCTION
Exposure to PM2.5 is the leading cause for environmental burden of disease /1/. While
most of the exposure takes place in indoor spaces, health benefits from optimizing
ventilation, filtration, and source controls have been estimated to be significant /2/. In the
new Finnish classification /3/, recommendations are given for the maximum indoor outdoor ratio of PM2.5, which should be <0.5 for Class 1 and <0.7 for Class 2. According
to the classification, indoor PM2.5 concentration is measured during normal use of the
building for 24-hours according to SFS-EN 12341 /4/, referring to the standard
gravimetric measurement method for the determination of the PM 10 or PM2.5 mass
concentration. Albeit based on different technology, we aimed to study weather
continuous indoor monitoring results could be useful in terms of assessment of
compliance with the new Finnish indoor air classification. Our general goal is to develop
indoor air quality (IAQ) monitoring and analytics supporting building owners’ decisions
from the point of view of occupants’ health and productivity.
MATERIAL AND METHODS
The monitoring was conducted with PM probes using laser diffraction technology (light
scattering) with 1μg/m3 resolution and 0-950 μg/m3 range. The cost of these sensors is
low; they are affordable for building owners who wish to monitor IAQ on a continuous
basis. The operating temperature has to be above 0 oC, so monitoring of outdoor PM2.5 can
not be effectively done in cold climates. In this study, hourly outdoor PM 2.5 data provided
by Finnish Meteorological Institute or Breezometer were used in the analyses. In
addition, indoor PM2.5 data were collected using Lighthouse Handheld 3016-IAQ particle
counter. The particle counter also approximates concentrations in μg/m3, and the counting
efficiency is 100% for particles > 0.45 μm per ISO 21501-4 /5/.
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RESULTS AND DISCUSSION
Both 24h and 8h (occupied period) averages for indoor PM 2.5 concentrations were < 1
μg/m3, while outdoor concentrations were about 6 μg/m3 (see Table 1). Infiltration
coefficients during occupied hours, estimated based on linear regression models (slope)
were usually below 0.5 (8h average 0.2, SD 0.1), and internal sources (intercept) were
usually below 0.8 μg/m3 (average -0.4, SD 0.8).
Table 1. Descriptive statistics for PM2.5
Parameter
Mean, Median, Parameter estimate
Max (SD)

a

Mean, Median,
Max (SD)

Outdoor PM2.5, 24h
mean [μg/m3]

6.45, 5.88,
26.16 (2.9)

I/O ratio

0.1, 0.03,
3.8 (0.16)

Indoor PM2.5,
24h mean [μg/m3]

0.74, 0.21,
10.10 (1.25)

Infiltration coefficient
(slope), occupied [μg/m3]

0.21, 0.20,
0.51 (0.11)

Outdoor PM2.5,
8h mean [μg/m3]

5.21, 5.26,
34.34 (4.37)

Infiltration coefficient
(slope), unoccupied [μg/m3]

0.32, 0.33,
0.65 (0.12)

Indoor PM2.5,
8h mean [μg/m3]

0.6, 0.02,
14.26 (1.29)

Internal sources (intercept),
occupied [μg/m3]

-0.39, -0.41,
0.83 (0.25)

Ventilation rate
[l/s-person]

38.68, 34.28
(21.12)

Internal sources (intercept),
unoccupied [μg/m3]

-1.26, -1.27,
0.63, 0.59

Based on peak approach /6/

All buildings use mechanical ventilation, typically involving filtration of supply
air. Without knowing the filter types, the theoretical average reduction from the outdoor
levels is about 89% in these building, which could be obtained with filter ratings of EU
F6-F8 (MERV rating of 12-14). Other possible explanations for low indoor PM 2.5
concentrations include high ventilation and air tightness of the building envelope. In
reality, there are always some unfiltered air entering indoors and also indoor sources
exist. Therefore, while the temporal variations in indoor PM 2.5 follow variations in
outdoor concentrations (see Figure 1), the absolute indoor PM 2.5 concentrations appear to
be lower than expected. The results from simultaneous testing using Handheld particle
counter supported this conclusion (data not shown).
In order to use the continuous PM2.5 data for assessment of compliance with the new
indoor air classification, obtaining an accurate indoor PM 2.5 concentration is of
importance, which seems to be the main limitation with the current sensor technology.
Considering that all sensors are showing similar results and have been comparable in
pairwise testing, it appears that software calibration should be beneficial. Therefore, the
manufacturer has been notified and has agreed on further testing and improving the
accuracy in this regard. However, even without knowing the absolute PM2.5 concentration
in relation to outdoor concentration, it should be possible to assess the performance of the
buildings in relative terms. As an example, Figure 2 shows a boxplot of infiltration
coefficients by year of construction, where the buildings are divided to four groups based
on major changes in building code for insulation (according to which air tightness of the
building envelope has evolved over time) /7/.
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Figure 1. Weekly average of 8-hour mean indoor and outdoor concentrations of PM2.5
across all buildings monitored in 2017.

Figure 2. Infiltration coefficients by year of construction.
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In this sample, year of construction was known for 21 buildings: eleven were built before
1976, six between 1976-1984, three between 1984-2009, and only one building after
2009. As shown in Figure 2, the buildings built before 1976 have the highest average
infiltration coefficient. Possible explanations include the older buildings being leakier
and having older ventilation systems with less effective filters as compared to the newer
buildings. Further analyses are recommended to study the effects of ventilation, which
can be estimated based on CO2 concentrations (see Table 1) as well as seasonal changes
that could be related to building operation.
The current Finnish classification /3/ is based on the standard gravimetric measurement
method for the determination of the PM10 or PM2.5 mass concentration. It would be useful
to develop the criteria applicable for direct reading instruments. The benefits of the direct
reading instruments include continuous, real time monitoring results that could be used to
estimate changes in the infiltration coefficients and notify the building owners / operators
in case of observing noticeable deterioration in the filtration coefficients (e.g. need to
change filters) and/or outdoor air quality (e.g. need to keep the windows closed).
CONCLUSIONS
Continuous monitoring of PM2.5 can be used to assess relative differences between
buildings. If/when the accuracy of the sensors is improved, it should be possible to use
the monitoring results in order to estimate indoor - outdoor ratios and other pertinent
parameters. The benefits of direct reading instruments include continuous, real time
monitoring results than can be used to send notifications for building owners and
operators in order to improve control of PM2.5 infiltration.
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TIIVISTELMÄ
Aalto-yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeena käynnistyi syksyllä 2017 kaksivuotinen hanke ”Sisätiloissa
käytettyjen siivouskemikaalien ja biosidien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäilman
laatuun koulu-ja päiväkotirakennuksissa (SIBI-hanke)”. Hankkeessa selvitetään 14
pääkaupunkiseudun lukiossa ja yhdessä päiväkodissa käytettävien kemikaalien määrää ja
laatua sekä erilaisten siivousmenetelmien ja siivouskemikaalien välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia sisäilman laatuun ja mikrobiomiin erilaisissa olosuhteissa.
Siivouskemikaalien käyttöä ja siivousmenetelmiä kartoitettiin kohteiden
siivoushenkilökunnalle kohdistetulla haastattelututkimuksella ja samalla havainnoitiin
kohteiden siivoukseen liittyviä käytänteitä.
TAUSTA JA TAVOITTEET
Koulumaailmassa sisäilmaan liittyvät oireilut ja sairaudet ovat lisääntyneet aiheuttaen
sairauspoissaoloja, kustannuksia ja työtehon laskua. Viime aikoina esille on noussut
kemikaaleille herkistyminen ja sen myötä toive kemikaalikuorman vähentämisestä.
Siivouksessa käytettävien pesu-, puhdistus- ja hoitoaineiden osuutta rakennusten
kemikaalikuormasta ja sen kertymisestä sisäilmaan, pölyyn ja rakennusten sisäpinnoille
ei ole juurikaan tutkittu. Erilaisilla siivouksen menetelmävalinnoilla voitaneen vaikuttaa
siivouskemikaalien leviämiseen ilmaan ja kertymiseen pinnoille. /1-9/.
Asumisterveysasetuksessa 2015 /10/ annetaan joitakin toimenpiderajoja kemiallisille
epäpuhtauksille, joiden lähteenä oletetaan olevan pääasiassa rakennusmateriaalit ja
ulkoilma. Osa toimenpiderajoista perustuu ongelmien tunnistamiseen ja osa on
terveysperusteisia. Useissa julkisissa rakennuksissa yhdeksi mahdolliseksi
sisäilmaongelmien aiheuttajiksi on epäilty erilaisia siivouskemikaaleja /1,2, 11/.
Lisää tietoa tarvitaan oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettävien kemikaalien määrästä
ja laadusta sekä erilaisten siivousmenetelmien ja siivouskemikaalien välittömistä ja
välillisistä vaikutuksista sisäilman laatuun ja mikrobiomiin erilaisissa olosuhteissa.
Rakennuksissa käytettyjen kemikaalien määrä ja laatu korostuivat energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) (EU) 2018/844 myötä. Direktiivi edellyttää energian säästöä myös
ilmanvaihdon osalta, jolloin ilmanvaihto on helposti alimitoitettu rakennuksen
kemikaalikuormaan /12/ nähden.
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Tutkimushankkeessa selvitetään monitieteisesti energiatehokkaiden uudisrakennusten
siivous ja huoltoprosessien vaikutusta työympäristöjen mitattuun ja koettuun sisäilman
laatuun. Erityistarkastelun kohteena ovat uudistetut siivousprosessit, jotka eivät lisää
rakennuksen sisäilman kemikaalikuormaa mutta kuitenkin takaavat pölyttömän ja haittaaineesta puhtaan työympäristön.
Tutkimuksen kokonaistavoitteena oli selvittää oppilaitoksissa ja päiväkodissa
käytettävien kemikaalien määrää ja laatua sekä erilaisten siivousmenetelmien ja
siivouskemikaalien välittömiä ja välillisistä vaikutuksista sisäilman laatuun ja
mikrobiomiin. Tässä julkaisussa raportoitavan tutkimusosan tavoitteena oli selvittää,
kuinka paljon oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytetään pesu-ja puhdistusaineita ja
käytetäänkö niitä ohjeistusten mukaisesti.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimuskohteina on 13 lukiorakennusta ja yksi päiväkoti pääkaupunkiseudulta, kolmen
eri kaupungin alueelta. Tutkimuskohteet valittiin yhteistyössä kaupunkien kanssa
hankkeen ohjausryhmässä.
Haastattelut tehtiin kevään ja kesän 2018 aikana ja ensin haastateltiin ne kolme kohdetta,
joissa tehtiin myös mittauksia. Sama henkilö teki kaikki haastattelut tutkimuskohteissa ja
samalla hän havainnoi kohteen siivoukseen liittyviä käytänteitä.
Haastattelussa käytettiin apuna kyselylomaketta, joka toimitettiin haastateltaville
etukäteen. Lomakkeen kysymykset oli jaoteltu asiakokonaisuuksien mukaisesti:
taustakysymykset, siivoukseen ja siivottavuuteen liittyvät kysymykset ja viimeksi
sisäilmaan käsittelevä osuus.
Haastateltavina oli tutkimuskohdetta siivoava siivooja sekä hänen esimiehensä. Kaikki
haastattelut tehtiin suomeksi.
TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
Kohteiden siivouksesta vastasi kaupungin oma siivous neljässä kohteessa ja kymmenessä
siivous toteutettiin ostopalveluna.
Siivoojat olivat pääsääntöisesti maahanmuuttajataustaisia (10 kohteessa) ja heistä neljällä
oli siivousalan tutkinto. Työkokemus tutkimuskohteessa työskentelystä oli haastatelluilla
vähäinen mutta kaikissa kolmessa kaupungeissa oli myös kohteita, joissa siivooja oli
siivonnut samassa kohteessa yli 5 vuotta.
Kaikissa tutkimuskohteissa käytettiin esivalmisteltua siivousta. Esivalmisteltu siivous on
siivousmenetelmä, jossa siivoustekstiilit kostutetaan valmiiksi ennen siivouskohteeseen
menoa, tällöin vettä ei kuljeteta mukana siivousvaunuissa. Menetelmästä käytetään myös
nimityksiä vedetyn siivous tai mikrokuitusiivous, jolloin käytettävät siivoustekstiilit ovat
mikrokuituisia. /13/. Tutkimuskohteissa siivoustekstiilien kostutukseen käytettiin
kohteesta riippuen joko pyykinpesukonetta tai manuaalista kostutusta. Kostutuksessa
käytettiin yleispuhdistusaineliuosta ja oikea annostus varmistettiin käyttämällä
mittaamisessa annostelupumppua ja käytettävä, oikea annostus varmistettiin joko tuotteen
etiketistä tai esimieheltä
Esivalmisteltujen siivouspyyhkeiden ja –moppien mahdollista lisäkostutusta varten
siivousvaunuissa oli mukana sumu- tai kostutuspulloja, joissa oli joko pelkkää puhdasta
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vesijohtovettä tai valmista pesuaineen käyttöliuoksia. Lisäkostutusta voidaan tarvita
esimerkiksi tahranpoistoon.
Kohteiden siivousalueet käsittivät tutkimusalueina olleiden luokkahuoneiden lisäksi
myös muita tiloja, siksi siivousvaunujen varustuksessa oli mukana myös saniteettitiloissa
käytettäviä aineita.
Tasopintojen pyyhkeitä kostutettiin usein ainoastaan vesijohtovedellä, kun taas moppien
kostuttamiseen käytettiin käyttöliuoksia. Tämä johtunee siitä, että tasopinnat miellettiin
melko puhtaiksi, jolloin ei koettu tarvittavan lisäkemikaaleja. Kaikissa kohteissa
käytettiin mikrokuituisia siivoustekstiilejä.
Siivottavuuteen vaikuttavia epäkohtia havaittiin jonkin verran ja niistä erikseen mainittiin
kalusteiden epäjärjestys, tahallinen roskaaminen, tiloissa olevat ylimääräiset kalusteet,
johdot ja pinnoilla olevat ylimääräiset tavarat.
Verhot tuovat tilaan viihtyvyyttä mutta niiden säännöllisestä puhdistamisesta
huolehdittiin vain osassa kohteista, sillä ne eivät yleensä kuulu siivoussopimukseen.
Kouluissa, joissa verhojen säännöllisestä puhdistamisesta huolehdittiin, työn teetettiin
ostopalveluna.
Kaikissa kohteissa oli tekstiilipintaisia huonekaluja ja niiden puhdistaminen vaihteli
päivittäin tehtävästä puhdistuksesta vain 1-2 kertaa vuodessa tehtävään puhdistukseen.
Käytetyt menetelmät vaihtelivat mikrokuitupyyhkeellä pyyhinnästä painehuuhtelukoneella pesuun.
Siivouksen laatu varmistettiin aistinvaraisesti sekä siivoojien, että esimiesten toimesta.
Joissakin kohteissa laatua tarkkaili myös asiakas tai ulkopuolinen toimija, tällöin
tarkistuksia tehtiin harvemmin kuin oman työn laadunvalvontaa.
YHTEENVETO
Tutkimuskohteissa tehtyjen haastattelujen tulokset olivat vastauksiltaan samankaltaisia ja
kohteiden välillä ei havaittu merkittäviä eroja. Siivouskemikaalien käyttö oli
vähäisempää kuin oli oletettu. Kohteissa käytettiin lisäkostutukseen usein vain pelkkää
vesijohtovettä. Siivoustiloissa säilytettiin jonkin verran vanhoja ja/tai muuten käytöstä
poistettuja siivousaineita. Tämä voi johtaa harhaan runsaasta siivouskemikaalien
käytöstä.
Kaikissa kohteissa ei ollut tietoa meneillään olevasta hankkeesta, joten tiedottamiseen eri
osapuolille pitää jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Haastattelukysymyksiä ei
kaikilta osin ymmärretty, joka johtunee osaltaan siivoushenkilöstön puutteellisesta
suomen kielen taidosta ja ehkä osassa kohteista myös ammattitaidon puutteesta.
Tutkimushanke on vielä kesken ja jatkossa saatuja haastattelujen tuloksia analysoidaan
lisää yhdessä mittausdatan kanssa. Siivouskemikaalien kohdekohtaisia käyttömääriä ei
haastattelussa saatu selvitettyä vaan siihen pitää palata erikseen vielä tämän vuoden
aikana hankkeen jatkuesssa.
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MALTILLISEN KYNTTILÄNPOLTON VÄLITTÖMÄT
VAIKUTUKSET OMAKOTITALON SISÄILMAN JA
TOIMISTOTALON TYÖHUONEEN HIUKKASPITOISUUKSIIN
Kari Pasanen, Pekka Taimisto ja Raimo O. Salonen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Terveysturvallisuusosasto,
Ympäristöterveysyksikkö

TIIVISTELMÄ
Kohtuullisen kynttilämäärän poltto tuotti koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon
omakotitalossa erikokoisten huoneiden sisäilmaan vilkasliikenteisen liikenneväylän
ruuhkaa vastaavia pienhiukkasten (PM2.5) ja mustan hiilen (BC) pitoisuuksia, ja jopa tätä
suurempia ultrapienten hiukkasten lukumääräpitoisuuksia (PNC). Liekin sammutuksen ja
lepatuksen aikana hiukkaskoko suureni nopeasti, mikä näkyi PNC-pitoisuuden laskuna
samanaikaisen PM2.5-pitoisuuden nousun kanssa. Yhteensä 58 – 350 min kestäneiden
kynttilöiden polttoajan ja sammutuksen jälkeisen savun poistumisen aikana mitattuja
PM2.5-, BC- ja PNC-keskipitoisuuksia hallitsi hiukkasten hidas, tyypillisesti 2-3 tuntia
kestänyt poistuminen tutkituista huoneista. Tehostetun ilmanvaihdon toimistohuoneessa
kynttilänpoltto kohotti hiukkaspitoisuuksia selvästi vähemmän.
JOHDANTO
Viime vuosina on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota siihen, että pimeänä vuodenaikana
yleinen kynttilänpoltto voi olla merkittävä sisäilman laatua pilaava polttoperäisten
hiukkasten lähde. Ultrapienten hiukkasten suuren pitoisuusnousun /1, 2/ lisäksi on
raportoitu varsin huomattavia pienhiukkasten (PM2.5 – halkaisija alle 2,5 µm) /1/ ja PAHyhdisteiden /3/ pitoisuusnousuja huoneilmassa. Kuopiossa kaukolämpöalueella
lämmityskaudella tehdyssä tutkimuksessa havaittiin kynttilänpolton kohottavan
vuorokausitasollakin omakotitalojen asuintilojen sisäilman PM2.5-keskipitoisuutta hieman
enemmän kuin asukkaiden harjoittama toissijainen puulämmitys /4/.
On todennäköistä, että kynttilöiden koostumus ja laatu, samanaikaisesti poltettujen
kynttilöiden määrä, huoneen tai asunnon tilavuus ja ilmanvaihdon tehokkuus vaikuttavat
merkittävästi sisäilmaan muodostuvien, terveydelle haitallisten hiukkasten pitoisuuksiin.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisessa kodissa tavanomaisen,
varsin maltillisen kynttilämäärän polton vaikutuksia hiukkaspitoisuuksiin, jotka syntyvät
koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla varustetun omakotitalon erikokoisiin
huoneisiin. Ilmanvaihdon tehon vaikutusta PM2.5-, musta hiili (BC)- ja ultrapienten
hiukkasten (PNC) pitoisuuksiin arvioitiin tekemällä kynttilänpolttokokeita myös
toimistorakennuksen työhuoneessa, jonka täysin koneellistettu ilmanvaihto oli
viranomaismääräysten mukaisesti paljon tehokkaampi huoneen tilavuusyksikköä kohti
laskettuna kuin tutkitussa, Suomessa tyypillisessä 1990-luvun omakotitalossa. Kaikissa
polttokokeissa kiinnitettiin erityistä huomiota polton eri vaiheisiin ja siihen aikaan, joka
kului kynttilöiden sammutuksesta huoneilman laadun parantumiseen lähelle lähtötasoa.
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MENETELMÄT
Tutkimusasetelmat
Polttokokeet toteutettiin vuonna 1990 valmistuneen omakotitalon kolmessa eri
kokoisessa (pinta-ala 14─50 m2, tilavuus 43─125 m3) huoneessa sekä vuonna 1990
valmistuneen toimistorakennuksen työhuoneessa (10 m2) talvikaudella 2018-2019.
Kynttilöiden määrä ja sijainti mittauspisteeseen nähden vaihteli hieman eri tilanteissa.
Olohuone/keittiö tilan mittauksessa oli eniten keskikoisia kynttilöitä ja mittausetäisyys oli
noin 2 m. Makuuhuoneessa ja ullakkohuoneessa taas oli pääosin pieniä tuikkukynttilöitä
ja mittausetäisyys vajaa 1 metri kynttilöistä.
Omakotitalon 5-portainen tulo-poistoilmanvaihto oli olohuoneen ja makuuhuoneen
mittauksissa asennossa 2 ja ullakkohuoneessa yhden tunnin ajan alusta asennossa 2 ja
loppuajan asennossa 1. Olohuoneessa kaksi tuloilmaventtiiliä sijaitsivat huoneen
takanurkkien lähellä, kynttilät huoneen keskivaiheella ja mittauspiste olohuoneen
etuosassa lähellä keittiötilaa, missä oli poistoilmaventtiili. Makuuhuoneessa ja
ullakkohuoneessa oli yksi tuloilmaventtiili ja niistä poistettava sisäilma kulkeutui
ilmanvaihtokoneelle läheisten huoneiden poistoilmaventtiilien kautta.
Toimistohuoneessa tulo- ja poistoilmaventtiilit sijaitsivat huoneen oven yläpuolella ja
tilassa oli normaali arkipäivän tehokas ilmanvaihto. Kynttilät olivat huoneen
keskivaiheilla ja mittauspiste huoneen toisessa päädyssä noin 1,5 m etäisyydellä
kynttilöistä.
Hiukkasten mittausmenetelmät ja tulosten laskeminen
Tutkimuksessa käytettiin PM2.5-pitoisuuksien mittaamiseen TSI Dusttrak DRX 8533hiukkasmonitoreita (TSI Inc., Shoreview, Maine, Yhdysvallat). BC-pitoisuutta mitattiin
AE51-mikroetalometrillä (Aethlabs, San Francisco, Kalifornia, Yhdysvallat) ja PNCpitoisuutta Oxility Nanotracer XP-hiukkaslaskureilla (Oxility BV, Best, Alankomaat).
Mitatut BC- ja PM2.5-pitoisuudet korjattiin vertailumittalaitteen avulla yleiselle
viranomaismittauksissa käytetylle tasolle. PNC -pitoisuuksiin ei sovellettu
korjauskertoimia. Polton eri vaiheiden keskipitoisuudet laskettiin jatkuvatoimisten
mittalaitteiden mittausvälin tarkkuudella saaduista luvuista (10-60 sekuntia), mutta
tulosten graafista esittämistä varten laskettiin 5 minuutin keskiarvopitoisuudet.
TULOKSET
Polttokokeiden eri vaiheiden keskimääräiset PM2.5-, BC- ja PNC-mittaustulokset on
esitetty Taulukossa 1. PNC-pitoisuudet olivat yleisesti ottaen hyvin korkeita lukuun
ottamatta tehokkaamman ilmanvaihdon toimistohuonetta (Taulukko 1 ja Kuva 1). Myös
BC- ja PM2.5-pitoisuudet olivat korkeita verrattuna lähtötilanteeseen ja tavanomaisiin
sisäilmasta mitattuihin pitoisuuksiin ilman sisällä olevaa polttolähdettä.
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Taulukko 1. Kynttilänpolton vaikutus pienhiukkasten (PM2,5) ja mustahiilen (BC)
massapitoisuuksiin ja ultrapienten hiukkasten lukumääräpitoisuuteen (PNC) polton eri
vaiheissa. Polttokokeiden hiukkasmittaukset toteutettiin samalla tavalla omakotitalon eri
huoneissa ja yhdessä toimistotalon työhuoneessa.
Huone, jossa polttokoe
PM2.5
BC
PNC
tehtiin
[µg/m3]
[µg/m3]
[#/cm3]
2
3
1) Makuuhuone: 14 m , 43 m
2 keskikokoista kynttilää + 5 pientä tuikkua
sytytys kaasusytyttimellä, sammutus puhaltamalla, IV tasolla 2
Lähtötaso
1,7
0
800
Sytytys, 0-5 min
5,5
3,2
50900
Palaminen, 0-35 min
6,9
3,1
63200
Sammutus, 23 min
106,1
2,4
85300
Huippupitoisuus, 5 min
183,4
3,6
225000
Koko mittausjakso, 58 min
46,6
2,8
71300
2) Olohuone/keittiö: 50 m2, 125 m3
6 keskikokoista kynttilää 2 pisteessä
sytytys tulitikulla, sammutus puhaltamalla, IV tasolla 2
Lähtötaso
1,4
0
600
Sytytys, 0-15 min
5,9
1,4
62800
Palaminen, 0-182 min
3,5
2,2
140300
Sammutus alku, 20 min
27,6
7,0
118000
Sammutus loppu, 157 min
6,1
2,2
27300
Huippupitoisuus, 5 min
43,1
9,5
193200
Koko mittausjakso, 350 min
6,2
2,5
88100
3) Ullakkohuone: 26 m2, 50 m3
1 keskikokoinen kynttilä, 6 pientä tuikkua, sytytys sähkösytyttimellä
sammutus puhaltamalla, IV tasolla 1
Lähtötaso
1,9
600
Sytytys, 0-5 min
2,1
5800
Palaminen, 0-197 min
2,0
37600
Sammutus alku, 20 min
36,6
56100
Sammutus loppu, 105 min
19,2
19000
Huippupitoisuus, 5 min
54,8
71600
Koko mittausjakso, 300 min
10,3
32400
4) Toimistohuone: 10 m2, 30 m3, 2 keskikokoista kynttilää
sytytys tulitikulla, sammutus puhaltamalla
Lähtötaso
1,8
0
900
Sytytys, 0-15 min
15,0
0
12400
Palaminen, 0-180 min
4,6
0,8
7400
Sammutus alku, 20 min
25,5
2,0
12500
Sammutus loppu, 150 min
5,4
1,3
2600
Huippupitoisuus, 5 min
34,6
2,3
18100
Koko mittausjakso, 355 min
6,2
0,8
5600
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PM2.5-pitoisuus oli omakotitalon kaikissa huoneissa suurimmillaan sammutusvaiheessa,
mutta myös huoneessa liikkumisen aiheuttama kynttiläliekin lepatus kohotti pitoisuutta
(Taulukko 1 ja Kuva 2). Tulitikun sytytys (ja sammutus) nosti usein PM2.5-pitoisuutta
vähintään 5 minuutin ajaksi. PNC -pitoisuudet olivat yleensä korkeimmillaan heti
sammutuksen jälkeen, mutta olohuoneen polttokokeessa PNC -pitoisuus oli korkea koko
polton ajan. Sammutuksen ja lepattavan liekin aikana hiukkaskoko suureni nopeasti, mikä
näkyi PNC-pitoisuuden laskuna samanaikaisen PM2.5-pitoisuuden nousun kanssa.
Omakotitalossa yhteensä 58 – 350 min kestäneiden kynttilöiden polton ja sammutuksen
jälkeen mitattuja PM2.5-, BC- ja PNC-keskipitoisuuksia hallitsi hiukkasten hidas,
tyypillisesti 2-3 tuntia kestänyt poistuminen tutkituista huoneista (Taulukko 1, Kuvat 1 ja
2).
Toimistohuoneesta mitattuja PM2.5-pitoisuuksia verrattiin yhteen vuonna 2017 tehtyyn
noin tunnin mittaiseen polttokokeeseen (sytytys tulitikulla, sammutus puhaltamalla),
jossa käytettiin yhtä melko suurikokoista kynttilää. Tuolloin samalla korjauskertoimella
laskettu PM2.5-pitoisuus oli sytytysvaiheessa (5 min) 22 µg/m3 ja sammutusvaiheessa (20
min) 16 µg/m3 sekä rauhallisen palamisen vaiheessa välillä 11-14 µg/m3. Koko
polttokokeen keskimääräinen pitoisuus oli 14 µg/m3. Toimistorakennuksen koneellisen
ilmanvaihdon toimintaa on parannettu tämän mittauksen jälkeen, mikä voi osaltaan
selittää nyt mitatut yleisesti ottaen pienemmät PM2.5-pitoisuudet (Taulukko 1).

Kuva 1. Ultrapienten hiukkasten lukumääräpitoisuuksien (PNC) vaihtelut Taulukossa 1
kuvatuissa kynttilöiden polttokokeissa.
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Kuva 2. Pienhiukkasten ja mustahiilen massapitoisuuden sekä ultrapienten hiukkasten
lukumääräpitoisuuden vaihtelut olohuoneen polttokokeen vaiheessa, jossa liekit lepattivat
huoneessa liikkumisen vuoksi.
PÄÄTELMÄT
Runsas kynttilänpoltto kohotti sytytys- ja sammutustavasta riippumatta omakotitalon
kaikissa huoneissa erityisesti ultrapienten hiukkasten lukumääräpitoisuuden useiden
tuntien ajaksi vähintään vilkkaan liikenneympäristön pitoisuuksien tasolle. Myös
pienhiukkasten ja mustan hiilen massapitoisuudet nousivat kymmenien minuuttien tai yli
tunnin ajaksi tavanomaisia liikenneympäristöjä korkeammalle tasolle etenkin, jos
kynttilät sammutettiin puhaltamalla tai kynttilä savutti huonon laadun tai lähellä
liikkumisen aiheuttaman ilmavirtauksen vuoksi. Tässä tutkimuksessa mitatut PNC- ja
PM2.5-pitoisuustasot olivat samaa suuruusluokkaa vastaavissa ulkomaisissa tutkimuksissa
mitattujen pitoisuuksien kanssa /1,2/.
Tutkimuskohteena olleessa omakotitalossa oli koneellistettu tulo- ja poistoilmanvaihto,
joka varmasti hillitsi polttoperäisten hiukkasten pitoisuuden kohoamista vieläkin
suuremmiksi kuin mitä tutkimuksessa mitattiin. Pienissä vanhoissa kerrostaloasunnoissa,
joissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, kynttilänpolton vaikutus sisäilman laatuun on
todennäköisesti suurimmillaan. Kroonisista hengitys- ja sydänsairauksista kärsivien ja
bakteerien aiheuttamia hengitystieinfektioita usein sairastavien on hyvä tietää, että usein
toistuva kynttilöiden polton hiukkasille altistuminen asunnon sisätiloissa voi olla haitaksi
heidän terveydelleen.
Terveysriskien arvioinnin kannalta olisi jatkossa tarpeen tehdä otospohjainen kysely
kotitalouksien ja ravintoloiden kynttilänpolton yleisyydestä, polttotavoista ja ihmisten
itsensä mahdollisesti havaitsemista näihin tilanteisiin liittyvistä oireista. Lisää
tutkimuksia tarvittaisiin erityisesti vanhoissa, pienissä kerrostaloasunnoissa ja
ravintoloissa toteutetun kynttilänpolton vaikutuksista polttoperäisten pienhiukkasten
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pitoisuuksiin (PNC, BC, PAH-yhdisteet). Kynttilöiden poltto liittyy usein ihmisten
sosiaalisiin kohtaamisiin, yhteisiin ruokailuihin ja kahvituksiin jne., jolloin istutaan
niiden äärellä. Tämä maksimoi henkilökohtaisen altistumisen erityisesti polttoperäisille
ultrapienille hiukkasille. Jo lyhyt aika voi vastata useiden tuntien oleskelua ulkona
vilkasliikenteisen liikenneväylän äärellä. Vaihtoehtoisesti voisi sisällä käyttää
ledikynttilöitä ja polttaa keskikokoisia ja isoja, helposti savuttavia kynttilöitä
metallilyhdyssä kodin parvekkeella ja nauttia niiden antamasta valosta ikkunan läpi
katsoen.
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PUULÄMMITTÄJÄN JA MUIDEN ASUKKAIDEN
ALTISTUMINEN KODIN SISÄTILOISSA TULISIJOJEN JA
SAUNANKIUKAAN KÄYTÖN AIKANA
Pekka Taimisto, Taina Siponen ja Raimo O. Salonen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Terveysturvallisuusosasto, Ympäristöterveysyksikkö

TIIVISTELMÄ
Puunpolttokokeita tehtiin neljässä omakotitalossa, joissa mitattiin polttajan altistumista
pienhiukkasille (PM2.5), mustalle hiilelle (BC) ja ultrapienille hiukkasille (PNC).
Samojen ilmansaasteiden pitoisuuksia mitattiin myös eri puolilta taloa, talon pihalla sekä
pientaloalueen keskelle sijoitetulla, taustapitoisuutta mittaavalla keskusasemalla.
Puunpolttajien ja asuintiloissa polton aikana oleskelleiden altistumispitoisuudet PM 2.5:lle
ja BC:lle kohosivat polttokokeiden aikana selvästi. Puunpolttajien henkilökohtaisissa
altistumispitoisuuksissa esiintyi myös joitakin minuutteja kestäneitä, hyvin korkeita
pitoisuushuippuja. Oman polton suorasta sisävaikutuksesta sekä ulkoa sisätiloihin läheltä
tulevista puunsavuista voi muodostua valtaosa puunpolttoa suosivien pientaloasukkaiden
kokonaisaltistumisesta terveydelle haitallisille polttoperäisille hiukkasille.
JOHDANTO
Puun pienpoltto vastaa liikenteen osuuden vähentyessä kohta valtaosasta pienhiukkasten
(PM2.5; halkaisija alle 2,5 µm) ja mustan hiilen (BC) eli noen päästöistä Suomessa /1/.
Vuoden 2000 jälkeen tapahtunut, noin 50 prosentilla lisääntynyt kotitalouksien puun
käyttö on todennäköisesti lisännyt pientalovaltaisilla asuinalueilla asuvien väestöjen
altistumista polttoperäisille, terveydelle haitallisille hiukkaskoostumuksille. Oman ja
lähinaapuruston puulämmityksen savut kulkeutuvat talvikaudella ulkoa sisäilmaan talon
rakenteissa olevien aukkojen ja ilmanvaihdon kautta tai suoraan omasta tulisijasta.
Näiden päästöjen kulkeutumisreittien vaikutuksia kodin sisäilman laatuun ja mahdollisia
ongelmiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu vähän.
THL:n väestötutkimuksista pääkaupunkiseudulla on saatu viitteitä siitä, että
pitkäaikainen, voimakas puunpolton savuille altistuminen lisää ennenaikaista
kuolleisuutta sydän-, verisuoni- ja hengityssairauksiin /2/ sekä sairastumisia
keuhkosyöpään /3/. Samanaikaisesti näiden väestötutkimusten analyysien kanssa
tutkitulla puunpolttoa suosivalla, tiiviisti rakennetulla kuopiolaisella pientaloalueella
todettiin, että talojen asuintiloissa mitatut, selvästi ulkoilman pitoisuusvaihteluja
seuranneet PM2.5- ja BC-pitoisuudet, sekä syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden pitoisuudet
olivat peräisin ulkoa lähinaapuruston puunpoltosta /3/. Tutkimuskohteina olleissa taloissa
oli oma puunpoltto kiellettyä mittausjaksojen aikana.
Tämä tutkimus tehtiin osana ’Puulämmitys kansanterveydelle kestäväksi tiiviisti
rakennetuilla pientaloalueilla’ eli PUUTE-2 projektia. Sen tavoitteena oli selvittää, miten
suuri altistumislisä sisätiloihin tulevista, omien tulisijojen savuista voisi aiheutua
puulämmittäjälle ja muille perheenjäsenille.
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MENETELMÄT
Tutkimusasetelma
Osatutkimus tehtiin Kuopiossa, Niiralan tiiviisti rakennetulla omakotitaloalueella 9.2.–
21.3.2018. Osatutkimuksen laadunvarmistukseen tarvittavat vertailumittaukset
suoritettiin 31.1.–5.2.2018 Niiralan mittausasemalla.
Tutkimukseen valittiin neljä omakotitaloa, joiden perustiedot on kuvattu Taulukossa 1.
Valitut asuinrakennukset olivat ns. rintamamiestaloja, kuvastaen hyvin alueen vallitsevaa
rakennuskantaa. Kaikissa valituissa asuinrakennuksissa oli painovoimainen, venttiilien
kautta tapahtuva ilmanvaihto. Yhdessä kohteessa ilmanvaihtoa oli tehostettu koneellisella
poistolla WC-tiloista.
Kaikissa neljässä kohteessa tehtiin kaksi puunpolttokoetta. Polttokokeita suoritettaessa
lämmitettiin pääsääntöisesti kaikkia talouden tulisijoja samanaikaisesti. Polttokokeiden
kesto oli 1,5-2 tuntia. Kokeet ilmanlaadun mittauksineen päättyivät aktiivisen
polttotapahtuman päättyessä viimeisessä tulipesässä. Hiilloksen sammumista tulipesissä
ja peltien sulkemista ei aikataulusyistä jääty odottamaan.
Taulukko 1: Perustietoja tutkimuskohteista
Ensisijainen
lämmitystapa

Ilmanvaihto

Talo 1

Rakennus- Pintavuosi
ala
(m2)
1941
150

Tulisijojen lkm
(tulisijat+kiuas)

Öljy

1+1

Talo 2

1940

180

Sähkö,
lämpöpumppu

Painovoimainen
venttiilien kautta
Painovoimainen
venttiilien kautta,
koneellinen poisto
WC:ssä

Talo 3

1953

165

Puun poltto

Painovoimainen
venttiilien kautta

3+1

Talo 4

1954

240

Kaukolämpö

Painovoimainen
venttiilien kautta

2+0

2+1

PM2.5-pitoisuuksien mittaus tehtiin TSI Dusttrak DRX 8533-hiukkasmonitoreilla (TSI
Inc., Shoreview, Maine, Yhdysvallat), referenssilaitteena Fidas Palas 200S-hiukkasmittari
(Palas GmbH, Karlsruhe, Saksa). BC-pitoisuutta mitattiin AE51-mikroetalometreillä
(Aethlabs, San Francisco, Kalifornia, Yhdysvallat), referenssinä Thermo 5012 Multiangle
Absorption Photometer (MAAP)-mustahiilimonitori (Thermo Fisher Scientific, Waltham,
Massachusetts, Yhdysvallat). Ultrapienten hiukkasten lukumääräpitoisuutta (PNC)
mitattiin Oxility Nanotracer XP-hiukkaslaskureilla (Oxility BV, Best, Alankomaat).
Lisäksi mittausasemalla mitattiin säätilaa Davis VantagePro2+-sääsemalla (Davis
Instruments Corporation, Hayward, Kalifornia, Yhdysvallat.
Polttokokeissa puun polttajaksi valittiin henkilö, joka taloudessa yleensä käyttää
tulisijoja. Polttokokeen aikana tutkimushenkilö kantoi mittalaitereppua selässään
sytyttäessään ja kohentaessaan tulisijoja. Kun tulisijoille ei suoritettu toimenpiteitä,
mittalaitereppu oli samassa huoneessa tutkimushenkilön kanssa ja mittasi tavanomaista
altistumista kodin sisällä polttotapahtumien aikana. Tutkimushenkilön lisäksi
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polttokokeessa oli mukana tutkija kirjaamassa ylös tapahtumia ja kellonaikoja kokeen
aikana, huolehtimassa mittalaitteiden käytöstä sekä valvomassa kokeen suorittamista.
Tutkija ei vaikuttanut polttotapahtumiin kuten puiden ladontaan, sytytystapaan, riittävän
korvausilman saantiin tai muihin asioihin, jotka voisivat vaikuttaa kokeen tuloksiin.
Tutkimushenkilön polttokokeen aikaisen henkilökohtaisen altistumisen lisäksi mitattiin
samanaikaisesti pitoisuuksia talon sisältä olohuoneesta, saunan yhteydessä olleesta kylpytai takkahuoneesta sekä ulkona talon pihamaalla. Olohuoneessa ja talon pihalla
suoritettiin myös pitempikestoiset, kahden viikon mittaukset. Polttokokeet sijoittuivat
näiden kahden mittausviikon ajalle. Koti- ja pihamittauksissa näytteenottopiste oli 1-1,5
m korkeudella. Polttokokeen kanssa samanaikaisesti mitattiin saasteiden ulkopitoisuuksia
kaupunginosaan sijoitetulla kiinteällä mittausasemalla.
Tulosten laskeminen
Polttokokeiden aikana kerätyistä jatkuvatoimisten mittalaitteiden datasta laskettiin 10
minuutin keskiarvot, jotka korjattiin vastaamaan laitetyypin vertailuyksilöä.
Vertailulaiteyksilöä vastaavaksi korjatut 10 minuutin PM2.5- ja BC-keskiarvot
muunnettiin toisella korjauskertoimella vastaamaan referenssilaitteen pitoisuuksia, jotta
nyt saatuja tuloksia voitaisiin paremmin verrata ulkoilman viranomaismittausten
pitoisuustasoihin sekä ulko- ja sisäilmalle annettuihin ohje- ja raja-arvoihin.
Mittalaitteilla kerätty data korjattiin vastaaman kyseisen laitetyypin sovittua
vertailuyksilöä laitekohtaisesti määritetyillä korjausyhtälöillä PM2.5:lle (R2=0,97880,9982), BC:lle R2=0,9596-0,9991) ja PNC:lle (R2=0,7692-0,9434). PM2.5- ja BCtulokset muunnettiin vielä vastaamaan mittausaseman referenssilaitteilla mitattuja arvoja
laitetyyppikohtaisilla korjausyhtälöillä PM2.5:lle (R2=0,9072) ja BC:lle (R2=0,8059).
Olohuoneissa ja talojen pihamailla suoritetuista kahden viikon mittauksien korjatuista
tuloksista laskettiin mediaanit vertailupitoisuuksiksi polttajan altistumiselle, talon
sisäilmalle ja piha-alueen ulkoilmalle sekä asuinalueen paikalliselle ulkoilmalle.
TULOKSET
Tutkimushenkilöiden henkilökohtaista altistumista sekä altistumista muualla kotona ja
talon pihalla kuvaavat ilmansaastepitoisuudet on kerätty Taulukoihin 1, 2 ja 3.
Taulukko 1: Vertailuarvoina polttokokeissa mitatulle sisäilmalle (olohuone) ja
paikalliselle ulkoilmalle käytetyt kahden viikon mediaanipitoisuudet.
PM2.5 [µg/m3]

BC [µg/m3]

OH

PIHA

OH

PIHA

Talo 1

4,4

5,7

0,8

1,1

Talo 2

3,3

4,5

0,5

0,7

Talo 3

3,3

4,7

0,3

0,6

Talo 4

19,7

3,3

0,3

0,6
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Taulukko 2: Referenssimittalaitetta vastaavaksi korjatut mediaanipitoisuudet eri
ilmansaasteille polttokokeiden aikana. Lyhenteet: polttokoe (PK) sekä polttajien
henkilökohtaiset (P), kylpyhuoneiden (KH) ja olohuoneiden (OH) pitoisuudet.
PK

PM2.5 [µg/m3]

BC [µg/m3]

P

KH*

OH

PIHA

P

KH*

OH

Talo 1

1

9

9

8

11

1,0

1,6

Talo 1

2

8

8

7

13

1,2

1,6

1,2

Talo 2

1

4

6

6

5

0,6

0,6

0,6

Talo 2

2

5

3

5

0,2

0,5

Talo 3

1

8

8

10

2,9

Talo 3

2

7

8

5

12

Talo 4

1

36

17

51

5

Talo 4

2

5

3

4

9

PNC [#/cm3]
PIHA

P

KH*

6400

3100

0,9

7100

87000

0,2

900

11000

0,6

0,2

1100

14000

1,6

2,5

2,4

26000

3600

0,9

1,6

1,2

2,2

4600

4700

3,7

0,2

2,1

1,1

11000

13000

0,9

0

0,7

0,5

52000

500000

* takkahuone talossa 4.

Taulukko 3: Referenssimittalaitetta vastaavaksi korjatut mediaanipitoisuudet tutkittujen
asuntojen pihalla sekä mittausasemalla polttokokeiden aikana.
PK

PM2.5 [µg/m3]
MittausPIHA
asema
11
13

BC [µg/m3]

T [°C, vrk keskiarvo]
Mittausasema
1,0

PIHA

Mittausasema

Talo 1

1

-10

Talo 1

2

13

17

0,9

1,5

-3

Talo 2

1

5

6

0,2

0,7

-13

Talo 2

2

5

3

0,2

0,4

-8

Talo 3

1

10

9

2,4

1,2

-11

Talo 3

2

12

5

2,2

0,7

-13

Talo 4

1

5

6

1,1

1,0

-2

Talo 4

2

4

3

0,5

0,7

-8

Suurimpia pitoisuuksien kohoamisia havaittiin BC:n henkilökohtaisissa mittauksissa,
mutta talojen ja samassa talossa tehdyn kahden polttokokeen välillä esiintyi eroja. Myös
PM2.5-pitoisuustasot kohosivat polttokokeiden aikana sekä henkilökohtaisissa
mittauksissa että talon sisätiloissa tehdyissä mittauksissa (OH, KH). Näin ollen tulisijaa
käyttäneen henkilön lisäksi muidenkin talon sisällä olleiden asukkaiden altistuminen
kohosi selvästi tulisijojen käytön seurauksena. Talon piha-alueen PM2.5- ja BCpitoisuudet kohosivat polttokokeiden aikana usein 2 – 3-kertaisiksi verrattuna kahden
viikon tutkimusjakson keskimääräisiin pitoisuuksiin.
Esimerkkejä polttokokeiden (talo 3, koe 1) aikana esiintyneistä, vain minuutteja
kestäneistä suurista henkilökohtaisista PM2.5-, BC- ja PNC-altistumispitoisuuksista on
nähtävissä Kuvissa 1 ja 2.
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Kuva 1: Esimerkki PM2.5-pitoisuuksista polttokokeen aikana (talo 3, polttokoe 1).

Kuva 2: Esimerkki mustahiilipitoisuuksista (BC) sekä ultrapienten hiukkasten
lukumääräpitoisuuksista (PNC) polttokokeen aikana (talo 3, polttokoe 1).
PÄÄTELMÄT
Osaprojektin tuloksista käy ilmi, että niin puulämmitystä suorittava henkilö kuin talon
muutkin asukkaat altistuivat polttotapahtuman aikana kohonneille PM2.5-, BC- ja PNCpitoisuuksille. Puulämmitys tapahtuu pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin suuri
osa perheenjäsenistä on kodin sisätiloissa. Tällöin toistuvan altistumisen todennäköisyys
on korkea ja altistuminen kohonneille, terveydelle haitallisten epäpuhtauksien
pitoisuuksille voi kestää useita tunteja ennen kuin omakotitaloille tyypilliset
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ilmanvaihtoratkaisut palauttavat sisäilman laadun ennen puunpolton alkamista olleelle
lähtötasolle. Puunpolttajilla mitattujen korkeiden, joitakin minuutteja kestäneiden
altistumishuippujen terveydellistä merkitystä ei tunneta.
Tutkimuksessa havaittiin huomattava ero erityisesti PM2.5- ja PNC-tasoissa eri
mittauskohteiden välillä. Mittauskohteessa 4 aistinvaraisesti hyvälaatuisen sisäilman
keskimääräinen PM2.5-pitoisuus oli varsin korkea ja lähellä Asumisterveysasetuksen
(545/2015) 19§ vuorokausipitoisuuden toimenpiderajaa 25 µg/m 3 (Taulukko 1). Mitattu
tulos varmistettiin suodatinkeräyksillä, ja kerätyt hiukkasnäytteet mikroskopoitiin. Osa
kohonneesta PM2.5-pitoisuudesta oli peräisin omasta poltosta, mutta pääosa siitä
osoittautui mikroskopoidun hiukkasnäytteen perusteella olleen peräisin todennäköisesti
seinien ja yläpohjan purueristeeseen lisätystä ureavaahdosta. Asukkaita neuvottiin
järjestämään nämä päästöt eliminoiva, asiantunteva korjaus ja ensiavuksi lapsiperheen
ongelmaan annettiin THL:n tutkimuskäytössä oleva huoneilmapuhdistin.
Tutkimuksessa mitattujen talojen lukumäärä on pieni, ja mitatut talot edustivat ainoastaan
yhden aikakauden rakennuskantaa ja vain yhtä ilmanvaihtotyyppiä. Mittaustulosten
yleistettävyyden kannalta ja tarkempien suositusten antamiseksi sisäilman laadun
mittauksia ja omakotitalon lämmityslaitteiden puunpolttokokeita pitäisi tehdä eri
aikakausien rakennuksissa. Myös eri ilmanvaihtotapojen vaikutusta polttotapahtuman
aikaiseen altistumiseen pitäisi tutkia, koska jo tässä tutkimuksessa huomattiin merkittäviä
eroja kohteiden ilmanvaihdon toimivuudessa polttotapahtuman aikana.
KIITOKSET
Puulämmitys kansanterveydelle kestäväksi tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla’
(PUUTE-2)-projektia rahoittivat Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Kuopion kaupunki. Lisäksi THL:n
tutkimustiimi kiittää sisäilman laatua ja käytännön puunpolttoa koskeneisiin tutkimuksiin
osallistuneita Kuopion Niiralan-alueen omakotitalojen asukkaita hyvästä yhteistyöstä.
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ALTISTUMISOLOSUHDELUOKKIEN YHTEYS
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ KOETTUIHIN HAITTOIHIN, OIREISIIN,
RYHMÄTASON TERVEYSTIETOIHIN JA
PSYKOSOSIAALISEEN TYÖYMPÄRISTÖÖN
Katja Tähtinen1 2, Sanna Lappalainen1, Kirsi Karvala1, Marjaana Lahtinen1, Jouko
Remes1 ja Heidi Salonen2
1
2

Työterveyslaitos
Aalto yliopisto

TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessa selvitettiin altistumisolosuhdeluokkien yhteyttä työtiloissa koettuihin
oireisiin ja työympäristöhaittoihin, työterveyshuollon ryhmätason tietoihin tilojen
käyttäjien terveydestä sekä psykososiaaliseen työympäristöön. Edellä mainituilla
tekijöillä ei havaittu tilastollista yhteyttä altistumisolosuhdeluokkiin lukuun ottamatta
työntekijöiden kokemaa homeen hajua. Ilmanvaihtojärjestelmän mineraalivillakuiduilla
havaittiin tilastollinen yhteys koettuihin oireisiin ja haittoihin. Tiloissa todetut
epäpuhtauslähteet lisäsivät yhteydenottojen määrää työterveyshuoltoihin ja joitain
koettuja oireita sekä työympäristöhaittoja. Työntekijät kokivat oireita ja haittoja myös
tiloissa, joissa ei todettu epäpuhtauslähteitä rakennuksen selvitysten perusteella.
JOHDANTO
Sisäilmasto-ongelmakohteiden olosuhteiden arviointi on koettu haastavaksi. Usein
sisäilmaongelmakohteissa havaitaan useita sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ja
yksittäisten tekijöiden merkityksen arviointi kokonaisaltistukseen on vaikeaa.
Työterveyslaitoksen altistumisolosuhteiden arviointimallia /1/ on käytetty sisäilmastoongelmakohteiden olosuhteiden arvioinnissa ja luokittelussa vuodesta 2013.
Altistumisolosuhteiden luokkien /1/ yhteyttä työpaikan sisäilmastoon liitettyihin
koettuihin oireisiin, haittoihin, terveystietoihin sekä psykososiaaliseen työympäristöön ei
ole selvitetty aikaisemmin. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli arvioida
altistumisolosuhdeluokkien yhteyttä 1) työtiloissa koettuihin oireisiin ja
työympäristöhaittoihin, 2) työterveyshuollon ryhmätason tietoihin tilojen käyttäjien
terveydestä ja 3) koettuun psykososiaaliseen työympäristöön. Lisäksi arvioitiin
ilmanvaihdon (IV) puutteiden yhteyttä työympäristössä koettuihin oireisiin ja
työympäristöhaittoihin sekä pitkittyneen ongelmanselvittelyn vaikutusta koettuun
sisäilman laatuun. Tässä artikkelissa esitetään tutkimuksen /2/3/ keskeisimpiä tuloksia.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimusaineisto koostui 27 sairaalarakennuksen altistumisolosuhteiden arvioinnin
tiedoista, 2669 työntekijän sisäilmastokyselyvastauksesta ja työterveyshuollon
ryhmätason terveystiedoista tilojen käyttäjistä sekä kohteiden sisäilmaryhmiltä kerätyistä
tiedoista. Taustatietojen perusteella osassa rakennuksissa oli selvitelty sisäilmastoongelmia aikaisemmin. Tutkimusaineisto on kerätty Työterveyslaitoksen (TTL) tutkimusja kehittämishankkeissa vuosina 2013-2014.TTL:n hankkeissa rakennusten kunto oli
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tutkittu ja kuntoon liittyvien tutkimusten tulokset oli jaoteltu neljään
altistumisolosuhdeluokkaan: i) tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen, ii)
tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen, iii) tavanomaisesta poikkeava olosuhde
todennäköinen ja iv) tavanomaisesta poikkeava olosuhde erittäin todennäköinen /1/.
Sairaalarakennukset oli arvioitu kerroksittain tai rakennuksen osittain siten, että eri
aikakauden rakennukset ja niiden kerrokset oli arvioitu ja luokiteltu jokainen erikseen.
Aineiston kohteissa oli tutkittu yhteensä 111 rakennuksen kerrosta tai rakennuksen osaa,
joissa 95 oli arvioitu altistumisolosuhteet. Työntekijöiden työtiloihin liittyviä oireita,
työympäristöhaittakokemusta sekä psykososiaalista työympäristöä selvitettiin TTL:n
sisäilmastokyselyllä©. Kyselyt lähetettiin 3608 työntekijälle, joista vastasi 2669
vastausprosentin ollessa 74%. Tutkimukseen valittiin 40 sisäilmastokyselyryhmän tulosta
(n=1558). Valinta kohdistui tiloihin, joissa oli yksi sisäilmastokyselyryhmä yhdessä
arvioidussa altistumisolosuhdeluokitellussa kerroksessa tai rakennuksen osassa. Kaikissa
tutkimukseen valituissa tiloissa työskenneltiin. Työterveyshuolloista saatiin ryhmätason
tietoa tilojen käyttäjien terveyteen liittyen yhteensä 43 rakennuksen kerroksesta tai
osasta. Ryhmätason tieto ei sisällä tietoa siitä, kuinka monella henkilöllä on työhön
liittyviä oireita tai sairauksia. Työterveyshuollolta saatiin seuraavia terveyteen liittyviä
tietoja: i) uusia astmoja tai vanhojen astmojen paheneminen, ii) työntekijä on vaihtanut
työhuonetta tai työpaikkaa työpaikan sisäilmaan liittyvien oireiden vuoksi, iii) kontaktien
määrä työterveyshuoltoon on lisääntynyt sisäilmaan liittyvien ongelmien vuoksi, iv)
sairauspoissaolojen lisääntyminen ylähengitysteiden oireiden vuoksi. Lisäksi sairaaloiden
sisäilmaryhmät antoivat tietoa ja arvioivat rakennusten kerrosten tai osien
sisäilmaongelmatilannetta. Tilastolliset testit tehtiin IBM SPSS 24.0 ja 25.0 ohjelmalla.
Tilastollinen merkitsevyys oli asetettu tasolle p<0.05. Analyyseissä käytettiin ryhmien
painotettuja keskiarvoja ja testauksessa Mann-Whitneyn U-testiä, Fisherin tarkkaa testiä
sekä Kruskall Wallisin-testiä.
TULOKSET
Valituissa 40 kerroksessa tai rakennuksen osassa tavanomaisesta poikkeava
altistumisolosuhde oli arvioitu epätodennäköiseksi 5%:ssa (n=2), mahdolliseksi 40%:ssa
(n=16), todennäköiseksi 45%:ssa (n=18) ja erittäin todennäköiseksi 10%:ssa (n=4).
Olosuhdeluokissa todennäköinen tai erittäin todennäköinen esiintyi kosteus- ja
mikrobivaurioita, mutta myös useita muita sisäilman epäpuhtauksia, kuten
mineraalivillakuitulähteitä ja kosteusvaurioituneita materiaaleja ja niistä aiheutuvia
emissioita. Mitä epätavanomaisemmaksi altistumisolosuhteet oli arvioitu, sitä enemmän
esiintyi myös puutteita ilmanvaihtolaitteistossa. Arvioiduissa altistumisolosuhdeluokissa
(n=95), altistumisolosuhdeluokassa epätodennäköistä (n=7) IV-järjestelmän käyttöikä oli
ylittynyt 100%, IV oli riittämätön 29%, IV-järjestelmässä todettiin
mineraalivillakuitulähde 43% ja kosteusongelma 14% arvioiduista kerroksista.
Altistumisolosuhdeluokassa mahdollista (n=39) IV-järjestelmän käyttöikä oli ylittynyt
82%, IV oli riittämätön 62%, IV-järjestelmässä todettiin mineraalivillakuitulähde 41% ja
kosteusongelma 26% arvioiduista kerroksista. Altistumisolosuhdeluokassa todennäköistä
(n=37) IV-järjestelmän käyttöikä oli ylittynyt 76%, IV oli riittämätön 70%, IVjärjestelmässä todettiin mineraalivillakuitulähde 59% ja kosteusongelma 24%
arvioiduista kerroksista. Altistumisolosuhdeluokassa erittäin todennäköistä (n=12) IVjärjestelmän käyttöikä oli ylittynyt 75%, IV oli riittämätön 67%, IV-järjestelmässä
todettiin mineraalivillakuitulähde 67% ja kosteusongelma 0% arvioiduista kerroksista.
Koetuilla oireilla ja työympäristöhaitoilla sekä ilmanvaihtojärjestelmän
mineraalivillakutulähteen välillä havaittiin tilastollinen yhteys. Koetuilla oireilla ja
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työympäristöhaitoilla sekä ilmanvaihtojärjestelmän iällä todettiin tilastollinen yhteys
(Taulukko1).
Taulukko 1. Ilmanvaihtojärjestelmän puutteiden ja koettujen työperäisten oireiden
välinen yhteys (p-arvo), merkitsevyystaso p<0.05. NS=ei merkitsevä.
Viikoittain koettu
Vastaaj Tekninen
Riittämätön
Mineraalivilla
työympäristöön liittyvä oire at
käyttöikä on
IV
kuitulähde
ja haitta
N=1558 ylittynyt
IVn
järjestelmässä
Väsymys
532
NS
NS
0.005
Päänsärky
266
0.035
NS
0.002
Keskittymisvaikeudet
164
0.049
NS
0.005
Silmien ärsytys
559
0.014
NS
0.006
Nenän ärsytys
656
0.003
NS
0.001
Käheys tai kurkun kuivuus
475
0.001
0.025
0.001
Yskä
225
0.016
NS
0.022
Unta häiritsevä yskä
50
0.008
NS
NS
Kasvojen ihoärsytys
373
NS
NS
NS
Käsien ihoärsytys
508
0.035
NS
0.003
Hengen ahdistus
64
0.045
NS
NS
Hengityksen vinkuminen
32
0.001
0.044
NS
Kuume tai vilun väreet
42
NS
NS
NS
Lihaskipu
160
0.027
NS
0.003
Nivelsärky
193
0.039
NS
NS
Muu oire
75
0.005
0.027
0.001
Tunkkainen ilma
819
0.011
NS
0.006
Riittämätön ilmanvaihto
715
0.008
NS
0.002
Homeen tai maakellarin haju 294
0.004
NS
ei testattu
Muu epämiellyttävä haju
392
NS
NS
ei testattu
Pöly ja lika
248
0.022
NS
0.003
Liian korkea huonelämpötila 298
0.043
NS
ei testattu
Altistumisolosuhdeluokkien ja työntekijöiden työperäisten oireiden välillä ei havaittu
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Myöskään altistumisolosuhteiden ja työntekijöiden
kokemien työympäristöhaittojen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä
lukuun ottamat homeen hajua (ryhmien epätodennäköistä ja todennäköistä välinen
tilastollinen ero p=0.042, merkitsevyystaso p<0.05). Työntekijät kokivat työympäristöön
liittyviä ympäristöhaittoja ja oireita enemmän kuin TTL:n sairaalavertailuaineistossa /4/
(Kuva1 ja 2). Työntekijät kokivat sitä enemmän työympäristöhaittoja, mitä
epätavanomaisemmiksi olosuhteet oli arvioitu (Kuva 1). Stressiä koettiin kaikissa
olosuhdeluokissa enemmän kuin TTL:n vertailuaineistossa (Taulukko 2).
Altistumisolosuhdeluokkien ja psykososiaalisen työympäristön välillä eikä
altistumisolosuhteiden ja työterveyshuollon ryhmätason terveystietojen välillä havaittu
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Kaikissa olosuhdeluokissa raportoitiin
sisäilmaongelmiin liittyvien yhteydenottojen määrän lisääntyneen työterveyshuoltoon, ja
yhteydenottojen määrä kasvoi olosuhdeluokasta mahdollista aina olosuhdeluokkaan
erittäin todennäköistä (Taulukko 3). Mitä epätavanomaisempi olosuhde oli, sitä
useammin myös ongelman selvittäminen oli kestänyt vuoden tai yli vuoden (Taulukko 4).
Sisäilmaryhmän arvio ongelmasta oli usein eriävä tehtyjen altistumisolosuhdearvioiden
kanssa.
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Kuva 1. Koetut työympäristöhaitat arvioiduissa altistumisolosuhdeluokissa.

Kuva 2. Koetut työympäristöön liitetyt oireet arvioiduissa altistumisolosuhdeluokissa.
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Taulukko 2. Työntekijöiden kokema stressi altistumisolosuhdeluokissa.
Tunnetko sinä
nykyisin
tällaista1
stressiä?

Epätoden
näköistä

n=619

Todennäköistä n=763

Erittäin
todennäköistä
n=118

TTL:n
vertailua
r-vo %

Mahdollista

n=61

Melko paljon tai
erittäin paljon, n
(%)

15 (26,3)

92 (15,1)

105 (15,0)

16
(14,0)

10

Jonkin verran, n
(%)

12 (21,1)

181 (29,7)

243 (32,4)

40
(35,1)

28

En lainkaan tai
vain vähän, n
(%)

30 (52,6)

337 (55,2)

403 (53,7)

58
(50,9)

63

1

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä
jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen
on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä.
Taulukko 3. Työntekijöiden yhteydenotot työterveyshuoltoon altistumisolosuhdeluokissa.
Työntekijöiden
yhteydenotojen määrä
työterveyshuoltoon on
kasvanut sisäilmaan liitettyjen
tekijöiden vuoksi

Erittäin
todennäköistä

Epätodennäköistä

Mahdollista

Todennäköistä

n=2

n=16

n=18

Kyllä, n (%)

2 (100)

5 (31)

10 (50)

3 (60)

Ei, n (%)

0 (0)

10 (63)

10 (50)

2 (40)

n=4

n=kohteiden määrä

Taulukko 4. Ongelman selvittämiseen kulunut aika altistumisolosuhdeluokissa.
Sisäilmaongelman
selvittämiseen kulunut aika
n=kohteiden määrä

Epätodennäköistä
n=2

Mahdollis
-ta n=16

Todennäköistä n=18

Erittäin
todennäköistä n=4

Ei ongelmia, n

1

7

6

0

Alle vuosi, n

0

2

4

0

Vuosi tai enemmän, n

1

7

8

4
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POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Vaikka koettujen oireiden ja haittojen, työterveyshuollon ryhmätason tietojen ja
altistumisolosuhteiden luokkien välillä ei havaittu tilastollista yhteyttä, joidenkin
työntekijöiden työympäristöön liittyvät oireet ja haittakokemukset lisääntyivät mitä
epätavanomaisemmiksi olosuhteet oli arvioitu. Tulosten mukaan koetut työympäristöön
liitetyt oireet ja ympäristöhaitat olivat yleisiä ja stressiä koettiin yli TTL:n vertailuarvojen
/4/. Sisäilmaan liittyviä yhteydenottoja työterveyshuoltoon esiintyi kaikissa
altistumisolosuhdeluokissa. Edellä mainitut tekijät voivat liittyä altistumisolosuhteisiin tai
muihin ihmisen kokemukseen vaikuttaviin tekijöihin. Olosuhdeluokat eivät mahdollisesti
selitä kaikin osin koettujen työympäristöön liittyvien oireiden, haittojen ja stressin sekä
työterveyshuoltoon tulleiden sisäilmastoon liitettyjen kontaktien määrää.
Työympäristössä esiintyvän homeen hajun esiintyminen voi olla tavanomaisesta
poikkeavan olosuhteen indikaattori. Sisäilmaryhmän arvio ongelmasta oli usein eriävä
tehtyjen selvitysten kanssa ja osassa rakennuksissa oli aikaisemmin selvitelty sisäilmastoongelmia, mikä voi vaikuttaa osaltaan työntekijöiden kokemukseen sisäilmaston laadusta.
Pitkittynyt ongelmanratkaisu voi lisätä tilojen käyttäjien huolestuneisuutta, voimistaa
terveydellisen riskin kokemusta sekä luoda epäluottamusta ongelman ratkaisuun /5/.
Kokemukseen voi vaikuttaa osin myös muut tekijät, kuten työhön ja organisaatioon
liittyvät tekijät sekä yksilölliset tekijät, joita ei selvitetty tässä tutkimuksessa.
Moniammatillinen ja prosessimainen ongelman selvittäminen on tärkeää, varsinkin niissä
tapauksissa, joissa ihmiset kokevat sisäilmastoon liittyvät tekijät riskinä tai uhkana /5/6/.
Kokonaisvaltaisessa ongelmanratkaisussa otetaan huomioon altistumisolosuhteet, tilojen
käyttäjien kokemus ja työterveyshuollon tiedot sekä toimintatavat ongelman ratkaisussa.
Yksinomaan sisäilmastokyselyiden perusteella ei voi arvioida sisäilmaongelmien
laajuutta, vakavuutta ja toimenpiteiden kiireellisyyttä. Tutkimuksen vahvuutena on
rakennusten selvitysten tuloksiin perustuva yhdenmukainen malli arvioida
altistumisolosuhteet. Tutkimuksen heikkoutena on, että tutkimusaineisto sisälsi vähän
rakennuksia, missä altistumisolosuhde oli arvioitu epätodennäköiseksi.
Työterveyshuollon tiedot olivat ryhmätason tietoja, eikä tapausten määrä ollut tiedossa,
mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Sisäilmastokyselyn psykososiaaliseen työympäristöön
liittyvä kysymyssarja oli rajallinen, eikä se luo kokonaisvaltaista kuvaa koetusta
psykososiaalisesta työympäristöstä. Arviointimalli on tarkentunut vuodesta 2013-2014.
LÄHDELUETTELO
1.

Lappalainen S., Reijula K., Tähtinen K., Latvala J.,Hongisto V., Holopainen R., Kurttio P., Lahtinen M.,
Rautiala S., Tuomi T., Valtanen A. Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen.
Työterveyslaitos 2017. s. 30-39.

2.

Tähtinen K., Lappalainen S., Karvala K., Remes J., Salonen H. Association between Four-Level
Categorisation of Indoor Exposure and Perceived Indoor Air Quality. Int. J. Environ. Res. Public Health
2018, 15(4), s. 679.

3.

Tähtinen K., Lappalainen S., Karvala K., Lahtinen M., Salonen H. Probability of Abnormal Indoor Air
Exposure Categories Compared with Occupants’ Symptoms, Health Information, and Psychosocial Work
Environment. Appl. Sci. 2019, 9(1), s 99.

4.

Hellgren, U.-M.; Palomaki, E.; Lahtinen, M.; Riuttala, H.; Reijula, K. Complaints and symptoms among
hospital staff in relation to indoor air and the condition and need for repairs in hospital buildings. Scand. J.
Work Environ. Health 2008, 58-63.

5.

Lahtinen, M.; Huuhtanen, P.; Kahkonen, E.; Reijula, K. Psychosocial dimensions of solving an indoor air
problem. Indoor Air 2002, 12, s. 33-46.

6.

Finell, E.; Seppälä, T. Indoor air problems and experiences of injustice in the workplace: A quantitative
and a qualitative study. Indoor Air 2018, 28, s.125-134.
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SISÄILMAAN LIITETTY OIREILU JA LÄÄKÄRISSÄKÄYNNIT
SUOMESSA
Juha Pekkanen1,2, Janne Viertävä2, Katja Borodulin2, Pekka Jousilahti2 ja Tiina
Laatikainen2
1
2

Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

TIIVISTELMÄ
Sisäilmaan liittyvää oireilua ja lääkärissäkäyntejä selvitettiin kansallisesti edustavassa
FinTerveys2017 tutkimuksessa työikäisillä (25-64 vuotiaat, n=3365, osallistumisprosentti
57 %). Useampi kuin joka kolmas nainen ja joka viides mies oli kokenut saaneensa
oireita sisäilmasta joskus elämänsä aikana joko työpaikalla tai kotona. Oireita koskaan
saaneista kaksi kolmasosaa oli saanut oireita myös viimeisen vuoden aikana. Oireilevilla
oli enemmän kroonisia sairauksia (erityisesti astmaa) kuin oireettomilla, he kokivat
terveydentilaansa huonommaksi ja heidän luottamuksensa julkisiin terveyspalveluihin oli
vähäisempi. Huono terveydentila liittyi erityisesti kotona koettuun oireiluun.
JOHDANTO
Sisäilmaan liitetty oireilu on noussut keskeiseksi ympäristöterveydelliseksi haasteeksi
Suomessa. Hallitus julkaisi toukokuussa 2018 Terveet tilat 2028 – ohjelman, jonka
tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa
ja kuntoutusta /1/.
Hallituksen ohjelmaan tukemaan julkaistiin lokakuussa 2018 THL:n koordinoima 10vuotinen Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma /2/. Ohjelman päätavoitteena on
vähentää sisäympäristöön liitettyä oireilua ja lisätä tyytyväisyyttä sisäympäristöön.
Näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan väestökyselyillä.
Vuonna 2017 toteutettiin FinTerveys2017 tutkimus /3/, jossa sisäilmaan liitettyä oireilua
työpaikalla ja kotona sekä lääkärissä käyntejä selvitettiin ensimmäisen kerran koko
Suomen aikuisväestöä edustavassa otoksessa.
FinTerveys2017 tutkimus on laaja kansallisesti edustava terveystarkastus-tutkimus, joka
yhdistää aiempien Terveys 2000/2011- ja FINRISKI -tutkimusten pitkät perinteet.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa luotettavat tiedot Suomen aikuisväestön ja sen
osaryhmien terveydestä, terveyskäyttäytymisestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista sekä
niiden määrittäjistä vuonna 2017.
Tämän raportin tavoitteena on kuvata alustavia ensimmäisiä tuloksia sisäilmaan liitetyn
oireilun yleisyydestä Suomessa tällä hetkellä aikuisväestössä ja siihen liittyviä tekijöitä.
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MENETELMÄT
Aineisto
FinTerveys2017 tutkimuksessa käytettiin Manner-Suomea edustavaa kaksiasteista
satunnaisotantaa. Otokseen poimittiin 10 305 25-vuotta täyttänyttä henkilöä.
Tämä analyysi rajattiin työikäiseen väestöön (25-64 -vuotiaat, osallistumisprosentti 57%).
1495 miestä ja 1855 naista olivat vastanneet kysymyksiin sisäilmaan liittyvästä oireilusta
työpaikalla ja kotona. Tarkempaan analyysissa työpaikalla koetusta oireilusta
sisällytettiin vain ne vastaajat, jotka olivat joko palkkatyössä tai yrittäjiä.
Tiedonkeruu
Tutkittavat kutsuttiin kirjeitse terveystarkastukseen ja laboratorionäytteiden ottoon
tutkimusta varten perustettuun tutkimuspisteeseen. Terveystarkastuksessa mitattiin mm.
pituus, paino, kehon koostumus, verenpaine sekä vyötärön, lantion ja olkavarren
ympärykset. Tutkittavilta otettiin verinäyte, josta määritettiin mm. seerumin lipidiarvot,
maksan toimintakokeita ja tulehdusmarkkereita. Kyselylomakkeilla kerättiin laajasti
tietoa esim. terveydentilasta, terveyskäyttäytymisestä ja palveluiden käytöstä.
Sisäilmaan liittyvää oireilua ja lääkärissäkäyntejä selvitettiin kolmella kysymyksellä
kyselylomakkeella, jonka tutkittavat saivat kotiin täytettäväksi terveystarkastuskäynnillä:
-Oletteko koskaan saanut oireita kotinne sisäilmasta?
-Oletteko koskaan saanut oireita työpaikkanne sisäilmasta?
-Oletteko koskaan ollut lääkärin tutkimuksissa tai hoidossa oireilun tai sairastelun takia,
jonka on epäilty johtuvan pääasiassa huonosta sisäilmasta?
Vastausvaihtoehdoja oli aina kolme eli 1) ei, 2) kyllä, 12 viime kuukauden aikana ja 3)
kyllä, viimeksi yli vuosi sitten.
Analyyseissa käytettiin ristiintaulukointia ja logistista regressiota.
TULOKSET
Joka viides työikäinen nainen ja joka kymmenes työikäinen mies kokee saaneensa oireita
työpaikkansa sisäilmasta viimeisen 12 kuukauden aikana (taulukko 1). Koskaan oireita
työpaikalla oli saanut kolmannes naisista ja lähes viidennes miehistä. Eli oireita joskus
saaneista noin kaksi kolmasosaa oli saanut oireita myös viimeisen vuoden aikana.
Kun analyysi rajoitettiin vastaajiin, jotka olivat palkkatyössä tai yrittäjiä, miehistä 12,5 %
koki työpaikan sisäilmaan liittyviä oireita 12 viime kuukauden aikana ja 5,9 % aiemmin,
ja naisista 27,6 % ja 10,0 %.
Kotona oireita saatiin huomattavasti harvemmin. Työikäisistä naisista noin 10 % ja
miehistä 6 % miehistä oli joskus saanut kotonaan oireita sisäilmaan liittyen.
37 % naisista ja 21 % miehistä kokee saaneensa oireita sisäilmaan liittyen joskus
elämässään, joko työpaikalla tai kotona.
Noin 12 % naisista ja 5 % miehistä oli joskus elämässään käynyt lääkärissä pääasiassa
sisäilmasta johtuvien oireiden tai sairastelun takia.
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Taulukko 1. Sisäilmaan liitetyn oireilun ja lääkärissä käynnin yleisyys (%) 12 viime
kuukauden aikana ja aiemmin, erikseen miehillä ja naisilla.
Miehet % (n=1495) Naiset % (n=1855)
Työpaikalla, viim 12 kk

11,1

22,5

Työpaikalla, vain aiemmin

7,2

11,4

Kotona, viim 12 kk

3,8

5,5

Kotona, vain aiemmin

2,1

4,3

Työpaikalla tai kotona, koskaan

21,0

37,0

Lääkärissä sisäilman takia, viim 12 kk

1,2

4,6

Lääkärissä sisäilman takia, vain aiemmin

3,7

7,4

Sekä työpaikalla että kotona oireilevilla oli enemmän pitkäaikaisia sairauksia (taulukko
2). Erityisesti astman sairastaminen liittyi lisääntyneeseen oireiluun sekä työpaikalla että
kotona: oireilevilla oli noin kaksi kertaa enemmän astmaa kuin ei oireilevilla. Tulos ei
muuttunut, kun logistisella regressiolla vakioitiin iän ja sukupuolen vaikutus.
Oireilevat olivat vähemmän tyytyväisiä omaan terveydentilaansa verrattuna ei-oireileviin.
Sama oli nähtävissä tyytyväisyydessä kykyyn selviytyä päivittäisistä toiminnoista.
Yhteys oli erityisen vahva kotona koettuun oireiluun. Tämäkään tulos ei muuttunut, kun
logistisella regressiolla vakioitiin iän ja sukupuolen vaikutus.
Enemmän kuin joka kymmenes oireileva oli käynyt lääkärin vastaanotolla sisäilman takia
viimeisen 12 kuukauden aikana. Oireilevat kävivät myös lähes kaksi kertaa useammin
lääkärissä yleensä, verrattuna ei oireita kokeneisiin, mutta luottivat vähemmän julkisiin
terveyspalveluihin. Tulos ei muuttunut, kun logistisella regressiolla vakioitiin iän ja
sukupuolen vaikutus.
Taulukko 2. Sairastavuus ja tyytyväisyys omaan terveyteen sekä terveyspalvelujen käyttö
ja niihin luottaminen oireilevilla ja ei oireilevilla. Miehet ja naiset yhdessä.
Työpaikalla, viim 12
Kotona,
kk1
viim 12 kk2
Ei oireita
%
50,3

Oireita
%
27,5

Ei oireita
%
45,1

Oireita %

Yli 55 vuotiaita (%)
Pitkäaikainen sairaus tai muu
terveysongelma
Astma todettu

25,3
35,1

24,6
52,1

30,1
42,8

29,6
64,4

9,0

16,4

10,8

21,9

Erittäin tyytyväisiä
terveyteensä
Erittäin tyytyväisiä kykyyn
selviytyä päivittäisistä
toiminnoista

23,8

15,1

20,7

3,1

50,5

47,6

46,7

29,2

Käynyt lääkärillä sisäilman
takia 12 viime kk aikana

0,5

14,1

2,6

12,4

Miehiä (%)

36,4
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Yli 3 käyntiä lääkärillä 12
viime kk aikana

18,9

33,5

21,9

39,1

Luottaa täysin julkisiin
terveyspalveluihin (%)

15,9

11,5

16,6

11,2

1

Analyysissa mukana vain palkkatyössä tai yrittäjinä toimivat. Johtuen puuttuvista
tiedoista, N vaihtelee välillä 2465–2485.
2

Johtuen puuttuvista tiedoista, N vaihtelee välillä 3334–3365.

TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Merkittävä osa Suomessa asuvasta väestöstä kokee tai on kokenut oireita liittyen
sisäilmaan, erityisesti työpaikoilla, ja on myös käynyt asian takia lääkärissä. Koskaan
oireita saaneista jopa kaksi kolmasosaa sai oireita myös viimeisen vuoden aikana. Tämä
havainto vaatii lisäselvityksiä, joita voidaan kuitenkin tehdä vain rajoitetusti tässä
aineistossa, josta puuttuu tietoa mm. työpaikan ja kodin vaihdoksista sekä niiden
ilmanlaadusta.
Oireilevilla oli odotetusti enemmän kroonisia sairauksia, erityisesti astmaa, ja he olivat
myös vähemmän tyytyväisiä terveydentilaansa. He myös luottivat vähemmän julkisiin
terveyspalveluihin. Huono terveydentila liittyi erityisesti kotona koettuun oireiluun
sisäilmasta, mikä heijastui jopa huonontuneena kykynä selviytyä päivittäisistä
toiminnoista. FinTerveys2017 aineisto, jossa on myös objektiivisia terveysmittareita sekä
useita luottamukseen ja asenteisiin liittyviä kysymyksiä, tarjoaa ainakin osin hyvän
mahdollisuuden analysoida näitä havaintoja tarkemmin.
FinTerveys2017 tutkimuksessa selvitettiin ensimmäisen kerran sisäilmaan liittyvää
oireilua ja lääkärissäkäyntejä kansallisesti edustavassa otoksessa, hyvällä
vastausprosentilla. Kysely mahdollistaa myös poikkeuksellisen vertailun työpaikalla ja
kotona, tai molemmissa, oireita kokevien välillä. Tutkimuksen sisältää laajasti tietoa
vastaajien terveydestä ja muista tekijöistä, mutta valitettavasti siitä puuttuu tarkemmat
sisäilmaoireilua ja sisäilman laatua kuvaavat mittarit. Kuitenkin jo alustavat tulokset
viittaavat useisiin mielenkiintoisia havaintoihin, jotka vaativat lisäselvityksiä.
LÄHDELUETTELO
1.

https://vnk.fi/terveet-tilat-2028

2.

Lampi, J; Pekkanen, J. Terve ihminen terveissä tiloissa: Kansallinen sisäilma ja
terveys -ohjelma 2018 – 2028. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti
8/2018.

3.

Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S, toim. Terveys,
toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa - FinTerveys 2017-tutkimus. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 4/2018.
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KOULURAKENNUSTEN SISÄILMAONGELMAT
REHTOREIDEN ARVIOIMINA JA NIIDEN YHTEYS
OPETTAJIEN ÄÄNIHÄIRIÖIHIN
Hanna Vertanen-Greis, Eliisa Löyttyniemi ja Tuula Putus
Turun yliopisto, Lääketieteen tiedekunta, Kliininen laitos

TIIVISTELMÄ
Sisäilmaongelmien yhteydessä esiintyy tyypillisesti hengitystieoireilua, joihin
äänihäiriökin lukeutuu. Tavoitteenamme oli arvioida, onko koulurakennusten
sisäilmaongelmilla yhteyttä opettajilla esiintyviin äänihäiriöihin. Tutkimuksessa
rehtoreilta kysyttiin tietoja koulurakennusten (N = 85) sisäilmaongelmista ja sisäilmaa
parantaneista korjauksista. Tulosten mukaan sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa
työskentelevillä opettajilla oli 2.4-kertainen riski kärsiä äänihäiriöstä. Tulokset
vahvistavat aiempia havaintoja äänihäiriöiden ja sisäilmaongelmien välisestä yhteydestä.
Sisäilmaan liittyvä riski äänihäiriöihin on hyvä ottaa huomioon työterveyshuollossa
riskiryhmien tukemiseksi, sillä ääni on opettajan keskeinen työväline. Riski on hyvä ottaa
huomioon myös kunnissa koulujen korjauksia suunnitellessa.
JOHDANTO
Koulujen sisäilmaongelmat ovat olleet aktiivisen keskustelun kohteena /1, 2/.
Sisäilmaongelmien yhteydessä esiintyy tyypillisesti hengitystieoireita /3/, ja
monikansallisen HITEA-koulututkimuksen mukaan oppilaiden lisäksi myös opettajilla on
kohonnut riski saada hengitystieoireita kosteusvauriokouluissa /4, 5/.
Äänihäiriö (kuten käheys ilman flunssaa) on hengitystieoire, jolla on erityisesti vaikutusta
opettajien työkykyyn /6/. Äänihäiriöiden yhteyttä sisäilmaongelmiin on tutkittu vasta
vähän, vaikka sisäilma-altisteiden on arvioitu olevan yksi tärkeimmistä ääntä
kuormittavista tekijöistä /6/. Tutkimuksemme tavoitteena oli arvioida koulurakennusten
sisäilmaongelmien yhteyttä opettajien äänihäiriöihin. Sisäilmaongelmia arvioitiin
rehtoreilta saatujen tietojen perusteella. Vilkmanin /6/ havaintoihin perustuvan
hypoteesimme mukaan oletimme sisäilmaongelmien ja opettajien äänihäiriöiden välillä
olevan selkeä yhteys.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Kysyimme eri puolilla Suomea sijaitsevan kolmen suuren kunnan rehtoreilta, onko
heidän johtamiensa koulujen eri rakennuksissa epäilty tai todettu sisäilmaongelmia ja
tehty sisäilmaa parantavia korjauksia. Kyselylomakkeen laadinnassa käytettiin apuna
Kurnitskin ym. rehtorikyselyä /7/. Epäillyt ja todetut sisäilmaongelmat yhdistettiin
analyysissa, koska todettujen sisäilmaongelmien taustalla on yleensä myös epäily
ongelmasta. Koulurakennusten kokoa arvioitiin oppilaiden lukumäärällä.
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Tietoja verrattiin opettajilla esiintyviin äänihäiriöihin, joita arvioimme Simberg ym. /8/
äänihäiriöseulan avulla. Tilastolliset analyysit tehtiin SAS JMP Pro 13.0 - ja SAS 9.4 –
ohjelmilla. Tutkimus on Turun yliopiston eettisen toimikunnan hyväksymä.
TULOKSET
Tutkimukseen vastasi 533 opettajaa, joista naisia oli 81 % (vastausprosentti 33 %).
Äänihäiriöistä kärsi 56 % opettajista (N = 298/531, CI 95 % 52 % – 60 %). Ikäjakauma
oli 24 – 64 vuotta, keskiarvo 44 vuotta. Astmaa sairasti 15 % vastaajista, ja 3 %
vastaajista tupakoi säännöllisesti. Naiset kärsivät miehiä enemmän äänihäiriöistä (p =
0.027), ja astmaa sairastavilla esiintyi muita enemmän äänihäiriöitä (p = 0.0019).
Äänihäiriöillä ei havaittu yhteyttä iän, tupakoinnin tai opettajien kotona epäiltyjen tai
todettujen sisäilmaongelmien kanssa.
Kysely lähetettiin 120 rehtorille, joista 65 vastasi siihen (54 %). Tutkimukseen saatiin
tiedot 85 koulurakennuksesta, joista 46 % oli rakennettu ennen 1970-lukua. Rehtorien
mukaan sisäilmaongelmia oli esiintynyt 72 % rakennuksista, ja sisäilmaan liittyviä
korjauksia oli tehty 64 % rakennuksista. Sisäilmaongelmien ja rakennuksen iän välillä oli
tilastollisesti merkitsevä yhteys (p = 0.0095). Yli 80 % vuosina 1950 – 79 rakennetuista
koulurakennuksista ja 75 % 2010-luvulla rakennetuista rakennuksista esiintyi
sisäilmaongelmia. Niissä koulurakennuksissa, joissa opiskeli yli 400 oppilasta, 89 % oli
rehtorien ilmoittamia sisäilmaongelmia, kun alle 200 oppilaan rakennuksista 58 %
esiintyi sisäilmaongelmia (p = 0.0009).
Äänihäiriöitä raportoitiin enemmän niissä rakennuksissa, joissa oli epäilty tai todettu
sisäilmaongelmia (Taulukko 1). Näissä rakennuksissa työskentelevillä opettajilla oli 2.4kertainen riski kärsiä äänihäiriöistä (RR 1.6 – 3.6). Koulurakennuksen iällä ei ollut
yhteyttä äänihäiriöiden esiintymiseen (p = 0.15). Kuviossa 1 on esitetty äänihäiriöiden ja
sisäilmaongelmien esiintyminen eri vuosikymmeninä rakennetuissa koulurakennuksissa.
Taulukko 1. Opettajilla esiintyvien äänihäiriöihin yhteys koulurakennusten
sisäilmaongelmiin.
Ei
Sisäilmaongelma
sisäilmaongelmaa epäilty tai todettu
% (N)
% (N)
Äänihäiriö
40 (181)
60
(270)

p-arvo

< 0.0001

Kuntien välisiä eroja ei havaittu äänihäiriöiden yleisyydessä tai sisäilmaongelmien
määrässä. Myöskään oppilasmäärissä ei havaittu kuntakohtaisia eroja. Koulurakennukset
olivat keskimäärin hieman vanhempia kunnassa B kuin muissa kunnissa (p = 0.077).
Sisäilmaa parantavia korjauksia oli tehty selvästi vähiten kunnassa C (p = 0.0013).
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Kuvio 1. Äänihäiriöiden ja sisäilmaongelmien esiintyminen eri vuosikymmeninä
rakennetuissa koulurakennuksissa.
POHDINTA
Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida koulurakennusten sisäilmaongelmien yhteyttä
opettajien äänihäiriöihin. Tulosten mukaan sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa
työskentelevillä opettajilla oli 2.4-kertainen riski kärsiä äänihäiriöstä. Tulos vahvistaa
hypoteesin ja on linjassa aikaisempien havaintojen kanssa /9/.
Rehtorien mukaan sisäilmaongelmia oli esiintynyt 72 % rakennuksista, mikä on selvästi
enemmän kuin aiemmin on arvioitu (24 %) /10/. Onkin mahdollista, että rehtorikyselyyn
ovat vastanneet muita aktiivisemmin ne rehtorit, joiden kouluissa on ollut
sisäilmaongelmia.
Tutkimuksen tulosten mukaan sisäilmaongelmia esiintyi samassa suhteessa eri kunnissa,
mutta niihin liittyvissä korjausten määrissä oli eroja. Kunnassa C oli tehty selvästi
vähemmän korjauksia kuin muissa kunnissa, mikä voi viitata käytettävissä oleviin
resursseihin.
Myös äänihäiriöiden yleisyys oli linjassa aikaisempien tulosten kanssa, ja otos oli
edustava iän ja sukupuolen suhteen verrattuna suomalaiseen opettajakuntaan /11, 12/.
Opettajakyselyn vastausprosentti oli suhteellisen alhainen. Yleisesti on tiedossa, että
kyselytutkimusten vastausprosentit ovat laskeneet, mikä voi aiheuttaa tulokseen harhaa.
Näin on erityisesti silloin, jos oireiset ovat vastanneet muita aktiivisemmin /13/.
Rehtorikyselyn vastausprosentti oli opettajakyselyä korkeampi. Osasta koulurakennuksia
oli kuitenkin annettu tiedot kahteen kertaan; esim. kunnassa B oli vastikään toteutettu
kouluverkon hallinnollinen uudistus, ja osa rehtoreista oli vastannut uuden ja osa vanhan
kouluverkkojaon mukaan. Datasta oli pyritty tekemään mahdollisimman luotettava
poistamalla siitä päällekkäisyydet sekä tiedot niistä opetuspaikoista, mitkä eivät olleet
tutkimuksen kannalta relevanteissa rakennuksissa (esim. sairaala).
Opettajan ääntä kuormittavat monet tekijät, kuten runsas äänen käyttö, melu ja stressi,
joita ei tutkittu tässä yhteydessä /6, 10/. Sisäilmaan liittyvä riski äänihäiriöihin on
kuitenkin otettava erityisen vakavasti, sillä ääni on opettajan keskeinen työväline, ja
opettajien työ on pitkälle tilaan sidottua. Jos ääni pettää toistuvasti tietyssä tilassa, ei
opettajalla ole mahdollisuutta antaa sen toipua siirtymällä toiseen tilaan.
Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää sitä, että siinä käytetyt tiedot hankittiin eri
lähteistä, rehtorien tiedoista ja samojen koulurakennusten opettajien vastauksista.
Toisaalta opettajien itsearvioimat oireet voivat olla yhteydessä rehtorien käsitykseen
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sisäilmaongelmista tai niiden epäilyistä. Koulujen rehtorit vastaavat johtamansa koulun
kaikesta toiminnasta, ja heillä on ajankohtaiset tiedot myös koulurakennusten
sisäilmatilanteesta. Suuressa osassa kouluja on useita eri rakennuksia, ja hallinnollisesti
yhteen kouluun voi kuulua jopa yli 10 rakennusta eri puolilla kuntaa. Tutkimuksessa
keskityttiin siksi koulujen sijaan yksittäisten rakennusten sisäilmaongelmiin. On
kuitenkin huomattava, että koulurakennukset ovat usein sokkeloisia, ja samassa
rakennuksessa voi olla eri aikoina rakennettuja osia. Olosuhteet eri puolilla rakennusta
voivat siten vaihdella huomattavasti. Virhettä lisääkin se, että rakennusten
sisäilmaongelmien ja korjausten tarkka sijainti rakennuksessa ei ollut selvillä. Myöskään
peruskorjausten ajankohta tai korjausten laajuus ei ollut mukana tutkimuksessa. Lisäksi
tiedossamme ei ollut, vastasivatko rehtorit muistinvaraisesti vai tarkistivatko he tiedot
dokumenteista.
Saatavilla olevat koulurakennusten perustiedot vaihtelivat kunnittain. Parhaimmillaan
koulurakennuksista oli kerätty rekisterityyppisesti hyvät perustiedot suurimmasta osasta
koulurakennuksia, kun toisaalla oli haasteita saada selville yksittäisten koulurakennusten
rakennusvuodet. Myös arviot rakennusten lukumääristä vaihtelivat kuntien eri
hallinnonalojen välillä. Arvio koulurakennusten koosta perustui siksi rehtoreilta saadun
rakennuskohtaiseen oppilasmäärään. Vaikka käytettävissä oli myös rekisteritiedot
oppilasmääristä, oli ne kerätty koulukohtaisina eivätkä siten olleet käyttökelpoisia
arvioitaessa yksittäisten rakennusten kokoa. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää
laajemmin. Sen sijaan tulokset antavat viitteitä siihen opettajien äänihäiriöiden ja
koulujen sisäilmaongelmien välillä olevasta mahdollisesta yhteydestä. Jatkotutkimuksia
tarvitaan yhteyden voimakkuuden selvittämiseksi niin, että käytettävissä olisi kattavat
rakennustiedot.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän tutkimuksen mukaan sisäilmaongelmaisissa koulurakennuksissa työskentelevillä
opettajilla oli 2.4-kertainen riski kärsiä äänihäiriöstä. Tulokset vahvistavat aiempia
havaintoja äänihäiriöiden ja sisäilmaongelmien välisestä yhteydestä. Ääni on opettajan
keskeinen työväline, ja sisäilmaan liittyvä riski äänihäiriöihin onkin hyvä ottaa huomioon
työterveyshuollossa riskiryhmien tukemiseksi. Riski on hyvä ottaa huomioon myös
kunnissa koulujen korjauksia suunnitellessa, sillä opettajan työ on pitkälle sidottu tiettyyn
tilaan.
KIITOKSET
Tutkimusta on rahoittanut Työsuojelurahasto. Kiitämme lämpimästi tutkimukseen
osallistuneita rehtoreita ja opettajia.
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SISÄILMAN MERKITYS – MITÄ OPITTU
SYNTYMÄKOHORTTITUTKIMUKSESSA?
Anne M. Karvonen1, Pirkka V. Kirjavainen1,2, Martin Täubel1, Anne Hyvärinen1 ja Juha
Pekkanen1,3
1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Itä-Suomen yliopisto
3
Helsingin yliopisto
2

TIIVISTELMÄ
Varhaislapsuuden elinympäristön mikrobialtistuksella on merkitystä
immuunijärjestelmän kehittymisessä. Varhaislapsuuden sisäilman merkitystä lasten
sairastumista astmaan ja allergioihin on tutkittu suomalaisessa
syntymäkohorttitutkimuksessa jo yli 10 vuotta. Lapsuuden kodin pääasiallisten
oleskelutilojen vakava kosteusvaurio oli yhteydessä pysyvään astmaan 6-vuoden iässä,
mutta se ei johtanut pitkäaikaisen matala-asteisen tulehdustilaan, vaikka sellainen oli
havaittavissa altistumisen aikana. Olohuoneen pölynäytteestä mitattuna korkea
kokonaismikrobimäärä suojasi astmaan sairastumiselta, kun taas keskimääräinen altistus
lisäsi riskiä. Maaperästä lähtöisin olevan mikrobikoostumuksen suurempi osuus sisäilman
mikrobiomista suojasi astmalta vahvemmin kuin yksittäiset mikrobit tai bakteerien
monimuotoisuus.
LUKAS -SYNTYMÄKOHORTTITUTKIMUS
Varhaislapsuuden sisäilman merkitystä lasten sairastumista astmaan ja allergioihin on
tutkittu suomalaisessa syntymäkohorttitutkimuksessa jo yli kymmenen vuotta. PohjoisSavon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen alueilla rekrytoitiin 442 odottavaa äitiä
vuosina 2002-2005 /1/. Perheet asuivat omakoti-, rivi- tai paritaloissa lapsen syntymän
aikaan. Perheistä 30 % asui maatiloilla ja loput haja-asutusalueilla tai kylissä tai
kaupunkien asuinalueilla.
Äideille tehtiin raskausajan kysely, jossa kysyttiin mm. altistumista kotieläimille ja
tupakoinnille, sekä osallistumista maatalouteen. Kodeista on kerätty pölynäytteitä sekä
imuroimalla olohuoneen lattiaa että passiivisilla laskeutuvan pölyn keräimillä. Näytteistä
on analysoitu altistumista mikrobeille, mikrobitoksiineille ja allergeeneille.
Tutkimusinsinööri on tehnyt suunnitelman mukaisesti ja rakenteita rikkomatta
kosteusvauriokuntoarvion lasten koteihin, kun he olivat keskimäärin noin viiden
kuukauden ikäisiä sekä uudelleen kuuden vuoden iässä. Lukas-tutkimusaineisto on
yhdysvaltalaisen syntymäkohortin kanssa ainoita syntymäkohortteja maailmassa, joissa
altistuksen arviointi perustuu tutkijan tekemiin havaintoihin kosteusvaurioista.
Lapsia seurattiin vuosittaisilla kyselylomakkeilla kuuden ensimmäisen ikävuoden aikana
ja heille on tehty tutkimuskäyntejä yhden, kuuden ja 10.5 vuoden iässä.
Tutkimuskäynneillä on seurattu lasten kasvua ja kehitystä, allergisten sairauksien
ilmentymistä sekä otettu biologisia näytteitä, joista mm. määritetty atooppista
herkistymistä 19 allergeenille seeruminäytteistä.
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TULOKSIA SYNTYMÄKOHORTTITUTKIMUKSESTA
Kodin kosteusvauriot ja terveyshaitat
Kodin oleskelutilojen ja keittiöiden kosteus- ja homevauriot olivat yhteydessä lasten
astmatyyppisiin oireisiin (lääkärin diagnosoima astma tai astmaattinen
keuhkoputkentulehdus sekä hengityksen vinkuna) jo ensimmäisten elinvuosien aikana
/1/. Varhaislapsuuden kodin pääasiallisten oleskelutilojen vakava kosteusvaurio oli
yhteydessä pysyvään astmaan 6-vuoden iässä /2/. Tämä yhteys näkyi erityisesti
atooppisilla (mitattavia spesifisiä IgE-vasta-aineita) lapsilla kuin ei-atooppisilla lapsilla
/2/. Kosteus- ja homevauriot eivät olleet yhteydessä hengitystieinfektioihin tai
atooppiseen herkistymiseen ensimmäisten kuuden vuoden aikana /2/.
Suurimmassa osassa (90%) rakennuksista oli jonkinasteisia, pääosin pieniä,
kosteusvaurioita, mutta vakavia (alle 10 %) ja terveydelle haitallisia oli vain osassa
rakennuksista /2/. Kylpyhuoneiden ja muiden asuintilojen kosteus- ja homevauriot eivät
olleet yhteydessä terveyteen.
Varhaislapsuuden kodin kosteusvaurio ei ollut yhteydessä pitkäaikaiseen matalaasteiseen tulehdustilaan eli eräänlaisen kehon ärsytystilan kehittymiseen /3/, vaikka
matala-asteinen tulehdustila oli havaittavissa altistumisen aikana 6-vuoden iässä
poikkileikkausaineistossa /4/.
Varhaislapsuuden lattiapölynäytteestä määritettiin myös 330 mikrobitoksiinia, joita
havaittiin kymmeniä per näyte. Mikrobitoksiinien määrä oli heikosti yhteydessä
havaittuun kosteusvaurioon, eivätkä ne lisänneet riskiä sairastua astmaan /5/.
Kodin sisäilman mikrobit ja astma sekä allergiset sairaudet
Aiemmin on havaittu, että immuunijärjestelmälle ja koko ihmisen elimistölle on hyvä
kohdata runsaasti mikrobeja. LUKAS -tutkimuksessa havaitsimme, että runsaan mikrobija koira-altistuksen yhteydessä lapsen sietokyky lisääntyy /6,7,8/ ja lapset sairastavat
harvemmin hengitystieinfektioita ja vähemmän korvatulehduksia ensimmäisen elin
vuoden aikana, jos perheellä oli koira /9/.
Kokonaispölyn määrä, homeiden (Aspergillus ja Penicillium homeiden
ekstrapolysakkaridit (EPS)) ja gram-negatiivisten bakteerien (endotoksiini) määrää
kuvaavat markkerit suojasivat erityisesti ei-maanviljelijöiden lapsia astmaan
sairastumiselta ja hengitystieoireilta kahden ensimmäisen elinvuoden aikana /10/.
Yksittäisten mikrobimarkkereiden itsenäistä yhteyttä terveyteen ei voitu selvästi erotella,
koska niiden pitoisuudet olivat riippuvuussuhteessa pölynmäärään ja muiden
mikrobimarkkereiden pitoisuuksiin /10/.
Kun lapsia seurattiin pidempään, havaitsimme, että keskimääräinen elinympäristön
kokonaismikrobialtistutuminen voi lisätä astmaan sairastumisen riskiä, kun taas korkea
altistuminen voi suojata astmalta /11/. Yksittäiset mikrobimarkkerit sisältäen
mikrobiryhmät, -suvut tai -lajit olivat pääosin ei-tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä
terveyteen kuuden ensimmäisen elinvuoden aikana ja niiden yhteyden muoto vaihteli
/11/. Elinympäristön mikrobialtistuksen kokonaismäärä ennusti paremmin astmaan
sairastumisen riskiä kuin yksittäiset mikrobimarkkerit ja havaittu yhteys oli riippumaton
mikrobiston moninaisuudesta tai kokonaispölyn määrästä.
Varhaislapsuuden olohuoneen pölynäytteen sekvensoinnilla saatiin kattavasti selville
DNA-pohjaisella menetelmällä sisäilman bakteerit ja sienet (homeet ja hiivat). Astmaan
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sairastuneiden lasten varhaislapsuuden kodissa oli matalampi bakteereiden moninaisuus
eli rikkaus kuin astmaan sairastumattomien lasten kodeissa /12/. Varhaislapsuuden kodin
bakteerikoostumus oli myös erilainen astmaan sairastuneilla lapsilla kuin
sairastumattomilla. Kun bakteerikoostumusta tutkittiin tarkemmin, havaittiin, että
Firmikuutteihin kuuluva Lactococcus -suku oli riskitekijä astmaan sairastumisessa ja
reilun kymmenen, lähinnä Aktinobakteereihin kuuluvan, bakteerisukujen joukko suojasi
astmaan sairastumiselta. Nämä maaperästä peräisin olevat astmalta suojaavat suvut eivät
olleet itsenäisesti yhteydessä astmaan, mutta niiden suhteellisten osuuksien summa
vähensi astmaan sairastumisen riskiä sekä selitti havaitun yhteyden bakteerien
moninaisuuden ja astman välillä /12/.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksemme kosteusvaurioaltistumisen arviointi perustuu tutkimusinsinöörin
havaintoihin. Kosteusvauriot ovat suomalaisissa rakennuksissa hyvin tavallisia: lähes
jokaisessa kodissa oli jonkinasteisia, pääosin pieniä, kosteusvaurioita, mutta vakavia ja
terveydelle haitallisia oli vain pienessä osassa rakennuksista. Tutkimuksemme perusteella
voidaan todeta, että vakava kosteusvaurio lapsen pääasiallisissa oleskelutiloissa lisää
riskiä sairastua astmaan, mutta se ei lisää riskiä allergiseen herkistymiseen (IgEvälitteinen allergia), hengitystieinfektioihin tai pitkäaikaiseen matala-asteiseen
tulehdustilaan. Maaperästä lähtöisin olevan mikrobikoostumuksen suurempi osuus
sisäilman mikrobiomista suojasi astmalta vahvemmin kuin yksittäiset mikrobit tai
bakteerien monimuotoisuus.
KIITOKSET
Tätä tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia (rahoitusnumerot 139021;287675);
Juho Vainion säätiö; Yrjö Jahnssonin säätiö; Lastentautientutkimussäätiö; EVO/VTRtutkimusrahoitus; Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö; Maatalousyrittäjien eläkelaitos
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VILJELIJÄVÄESTÖN ALTISTUMINEN, OIREET JA
HENGITYSTIESAIRAUDET
Eetu Suominen ja Tuula Putus
Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto

TIIVISTELMÄ
Turun yliopisto on tehnyt MELA:n rahoituksella maatalousyrittäjien terveystutkimuksen,
jonka yhtenä tavoitteena oli selvittää työ- ja asuinolosuhteiden yhteyttä viljelijöiden
oireiluun ja sairastavuuteen. MELA:n jäsenistölle lähetettyyn sähköiseen oirekyselyyn
vastasi 2541 henkilöä. Työympäristön haitoista yleisin oli melu, pöly, veto, kostea ilma ja
ulosteiden haju. Noin 20 % vastaajista oli havainnut tuotantotiloissa kosteusvaurion
merkkejä, 25 % näkyvää hometta ja 10 % koki, että ilmanvaihto on riittämätön. Noin 30
% vastaajissa raportoi kodissaan sisäilmaongelmia. Oireina viljelijät raportoivat
tukkoisuutta, nuhaa, kurkkukipua, käheyttä, yskää, rasitushengenahdistusta ja silmien
ärsytystä, sekä myös kroonista yskää ja limannousua. Astmaa esiintyi yhtä paljon kuin
muullakin väestöllä, vaikka allergista nuhaa ja atooppista ihottumaa oli selvästi
vähemmän.
JOHDANTO
Suomessa oli vuonna 2014 yli yhden peltohehtaarin suuruisia, tukea hakeneita maatiloja
kaikkiaan runsaat 56 000 kappaletta. Suomen liityttyä EU:hun maatilojen lukumäärä on
vähentynyt keskimäärin 2,8 % vuosivauhdilla ja keskimääräinen tilakoko kasvanut /1/.
Maatilojen päätuotantosuunnista yleisimmät ovat viljanviljely sekä lypsykarjatalous.
Lisäksi muita päätuotantosuuntia on mm. muu nautakarjatalous, sika-, hevos- ja
siipikarjatalous sekä erikoiskasvien viljely. Viljelijäväestö altistuu työssään lukuisille
erilaisille biologisille ja kemiallisille tekijöille (esimerkiksi orgaaniset pölyt, homesienet,
torjunta-aineet) /2/. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työ- ja asuinolosuhteiden
yhteyttä viljelijöiden hengitystieoireisiin ja -sairauksiin.
AINEISTOT JA MENETELMÄT
Joulukuun alussa 2017 MELA lähetti Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaineen
oirekyselyn 5000 jäsenelleen, jotka oli valittu satunnaisotannalla. Kyselyyn vastasi
joulukuun aikana mennessä 1060 henkilöä, joista miehiä oli 62 %. Tämän jälkeen samalle
otokselle lähetettiin muistutuskirje ja otantaa laajennettiin yhteensä 10 000 henkilöön.
Lyhyen ajan kuluessa saatiin yhteensä 2541 vastausta, joista miehiä oli 60 %. Lopullinen
vastausprosentti oli 25,4 %. Oirekysely perustui aiemmin käytettyyn ns. VTH-projektin
oirekyselyyn /3/, sisältäen Örebro-kyselyn ja soveltuvia osia Tuohilampi-lomakkeistosta.
Aineisto analysoitiin SPSS22-ohjelmalla. Luokkamuuttujien väliset erot testattiin Khiin
neliö-testillä ja pienet ositekohtaiset luvut Fisherin tarkalla testillä. Jatkuvat muuttujat
testattiin t-testillä. Monimuuttujamallituksena käytettiin varianssi- ja
kovarianssianalyysiä sekä logistisia regressiomalleja. Koska miesten ja naisten oireilu ja
sairastavuus ovat erilaisia, miesten ja naisten tunnuslukuja tarkasteltiin erikseen ja lisäksi
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ikä, sukupuoli, atopia ja tupakointi otettiin huomioon monimuuttujamallituksissa. Koska
artikkelin pituus on rajattu, kaikkia tuloksia ei raportoida tässä artikkelissa.
Tuloksia verrattiin myös aikaisemmin julkaistuihin aineistoihin, joissa oli viljelijäväestöä
koskevia tunnuslukuja /4, 5/.
TULOKSET
Elinkeinot ja rakennuskanta
Päätoimisia viljelijöitä oli 76 % ja sivutoimisia 15 %. Viisi prosenttia on muussa työssä,
mutta omistaa maatilan. Suurin tuotantosuunta oli lypsykarjatalous (39 %) ja seuraavaksi
suurimmat tuotantosuunnat olivat viljanviljely (16,5 %) ja kasvinviljely (15 %).
Lihakarjatiloja oli 12 %. Muita sivutuloja antavia elinkeinoja olivat metsätila (62 %),
kasvinviljely (25 %), viljanviljely (20 %), lihantuotanto (10 %) sekä tuotteiden
suoramyynti (8 %). Lisäksi 17 %:lla oli muita sivuammatteja, kuten koneurakointi,
konekorjaus ja maatalouslomittajana toimiminen. Noin 42 % tiloista on kooltaan yli 50
ha, 26 % kokoluokassa 21 - 50 ha ja 12 % oli kooltaan alle 20 ha. Yli 250 ha:n tiloja oli
vain 1,4 %.
Tilojen rakennuskanta on pääosin vanhaa. Yli kolmannes (34 %) tilojen päärakennuksista
oli peräisin 1950-luvulta tai oli rakennettu sitä ennen. Vain 8 % päärakennuksista on
rakennettu 2000-luvun puolella. Tuotantorakennukset ovat uudempia kuin
asuinrakennukset. Yli 45 %:lla tiloista on monia eri-ikäisiä tuotantorakennuksia, mutta
1980-, 1990- ja 2000-luvun rakennukset muodostivat kukin 10 % tuotantorakennuksista.
Näillä vuosikymmenillä oli rakennettu vain hiukan yli 20 % asuinrakennuksista.
Asuinrakennuksista 56 % on puurunkoisia ja noin joka neljäs on
massiivihirsirakennuksia. Myös tuotantorakennuksista kolmannes oli puurunkoisia ja
vain 22 % betonirunkoisia. Metallirunkoisia halleja oli vain 3,4 % tuotantorakennuksista.
Paikalla muurattuja tai kivirakenteisia rakennuksia oli vajaa viidennes.
Viljelijöiden terveydentila ja työhön liittyvät haitat
Koettu terveydentila on vastaajilla ikärakenteen huomioiden melko hyvä. Vajaalla 10
%:lla yleinen terveydentila oli erinomainen ja melkein joka toisella vastaajalla hyvä.
Kohtalaiseksi terveytensä arvioi 37 % ja huonoksi 8 %. Kuluneen vuoden aikana
terveydentila on huonontunut 46 %:lla ja melkein yhtä monella (42 %) terveys on
pysynyt ennallaan. Yhteensä 10 %:lla vastaajista terveydentila on parantunut
aikaisempaan verrattuna. Yhtä moni koki terveydentilansa huonontuneen selvästi. Itse
työstä johtuville haittatekijöille arvioi altistuvansa 65 % vastaajista ja työtiloista
johtuville haitoille noin 13 %. Työtilojen haitat viljelijöillä olivat paljolti samoja kuin
muissakin sisäympäristöissä. Raportoidut työhön liittyvät haitat on esitetty kuvassa 1 ja
työtiloihin liittyvät haitat kuvassa 2.
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Kuva 1. Viljelijäväestön raportoimat työhön liittyvät haitat (% vastanneista).
100%

75%
52%

50%
50%
30%
25%

20%
5%

11%

5%

17%

32%

27%

22%
13%

9%

8%

17%

14%

6%

10%

0%

Kuva 2. Viljelijäväestön raportoimat työtiloihin liittyvät haitat (% vastanneista).
Noin 12 % viljelijöistä kertoi välttävänsä tiettyjä työvaiheita, kuten homeisten vilja- ja
kuivike-erien käsittelyä, olkisilpun, turpeen ja viljan käsittelyä sekä kuormittavia
työasentoja, nostotyötä jne. Vajaa viidennes (18 %) vastaajista oli havainnut
kosteusvaurioituneita rakenteita tuotantotiloissa, 9 % näkyvää mikrobikasvustoa
rakenteissa, 24 % on todennut homekasvua rehussa tai kuivikkeissa ja 10 % ilmoitti
riittämättömästä ilmanvaihdosta työtilassa.
Asunnon kosteus- ja homevauriot ovat viljelijöillä tavallisempia kuin muulla väestöllä.
Melkein 30 % Ilmoittaa asunnossa olleen jotain sisäilmaongelmaa. Kolmella prosentilla
on kosteusvaurio, jota ei ole vielä korjattu, 1,2 %:lla on homeongelma, jota ei ole vielä
korjattu. Vajaalla kolmella prosentilla on asunnossaan hajuhaitta, jota ei ole vielä
korjattu. Noin 16 %:lla on korjattu kosteusvaurio ja 2,7 %:lla on homevaurio, joka on
korjattu. Noin 6 % ei halunnut / osannut antaa tarkempia tietoja.
Hengitystieoireet
Viikoittain tai päivittäin koettuja oireita vakioimattomassa aineistossa oli
maanviljelijöillä melko vähän työn haitat ja vaaratekijät huomioon otettuna. Koetut oireet
on esitetty kuvassa 3. Joka viidennellä on ollut kroonista yskää tai limannousua
keuhkoista ainakin kolmen kuukauden ajan vuodessa. Kroonisen bronkiitin kriteerit
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täyttävää yskää eli yli 3 kk jatkuvaa yskää ainakin kahden vuoden aikana on ollut 68
%:lla yskäoireisista eli 14 %:lla koko aineistosta.
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Kuva 3. Viikoittain tai päivittäin koetut hengitystieoireet (% vastanneista).
Noin 18 %:lla on ollut alveoliittiin sopivia oireita, hengenahdistusta, kuumetta ja yskää
pitkäaikaisena oireena. Oireisto oli liittynyt tavallisimmin vilja- ja heinävarastojen
siivoukseen ja karjanhoitotyöhön sekä heinän ja viljan korjuuseen. Nämä ovat
pölyisimpiä työvaiheita. Myös navetan siivous, puinti ja viljan jauhatus mainittiin oireilua
provosoivina tekijöinä.
Hengitystiesairaudet
Viljelijäväestön ilmoittama hengitystieinfektiosairastavuus on esitetty kuvassa 4.
Infektiosairauksien aiheuttamaa työkyvyttömyyttä on viljelijäväestöllä vähemmän kuin
monissa muissa ammattiryhmissä. Maataloustyössä eläimet on hoidettava myös sairauden
yllättäessä eikä lomittajia ole saatavissa kovin helposti, kun on kyse lyhytaikaisesta
sairaudesta.
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Kuva 4. Infektiosairauksia sairastaneiden osuus viljelijäaineistossa (% vastanneista).
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Lääkärin toteamista sairauksista astmaa on viljelijöillä saman verran (10,6 %) kuin
muullakin väestöllä. Allergista nuhaa viljelijöillä on vähemmän (12,2 %) kuin muussa
väestössä keskimäärin. Varhaislapsuuden ympäristön on arveltu vaikuttavan suojaavasti
astman ja allergiasairauksien kehittymiseen. Tässä aineistossa suurin astman vallitsevuus
(15 %) on niillä vastaajilla, jotka eivät ole osallistuneet lapsena maatalon töihin.
Seuraavaksi suurin astman esiintyvyys (11 %) oli ryhmässä, joka oli jo lapsena
osallistunut maatalon työhön säännöllisesti tai pitkiä aikoja. Matalin astman vallitsevuus
(8,6 %) oli ryhmässä, joka on lapsena osallistunut maataloustyöhön lähinnä kesäisin.
Työympäristön ilmoitetuista haitoista melu, asbesti, rakennuspöly, kylmyys, kuumuus,
maaperän pöly, pakokaasut, torjunta-aineet, eläinlääkkeet tai desinfektiokemikaalit eivät
korreloineet astman esiintymisen kanssa. Sen sijaan mikrobialtistuminen ja viljanpöly
korreloivat tilastollisesti merkitsevästi astman esiintyvyyteen, ja fyysinen rasitus, savu
sekä tuotantoeläinten aiheuttamat uhkatekijät ja lannan haju korreloivat melkein
merkitsevästi astmaan.
Astmaatikoilla oli enemmän oireita ja hengitystieinfektioita kuin vertailuryhmällä.
Viikoittain tai päivittäin koettuja ylä- ja alahengitystieoireita astmaa sairastavilla oli
tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin vertailuryhmällä. Jopa kolmanneksella astmaa
sairastavista oli viikoittain tai useammin hengenahdistusta ja jopa 23 %:lla on
hengityksen vinkunaa päivittäin tai viikoittain. Tämä tarkoittaa, että merkittävällä osalla
astmaa sairastavista astman hoitotasapaino ei ole tavoitetasolla. Osalla astman
hoitotasapaino on huono. Jopa joka toisella astmaa sairastavasta oli pitkäkestoista yskää
ja valtaosalla heistä kroonisen bronkiitin oirekriteerit täyttyvät. Ei-astmaatikoistakin noin
10 %:lla kroonisen bronkiitin diagnostiset kriteerit täyttyvät.
Astmaatikoilla on myös yleisoireita, kuten kuumetta, väsymystä, pään raskautta, pään
särkyä, nivelkipuja ja –turvotusta, lihas- ja selkäkipuja enemmän kuin ei-astmaatikoilla.
Oireet viittaavat elimistön matala-asteiseen tulehdukseen. Astmaa sairastavilla oli myös
muita vastaajia enemmän rytmihäiriöitä ja rintakipuja. Kuumeilu ja muut alveoliittiin
liittyvät oireet liittyivät selvimmin karjanhoitotyöhön.
TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA
Kun Kuopion aluetyöterveyslaitos perusti 1970–80-lukujen taitteessa viljelijöiden
työterveyshuoltoprojektin (VTH), Suomessa oli melkein 10 kertaa enemmän viljelijöitä.
VTH-työryhmän mukaan tupakoimattomista viljelijöistä kroonista bronkiittia sairasti 4,7
%, astmaa 2,1 % ja homepölykeuhkoa 1,6 % /3/. Kaksi prosenttia suomalaisista
viljelijöistä ilmoitti alveoliitin oireista ja karjanhoitotyötä tekevistä 4 %:lla oli alveoliitin
oireita.
Kun 2000-luvun alussa määritettiin homevasta-aineiden yleisyys ja viitearvot
suomalaisessa satunnaisotannalla valitusta aineistosta, maa- ja metsätaloustyötä tekevistä
vain 3,3 %:lla oli astma, kun muiden ammattiryhmien edustajilla astmaa oli melkein 8
%:lla. Sen sijaan allergisen nuhan ja atooppisen ihottuman yleisyydessä ei tuolloin ollut
merkittäviä eroja eri ammattiryhmien välillä /4, 5/. Varastopunkkialtistumista mittaavassa
tutkimuksessa viljelijöistä 5 %:lla oli astma ja maatalouslomittajista 9 %:lla oli astma /6/.
Näissä kyselyissä ei kuitenkaan tiedusteltu vastaajan asumisolosuhteita.
Tuoreen tutkimuksen mukaan viljelijöiden astma on yleistynyt samaan tahtiin muun
väestön astman kanssa. Aikaisempiin pienempiin alueellisiin tutkimuksiin verrattuna
tässä valtakunnallisessa aineistossa astmaa sairastavien osuus on kaksinkertaistunut.
Viljelijäväestö sairastuu muun väestön lailla homeista ja hengitettävästä pölystä.
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Pitkäaikaisena altistumisolosuhteena viljelys- ja maatalousympäristö ei näytä suojaavan
astman puhkeamiselta. Muihin atooppisiin sairauksiin ei maanviljelysympäristöllä näytä
olevan vaikutusta.
Työssä viihtyminen on viljelijöillä kuitenkin hyvällä tasolla. Yli 60 % viihtyy työssään
hyvin tai erinomaisesti, vajaa kolmannes viihtyy kohtalaisesti ja noin 6 % viihtyy
huonosti. Puolet vastaajista kokee työnsä mielenkiintoisena ja innostavana, noin 44 %
kokee vaikutusmahdollisuuksien olevan useimmiten hyviä. Noin 30 %:lla on työhön
liittyvää stressiä useimmiten ja melkein joka toisella joskus 45 %. Altistumista
työympäristössä olisi mahdollista parantaa mm. hengityssuojainten avulla ja
asuinympäristön terveellisyyteen tulisi myös kiinnittää huomiota.
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TIELIIKENNEMELUN TAAJUUSJAKAUMAN VAIKUTUS UNEN
LAATUUN
Valtteri Hongisto1,2 ja Saana Myllyntausta3
1

Työterveyslaitos
Turun ammattikorkeakoulu
3
Turun yliopisto, Kansanterveystiede
2

TIIVISTELMÄ
Taajuusjakauma on äänitason ohella tärkeä ympäristömelun häiritsevyyteen vaikuttava
tekijä. Taajuusjakaumaan huoneiston sisällä vaikuttaa voimakkaasti se, miten julkisivu
eristää ääntä eri taajuuksilla. Tavoitteena oli tutkia, miten tieliikennemelun
taajuusjakauma vaikuttaa uneen. Kaksikymmentäyksi vapaaehtoista osallistui kokeeseen,
jossa seurattiin unen laatua objektiivisin ja subjektiivisin mittarein kolmena koeyönä.
Koeöiden äänitilanteet olivat hiljaisuus Q (17 dB LAeq), melu HF (suuritaajuinen, 37 dB)
ja melu LF (pientaajuinen, 37 dB). Moni mittari osoitti äänitilanteen Q äänitilanteita LF
ja HF edullisemmaksi. Äänitilanteiden LF ja HF välillä ei havaittu eroja. Kokeen jälkeen
tutkittavat arvioivat kuitenkin äänitilanteen HF unen kannalta häiritsevimmäksi.
Tutkimus on alan ensimmäinen ja tulos edellyttää jatkotutkimuksia.
JOHDANTO JA TAVOITE
Ympäristömelu on pienhiukkasten jälkeen eniten tautitaakkaa lisäävä ympäristöhaitta
asuinympäristöissä /1/. WHO (1999) on suositellut, että ympäristömelun yöaikainen
keskiäänitaso, LA,eq,22-07, ei saisi ylittää asuinhuoneistoissa arvoa 30 dB, koska sitä
suuremmilla arvoilla unensaanti saattaa vaikeutua tai heräämisten määrä lisääntyä /2/.
Tavoitearvo 30 dB vastaa Valtioneuvoston sisämelutason ohjearvoja (993/92) yöaikaan
/3/. Ohjearvoissa ei kuitenkaan oteta kantaa melun taajuusjakaumaan. Julkisivurakenteen
ilmaääneneristyskyky mitoitetaan Ympäristöministeriön ohjeen /4/ mukaan. Sen
tuloksena saadaan Rw+Ctr vähimmäisarvo, joka julkisivun pitää täyttää. Arvo voidaan
saavuttaa hyvin erilaisilla rakenteilla ja kaikilla rakenteilla on erilaiset
taajuusominaisuudet. Kuvassa 1a on esitetty esimerkki kahdesta rakenteesta, joilla on
sama Rw+Ctr arvo mutta täysin erilaiset taajuusominaisuudet.
Aikaisemman psykoakustisen tutkimuksen mukaan suuritaajuinen melu on
häiritsevämpää kuin pienitaajuinen melu /5/. Melun häiritsevyys ja melusta aiheutuva
unihaitta kulkevat usein käsi kädessä asuinympäristöissä. Tämän vuoksi on perusteltua
selvittää, onko taajuusjakaumalla vaikutusta uneen. Aiemmat tutkimukset eivät ole
selvittäneet, miten julkisivurakenteen ilmaääneneristävyyden taajuusriippuvuus, ja tästä
aiheutuva äänenpainetason taajuusjakauma sisätilassa, vaikuttaa uneen.
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sisätilaan kuuluvan tieliikennemelun taajuusjakauman
vaikutusta unen laatuun objektiivisin ja subjektiivisin mittarein tarkasteltuna, kun
keskiäänitaso on vakio.
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MENETELMÄT
Laboratoriokokeeseen osallistui 21 tutkittavaa (naisia 19, miehiä 2, keski-ikä 24,7 v).
Osallistujien tuli asua vilkkaasti liikennöidyn kadun varrella tai sen läheisyydessä
sijaitsevassa kerrostalossa, unirytmin tuli vastata tutkimuksessa käytettävää unirytmiä
(23-07) eikä tutkittava saanut tehdä yötyötä. Lisäksi tutkittavalla ei saanut olla lääkärin
diagnosoimaa unihäiriötä, uneen vaikuttavaa lääkitystä tai sairautta.
Tutkimussuunnitelma on HUS:n tutkimuseettisen toimikunnan puoltama
(166/13/03/00/2014 TMK12 §6, Päätös 16.6.2014).
Tutkimukseen luotiin kolme erilaista äänitilannetta kolmeen huoneeseen. Huoneessa LF
matalataajuinen moottorimelu oli korostunutta (37 dB LAeq,8h), huoneessa HF
korkeataajuinen rengasmelu oli korostunutta (37 dB) ja huoneessa Q oli täysin hiljaista
(17 dB). Tiemelu nauhoitettiin vilkasliikenteisen kadun risteyksessä klo 22 ja 07 välisenä
aikana (kuva 1b, ulkomelu). Huoneissa LF ja HF toistetut äänet saatiin aikaiseksi
vähentämällä nauhoitetusta melusta (ulkomelu kuvassa 1b) kyseistä huonetta vastaava
kuvan 1a mukainen taajuudesta riippuva ääneneristysarvo. Huoneisiin LF ja HF
muodostuneet tieliikennemelun taajuusjakaumat olivat tämän vuoksi hyvin erilaiset
(Kuva 1b). Ennen äänisuodatusta nauhoitteelta poistettiin poikkeavat äänet, kuten
hälytysajoneuvot, linnut, äänekkäät ohikulkijat sekä Turun tuomiokirkon kello.
Lopullinen äänisignaali oli hyvin luonnollinen ja siinä oli havaittavissa normaali
yöaikainen tieliikennemelun vaihtelu. Hiljaisimmat hetket mitattiin yöllä klo 4:n aikaan
(alle 28 dB LAeq) ja äänekkäimmät hetket aamulla juuri ennen heräämistä (43 dB).
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Kuva 1. a) Julkisivurakenteiden LF ja HF ilmaääneneristävyys R’ taajuuden f funktiona.
Kummallakin julkisivurakenteella on sama nimellinen ilmaääneneristyskyky R w+Ctr=37
dB. b) Yöajan painottamattoman ekvivalenttiäänenpainetason LZeq8h taajuusjakauma
äänitilanteissa (huoneissa) LF, HF ja Q. Äänitilanteet LF ja HF vastaavat sitä, jos
ulkomelu kuuluisi kuvan 1a julkisivurakenteiden LF tai HF läpi. Ulkomelu vastaa
alkuperäistä ulkona nauhoitettua ääntä.
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Kuva 2. a) Unilaboratorion pohjakuva. Huoneiden LF ja HF ikkunasyvennyksiin on
merkitty kaiuttimet 1-4. b) Tutkittavaan kiinnitettiin kuvan mukaisia antureita ennen
unilaboratoriossa nukuttavaa yötä.
Tutkimus toteutettiin Helsingissä Työterveyslaitoksen Haartmaninkadun
unilaboratoriossa (Kuva 2a). Tutkittavat nukkuivat unilaboratoriossa neljä peräkkäistä
yötä (ma-pe), joista ensimmäinen oli laboratorioon ja kehon laitteistoihin totuttelua
varten ja loput varsinaisia tutkimusöitä. Kukin tutkimusyö (klo 23-07) nukuttiin eri
huoneessa, joiden äänitilanteet on kuvattu edellä. Tutkimus toteutettiin toistettujen
mittausten asetelmalla, jolloin jokainen tutkittava osallistui jokaiseen äänitilanteeseen.
Äänitilanteiden järjestys oli vastabalansoitu. Äänet huoneisiin LF ja HF soitettiin
kaiuttimilla, jotka sijaitsivat verhoilla peitettyjen valeikkunoiden takana. Ikkunan ja
huoneen vaikutus taajuusjakaumaan kompensoitiin äänenkäsittelyohjelmistolla (Adobe
Audition) niin, että nukkuvan tutkittavan pään kohdalla saavutettiin kuvan 1b tavoite.
Objektiivisten mittarien (polysomnografia) avulla kerättiin tietoa fysiologisista
muutoksista yön aikana. Tutkittavilta mitattiin mm. aivosähkökäyrä (EEG),
silmänliikkeet (EOG) ja lihastonus (EMG) univaiheiden luokittelua ja
havahtumisindeksiä varten. Kuvassa 2b on esitetty polysomnografisia antureita
pilottiyöhön osallistuneen varttuneemman tutkijan keholla. Koska antureita on paljon,
nähtiin totutteluyö tärkeänä yrityksenä vähentää antureista mahdollisesti aiheutuvaa
unihaittaa. Polysomnografian perusteella määriteltiin univaiheet 30 sekunnin jaksoissa eli
epokeissa. Eri univaiheiden (REM, S1, S2 ja syvä uni) kestot muodostuvat näiden
epokkien yhteenlasketuista kestoista.
Subjektiivista kokemusta unen laadusta pyydettiin arvioimaan sekä aamuisin että iltaisin.
Kyselyissä pyydettiin arvioimaan esim. vireyttä, kuormittuneisuutta, edellisen yön
nukkumista, unen laatua ja nukkumista häirinneitä tekijöitä. Lisäksi tutkimusjakson
jälkeen kysyttiin vielä erikseen, mikä nukutuista öistä oli unen kannalta häiritsevin.
Erot äänitilanteiden välillä katsottiin tilastollisesti merkitseväksi, kun p<0.05.
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TULOKSET
Syvää unta nukuttiin äänitilanteissa LF ja HF vähemmän kuin äänitilanteessa Q.
Äänitilanteilla ei ollut vaikutusta muihin objektiivisiin mittareihin (Taulukko 1).
Äänitilanteissa LF ja HF unen laatu oli hiljaisuutta Q epäedullisempi usealla
subjektiivisella mittarilla mitattuna. Äänitilanteet LF ja HF eivät kuitenkaan eronneet
toisistaan minkään subjektiivisen mittarin perusteella (Taulukko 2).
Muilla ympäristötekijöillä kuin tieliikennemelulla ei havaittu merkitseviä eroja
äänitilanteiden kesken (Taulukko 3). Tämän perusteella totutteluyö vastasi tarkoitustaan.
Kokeen jälkeen 81 % tutkittavista arvioi äänitilanteen HF unen kannalta häiritsevimmäksi
(Kuva 4).
Taulukko 1. Objektiivisten unimittausten tulokset. M on keskiarvo ja SD on keskihajonta.
Äänitilanteet erosivat toisistaan merkitsevästi, jos p-arvoon on merkitty *.

Muuttuja
Sängyssäoloaika [min]
Unen kesto [min]
Nukahtamiseen kulunut aika [min]
NREM S1-vaiheen kesto [min]
NREM S2-vaiheen kesto [min]
Syvän unen kesto [min]
REM-vaiheen kesto [min]
Heräämisten lukumäärä
Yöllinen hereilläoloaika [min]

LF
M (SD)
480
448 (17)
14 (13)
29 (14)
228 (28)
87 (31)
104 (25)
49 (23)
19 (16)

Äänitilanne
HF
M (SD)
480
449 (17)
13 (10)
32 (17)
225 (28)
89 (25)
104 (24)
54 (24)
18 (13)

Q
M (SD)
480
453 (22)
13 (11)
27 (13)
218 (43)
97 (27)
111 (27)
47 (25)
15 (17)

p

0.43
0.55
0.80
0.31
0.01*
0.50
0.16
0.55

NREM unen tasot: N1 (torke) ja N2 (kevyt uni) ja syväuni. REM on vilkeuni.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tasolla 37 dB LAeq esitetty yöaikainen tieliikennemelu oli hiljaisuuteen (17 dB) nähden
haitallinen unen laadulle sekä objektiivisilla mittareilla (syvän unen määrä) että
subjektiivisilla mittareilla mitattuna. Tämä löydös koski molempia tiemelun
taajuusjakaumia LF ja HF. Taajuusjakautumien välillä ei kuitenkaan havaittu eroja unen
laadun osalta millään mittarilla. Koko koejakson jälkeen toteutettu retrospektiivinen
kysely (kuva 4) kuitenkin paljasti, että äänitilanne HF oli unen laadun kannalta
merkitsevästi häiritsevämpi kuin äänitilanne LF. Tämän vuoksi ei voida sanoa, että
taajuussisällöllä ei olisi merkitystä. Jatkotutkimusta selvästi tarvitaan melun
taajuusjakauman vaikutuksesta uneen, koska tämä oli ensimmäinen alan tutkimus.
Suuremmalla koehenkilömäärällä taajuusjakauman mahdollinen vaikutus saataisiin
luultavasti paremmin esiin.
Kuvan 3 tulos on linjassa aiemman valvetutkimuksen kanssa, jonka mukaan
korkeataajuinen ääni on häiritsevämpää kuin matalataajuinen ääni, jos äänenpainetaso on
sama /5/. Jos tilanne on tosiaan näin, tulos tarkoittaisi sitä, että julkisivurakenteita
valittaessa tulisi kiinnittää huomiota myös korkeiden taajuuksien ääneneristyskykyyn
eikä pelkästään julkisivulta mitoitusohjeen /4/ perusteella vaadittavaan Rw+Ctr arvoon.
Tutkimusta koskeva käsikirjoitus on arvioitavana kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä.
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Taulukko 2. Unen laatua koskevien kyselyiden tulokset.
LF
M (SD)

Muuttuja
Tyytyväisyys uneen a
b

Äänitilanne
HF
Q
M (SD)
M (SD)

p

0.1 (1.1)

0.3 (1.0)

1.0 (1.0)

0.02

2.1 (1.1)

1.9 (1.1)

1.5 (0.9)

0.01

Univaikeudet

b

2.2 (1.0)

2.1 (1.1)

1.6 (1.0)

0.01

Palautuminen

b

3.2 (1.0)

3.2 (0.9)

3.5 (1.2)

0.29

Nukahtamisvaikeudet

Vastausasteikot

a

-2 Erittäin tyytymätön, +2 Erittäin tyytyväinen

b

1 Ei lainkaan, 5 Erittäin paljon.

Taulukko 3. Eri ympäristötekijöiden aiheuttama unihaitta totutteluyön ja koeöitä
vastaavien äänitilanteiden (LF, HF ja Q) jälkeen tehdyn kyselyn perusteella.

Tekijä
Tieliikennemelu***
Hiljaisuus
Kylmä
Kuuma
Sängyn laatu
Kehooni kiinnitetyt laitteet
Pimeys
Vieras paikka
Valvontakamera

Totutteluyö
M (SD)
1.2 (0.5)
1.9 (1.3)
1.9 (0.9)
1.8 (1.0)
1.1 (0.3)
2.8 (1.0)
1.5 (1.2)
2.5 (1.2)
1.5 (0.9)

LF
M (SD)
2.5 (1.2)
1.0 (0.0)
1.4 (0.7)
1.4 (0.7)
1.1 (0.3)
1.1 (0.3)
1.1 (0.4)
1.3 (0.5)
1.3 (0.7)

Äänitilanne
HF
M (SD)
2.8 (1.1)
1.0 (0.0)
1.6 (0.9)
1.3 (0.6)
1.1 (0.5)
1.2 (0.5)
1.1 (0.2)
1.3 (0.6)
1.1 (0.5)

Q
M (SD)
1.1 (0.2)
1.2 (0.5)
1.3 (0.7)
1.2 (0.5)
1.1 (0.5)
1.2 (0.5)
1.2 (0.6)
1.4 (0.7)
1.2 (0.5)

*** Tilastollisesti merkitsevä ero äänitilanteiden LF, HF ja Q välillä (p<0.001).

Vastausten määrä

20
15
10
5

0

4
LF

17

0

HF
Q
Äänitilanne
Kuva 3. Tutkittavien arvio kaikkien koeöiden jälkeen siitä, mikä tutkittavista koeöistä oli
unen kannalta häiritsevin. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0.001).
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TIIVISTELMÄ
THL:n ympäristöterveysyksikössä on viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana
julkaistu sisäilmaan liittyvistä tutkimuksista yli 100 tieteellistä artikkelia. Nämä
tutkimukset on julkaistu kansainvälisissä, erittäin arvostetuissa, vertaisarvioiduissa
tiedelehdissä. Lisäksi olemme julkaisseet yli 100 kansallista tai kansainvälistä
seminaarijulkaisua, oppikirjakappaletta, tutkimusraporttia tai ammattialan julkaisua.
Tässä julkaisussa esittelemme muutamia päätuloksia näistä tutkimuksista.
Kosteusvauriot ovat olleet tutkimuksen keskeinen painopiste. Aihetta on tutkittu useissa
kansallisissa ja kansainvälisissä tapaus-verrokki-, kohortti- tai interventiotutkimuksissa
koskien sekä koteja että kouluja. Tutkimukset sisältävät ammattilaisten tekemän
kosteusvauriokuntoarvion ja paljon yksityiskohtaista altistumis- ja terveysdataa.
Tutkimukset muodostavat ainutlaatuisia tutkimusaineistoja, joita voidaan hyödyntää
myös tulevaisuudessa.
KOOSTE KESKEISIMMISTÄ TULOKSISTA
Tutkimuksissamme on havaittu, että kotien kosteusvauriot ovat lapsilla yhteydessä
lisääntyneeseen riskiin sairastua astmaan /1-3/. Vuoden 2009 WHO katsauksessa /4/
astmalapsitutkimuksemme /1/ nostettiin voimakkaasti esille yhtenä alan parhaista
tutkimuksista. Sama tutkimusasetelma on toistettu Uudessa-Seelannissa, missä kodeissa
on paljon vakavia kosteusvaurioita. Myös tässä tutkimuksessa havaittiin selkeä yhteys
näkyvän homeen ja homeenhajun sekä lasten uuden astman välillä /5/.
Syntymäkohorttiaineistossamme (LUKAS) lapsuuden kodin home- ja kosteusvauriot on
arvioitu sadoista kodeista ja lapsen terveyttä seurattu 10,5 vuoden ajan. Aineisto on
maailmassa ainoita, joissa voidaan tutkia varhaislapsuuden kodin home- ja
kosteusvaurioaltistumisen pitkäaikaisia terveysvaikutuksia ja vauriot on kartoitettu
objektiivisesti.
LUKAS-tutkimuksen mukaan vakavat kosteusvauriot tai näkyvä home erityisesti lapsen
makuuhuoneessa, olohuoneessa ja/tai keittiössä lisäävät hengitystieoireita sekä astmaan
sairastumisen riskiä /2,3/. Suurimmassa osassa (90%) rakennuksista havaittiin
jonkinasteisia kosteusvaurioita, mutta vakavia ja terveydelle haitallisia oli vain osassa
(alle 10 %) rakennuksista /3/.

358

Sisäilmayhdistys raportti 37

Aiemmin on havaittu, että immuunijärjestelmälle ja koko ihmisen elimistölle on hyvä
kohdata runsaasti mikrobeja. LUKAS-tutkimuksessa havaitsimme, että keskimääräinen
elinympäristön kokonaismikrobialtistuminen voi lisätä astmaan sairastumisen riskiä, kun
taas korkea altistuminen voi suojata astmalta /6/.
LUKAS-tutkimus on myös osoittanut, että kosteusvaurioaltistumiseen saattaa lapsilla
liittyä lisääntynyt systeeminen tulehdus, mutta vaikutus ei jää pysyväksi /7,8/. Muuten
yhteydet muihin vaikutuksiin kuin oireiluun tai astmaan ovat jääneet hyvin vähäiseksi.
Olemme useissa tutkimuksissa osoittaneet, että oikeanlainen kodin mikrobisto voi myös
suojata astman puhkeamiselta ja sillä on havaittu myös monia muita terveyshyötyjä /6,912/. Mallina hyödylliselle mikrobistolle on käytetty maatilakotien sisäilman mikrobistoa
/13/.
Suomen, Hollannin ja Espanjan kouluja vertailevassa laajassa hankkeessa (HITEA)
todettiin, että kaikissa maissa esiintyi kosteusvaurioita, mutta vauriot ilmenivät eri
tavoilla eri maissa /14/. Suomessa havaittiin kuitenkin huomattavasti vähemmän
mikrobialtistumista ja toksisuutta, mutta selittämättömästä syystä vain Suomen
kosteusvaurioituneissa kouluissa raportoitiin enemmän oireita kuin vertailukouluissa /1520/. Objektiivisissa terveysmittauksissa ei havaittu mainittavia eroja sairastuvuudessa
vaurio- ja vertailukoulujen välillä /17/.
Olemme tutkineet mikrobien lisäksi myös niiden sekundaarimetaboliittien eli
mikrobitoksiinien roolia kosteusvaurioituneissa rakennuksissa /5- 6,15, 17, 21-25, 35, 45,
47/. Olemme muun muassa havainneet, että sisäilman mikrobitoksiineilla on yleensä
heikko yhteys kosteusvaurioihin. Altistuminen mikrobitoksiineille
kosteusvauriorakennuksissa ei tutkimuksissamme ole selittänyt uuden astman
lisääntynyttä riskiä. Päinvastoin, varhaislapsuuden kodin korkeiden
mikrobimetaboliittimäärien yhteys myöhempään astmaan oli suojaava/21/.
Toksikologisissa in vitro-tutkimuksissa olemme kuitenkin havainneet synergisiä
proinflammatorisia vaikutuksia humaanimakrofaageissa mikrobitoksiinien ja muiden
mikrobikomponettien yhteisaltistuksissa /26/. Vakavasti kosteusvaurioituneita koteja
koskevassa tutkimuksessamme (HOTES) havaitsimme useiden Aktinobakteereihin
kuuluvien lajien määrän vähenevän sen jälkeen, kun rakennuksen kosteusvauriot
korjattiin/23/. Myös eri toksiinien lukumäärä väheni korjausten jälkeen näissä HOTESrakennuksissa /25/.
Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että heikko ilmanvaihto heikentää oppilaiden
oppimista /27-29/. Suomalaisissa kouluissa, joiden ilmanvaihto ei täyttänyt
asumisterveysasetusta, oli keskimäärin 4 % alhaisemmat matematiikan testin
kokonaisratkaisuosuudet verrattuna kouluihin, joiden ilmanvaihto oli asetuksen mukainen
/30/. Riittämätön ilmanvaihto, epätyydyttävät lämpöolosuhteet ja kosteus- tai
homevauriot selittivät 55-70% koulujen välisestä vaihtelusta oppilaiden
hengitystieoireissa ja –infektioissa /30/.
Tutkimukset ovat lisänneet merkittävästi tietoa siitä, miten mm. ihminen, vuodenaika,
maantieteellinen sijainti, eläimet, kodin ominaisuudet ja toiminta vaikuttavat sisätilojen
mikrobipitoisuuksiin ja miten toistettavia eri näytteenotto- ja analyysimenetelmät ovat
/31-39/. Yhdessä viimeisimmästä julkaisuistamme olemme kuvanneet vauvojen
altistumista matoista ilmaan nouseville hiukkasille, erityisesti mikrobeille /40-41/.
Testaamme ja validoimme uusia tutkimusmenetelmiä käytännön tarpeisiin. Olemme
kehittäneet kuntien käyttöön ensimmäisen automatisoidun sisäilmakyselyn koululaisille,
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joka on perusteellisesti tieteellisesti dokumentoitu ja jolle on nopeasti muodostumassa
massiivinen vertailuaineisto /42-44/. Olemme olleet mukana kehittämässä ensimmäisten
joukossa maailmassa tieteelliseen tutkimukseen perustuvan käypä hoito suosituksen
’Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas’ /45/. Olemme myös testanneet ja
validoineet QPCR-menetelmän käyttöä mikrobivaurioiden toteamiseen /46-51/. Tällä
hetkellä keskitymme uuden sukupolven sekvensointitekniikoiden (NGS, next generation
sequencing) tuoman tiedon hyödyntämiseen rakennusten mikrobiomin kuvaamisessa.
Yhteistyönä kuntaliiton ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa toteutettu AVATERtoi tietoa koulujen sisäilmaongelmien hallinnan kehittämiseksi kunnissa tunnistamalla
keskeisiä ongelmia ja hyviä toimintatapoja /52/. Hanke kokosi mm. myös tutkimukseen
perustuvat suositukset käyttöä turvaaville toimenpiteille.
Lisää julkaisuja viimeaikaisista tutkimuksistamme löytyy osoitteesta: https://thl.fi/fi/-/thln-sisailmatutkimuksista-on-koottu-tietoa-verkkosivuille.
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POLIISIEN VALTAKUNNALLINEN SISÄILMAKYSELY
Tuula Putus ja Juha Liira
Turun yliopisto

TIIVISTELMÄ
Poliisien terveystutkimusta on Suomessa tehty lähinnä liittyen poliisikunnan fyysiseen
suorituskykyyn ja henkiseen jaksamiseen. Valtakunnallisia sisäilmakyselyjä ei ole
julkaistu aikaisemmin poliisien työoloista ja terveydestä. Vuonna 2018 toteutettuun
oirekyselyyn vastasi 760 henkilöä Poliisien ammattijärjestön jäsenkunnasta. Jopa joka
toinen vastanneista oli kokenut erilaisia sisäilmahaittoja tunkkaisuudesta, 40 % pölystä ja
joka viides mikrobien hajusta. Kuusi prosenttia on todennut työpaikalla näkyvää
homekasvustoa. Poliisit raportoivat monenlaisia ylä- ja alahengitysteiden oireita,
infektioita sekä hoidon tarvetta. Myös poissaolot työstä olivat yleisiä ja jopa 16 %:lla
vastanneista oli astma. Elintavat, tupakointi tai kodin kosteusvauriot eivät selitä
raportoituja oireita ja haittoja. Myös poliisiasemien kuntoon tulee kiinnittää huomiota.
TAUSTA
Suomessa on viime vuosina ollut julkisuudessa esillä yksittäisiä poliisi- ja oikeustaloja,
joita on yritetty korjata sisäilmaongelman tai kosteusvaurioiden vuoksi. Korjausten
aikana oireisto on joskus pahentunut voimakkaasti ja tehdyistä korjauksista huolimatta
poliisitoiminta on jouduttu siirtämään väistötiloihin tai kokonaan toiselle paikkakunnalle.
Tällaisia tapauksia on tullut esiin mm. Jyväskylästä ja Oulusta. Yhtään valtakunnallista
poliisikunnan terveyteen kohdistuvaa sisäilmatutkimusta ei tietojemme mukaan ole
aiemmin tehty Suomessa.
1990-luvun puolivälissä toteutettiin Kuopion yliopistossa poliisikunnan fyysiseen
suorituskykyyn ja kardiovaskulaariterveyteen kohdistunut tutkimus /1/. Myös
kansainvälisessä tutkimuksessa on pääasiallinen huomio kiinnitetty fyysiseen ja
henkiseen suorituskykyyn, stressiin, paineensietoon ja poissaoloihin /2-7/. Belgiassa on
tutkittu pienessä aineistossa huumeiden kasvatuksen tutkinnan yhteydessä altistuneiden
poliisien kannabis- ja homeallergiaa, mutta selviä allergiatapauksia ei todettu /8/.
Sisäilmatutkimusta on Suomessa tehty yli kolmen vuosikymmenen ajan. Oirekyselyjä on
tehty pääasiassa kouluissa, toimistorakennuksissa ja sairaaloissa, mutta monet
miesvaltaiset työpaikat, kuten varuskunnat, paloasemat, poliisi- ja oikeustalot ovat
jääneet vähemmälle huomiolle.
Poliisiasemilla asioi myös kansalaisia ja pidätysselleissä ja poliisivankiloissa on
pidätettynä henkilöitä joko lyhyemmän tai pidemmän aikaa. Aivan äskettäin on uutisiin
noussut myös vankiloiden sisäilmaongelmat, mm. Hämeenlinnan naisvankilan
sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi /9/.
Valtioneuvosto aloitti Terveet tilat toimintaohjelman v. 2018 asettaen tavoitteeksi
kaikkien julkisten rakennusten paremman kunnon vuoteen 2028 mennessä. Poliisi- ja
oikeustalot ovat osa niitä julkisia rakennuksia, joihin Terveet tilat ’28-hanke kohdistuu.
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TUTKIMUSASETELMA JA -AINEISTO
Turun yliopiston tutkijaryhmä on aikaisemmin tehnyt valtakunnallisia oirekyselyjä
palvelu-, hoito- ja opetusalan henkilökunnalle, laitoskeittiöiden ja päiväkotien
työntekijöille, siivoojille, palomiehille ja maanviljelijöille. Poliisi- ja oikeustalojen
sisäilmaongelmien tultua esiin aikaisempaa useammin julkisessa sanassa
poliisijärjestöjen ammattiliitto, SPJL ry päätti teettää jäsenkunnallaan valtakunnallisen
oirekyselytutkimuksen. Poliisikunnan ja oikeusministeriön vahvan palomuurisuojan
vuoksi sähköpostin välityksellä lähetettyjä kyselykutsuja ei saatu kattavasti perille
vastaajille, mutta noin 760 henkilöä vastasi oirekyselyyn eri puolelta Suomea, mikä on
10,5 % kaikista Suomen poliiseita. Vastausprosentin tarkka laskeminen ei ole
mahdollista, koska ei ole tiedossa, kuinka monelle kysely on mennyt perille ja mikä on
poliisikunnan järjestäytymisprosentti. Jyväskylän ja Oulun osalta oli käytettävissä
objektiivisena altistumismittarina myös mikrobimittaustuloksia ja
kuntotutkimusraportteja.
Kyselypohjana oli sama oirekysely, jota on käytetty muissakin valtakunnallisissa
kyselyissä. Kyselylomakkeen pohjana on Örebro-kysely ja
Tuohilampikyselylomakkeisto. Työolosuhdekysymyksiä modifioitiin poliisikunnan
erityisolosuhteiden mukaisesti mm. ampuma-aseiden käytön ja suojavarustekysymysten
osalta. Peruskysely on validoitu aikaisempien väitöskirjatöiden yhteydessä /10/.
Vastanneista puolet oli naisia. Noin kolme neljäsosaa vastaajista toimii poliisina, noin
viidennes oikeusministeriön palveluksessa ja 3 % hätäkeskuslaitoksen palveluksessa.
Palomiestutkimuksen yhteydessä on aikaisemmin kuvattu hätäkeskuksissa
työskentelevien terveydentilaa /11/.
Tutkimuksen tuloksia verrattiin kosteusvaurioituneiden rakennusten osalta kunnossa
oleviin rakennuksiin. Poliisin työssä olevia verrattiin muihin ammattiryhmiin, kuten
palomiehiin, viljelijöihin ja hätäkeskusten työntekijöihin palomiesaineistossa.
Aineisto analysoitiin SPSS22-ohjelmalla. Miesten ja naisten tuloksia verrattiin toisiinsa,
poliisin kenttätyössä olevia verrattiin toimistotyössä oleviin ja hätäkeskustyöntekijöitä
verrattiin maanviljelijöihin (Suominen, tässä seminaarikirjassa), palomiesaineiston
tietoihin /11/ ja TTL:n vertailuaineistoihin /12/. Luokkamuuttujien erojen merkitsevyys
testattiin khiin neliö-testillä, jatkuvien muuttujien erot t-testillä ja
monimuuttujamallituksessa käytettiin logistista regressiomallia ja kovarianssianalyysiä.
Kaikkia tuloksia ei voida tilanpuutteen vuoksi esitellä tässä artikkelissa.
TULOKSET
Noin 57 % poliiseista katsoo altistuneensa erilaisille työtiloista johtuville haitoille. Itse
työstä johtuville haitoille kokee altistuneensa vajaa puolet työntekijöistä ja vain vajaa
viidennes katsoo, ettei työssä tai työtiloissa ole erityisiä altistavia tekijöitä.
Alle 30 % katsoo altistuneensa työilman kosteusvauriomikrobeille vain lyhyen aikaa, alle
1 v - 5 vuotta. Noin viidennes katsoo altistuneensa yli 10 vuoden ajan ja noin kolmannes
ei osannut arvioida asiaa. Sisäympäristön haitoista yleisimmät olivat tunkkaisuus ja
riittämättömältä tuntuva ilmanvaihto, josta koki haittaa noin joka toinen vastaaja
(Taulukko 1).
Vain alle viidennes poliisiasemista on rakennettu vuosituhannen vaihteen jälkeen, reilu
viidennes on valmistunut 1990-luvulla, viidennes 1980-luvulla ja reilu viidennes 1980luvulla tai sitä aikaisemmin. Noin 60 % rakennuksista on betonirunkoisia ja noin 15 %

Sisäilmastoseminaari 2019

365

paikalla muurattuja. Noin 60 % on työskennellyt ammatissaan pitkään, 10-30 vuotta.
Vain vajaa kolmannes on työskennellyt nykyisissä työtiloissa kauemmin kuin 10 v. ajan.
Taulukko 1. Poliisien työhön ja työpaikkoihin liitettyjä haittoja (% vastanneista).
sisäilmatekijä
viikoittain tai useammin
TTL:n vertailuaineisto,
ilmenevät tekijät, poliisit
miehet
veto
32
14
liian korkea lämpötila 18
13
vaihteleva lämpötila
28
12
liian matala lämpötila
28
7
kuiva ilma
52
19
tunkkaisuus, huono
21
56
sisäilma
kostea ilma
6
riittämätön ilmanvaihto 50
homeen tai maakellarin
21
haju
liuottimien tai
8
kemikaalien haju
viemärin haju
22
muut epämiellyttävät
11
26
hajut
tupakansavu
12
3
melu
31
13
valaistusongelma
21
10
havaittava pöly tai lika 41
18
Noin 30 %:ssa kohteista on tehty tiivistyskorjaus, vain noin 15 %:ssa rakennuksista on
tehty laaja kosteusvauriokorjaus ja noin 10 %:ssa laaja peruskorjaus (Taulukko 2). Vain
20 % vastanneista oli tyytyväisiä korjausten lopputulokseen. 41 % oli tyytymättömiä ja
noin viidennes ei osannut tai halunnut ilmoittaa mielipidettään.
Taulukko 2. Poliisien työpaikkoihin kohdistettuja korjauksia (% vastanneista).
toimenpide
ei ole korjattu, rakennus
on kunnossa
pintakorjauksia, kuten
maalaus, maton vaihto
tms.
tiivistyskorjauksia
laaja kosteusvauriokorjaus
laaja peruskorjaus
ilmanvaihdon
uusiminen/tehostaminen
rakennus odottaa
korjauksia
odotetaan uudisrakennusta
en osaa sanoa, en tiedä

toimenpiteiden osuus (%) vertailu, OAJ:n aineisto
21
8

p-arvo
<0.05

40

34

n.s.

29
16
12

18
11
11
25

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

12

n.s.

7
12

n.s.
n.s.

33
16
7
21

Muita työperäisiä usein koettuja haittoja olivat stressi, melu, työn ennaltaarvaamattomuus, väkivallan uhka, työn pakkotahtisuus ja vuorotyö (Taulukko 3.).
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Taulukko 3. Poliisien työhön ja työpaikkoihin liitettyjä haittoja (% vastanneista).
Altiste
%-osuus, poliisit
vertailu, viljelijät
p-arvo
melu
34
59
<0.05
asbesti
4
1
n.s.
rakennuspöly
24
16
n.s.
kylmyys
46
48
n.s.
kuumuus
31
30
n.s.
kosteusvauriomikrobit
37
n.s.
40
(home, sädesienet)
maaperän pöly, multa,
49
<0.01
7
hiekka
eläinten rehut, vilja,
63
<0.01
2
heinä, olki
pakokaasut
13
25
n.s.
häkä, räjähdyskaasut,
8
n.s.
9
ruuti tms.
raskaat nostot,
70
<0.01
fyysisesti kuormittava 15
työ
hankalat työasennot
25
61
<0.05
tapaturmavaara
17
54
<0.05
väkivallan uhka
33
desinfektiokemikaalit,
28
<0.01
9
pesuaineet
hajusteet
13
ihmisten tai eläinten
8
<0.05
21
eritteet
puutteelliset ruokailu5
n.s.
14
tai sosiaalitilat
lääkkeet tai huumeet
17
21
n.s.
pimeys, huono
18
valaistus
työn pakkotahtisuus
34
stressi
49
30
n.s.
työn ennalta30
arvaamattomuus
vuorotyö
30
liian lyhyt
25
palautumisaika
ei haittoja
5
2
Muu, mikä?
16
4
n.s.
Yli 40 %:lla terveydentila on huonontunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yli 55 %
kokee työpaikan sisäilmatekijöistä aiheutuvan terveyshaittaa ja lisäksi viidennes kokee
viihtyvyyshaittaa. Valtaosa vastaajista viihtyy työssään hyvin (69 %) ja vain 25 % viihtyy
kohtalaisesti ja 6 % huonosti.
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Poliisit raportoivat runsaasti hengitystie- ja silmäoireita. Monia oireita on selvästi
enemmän kuin väestössä keskimäärin (esim. astmaoireet) tai TTL:n vertailuaineistossa
(miehet).
Taulukko 4. Viikoittain tai päivittäin koetut hengitystie- ja silmäoireet (% vastanneista).
oire
viikoittain tai päivittäin vertailuaineisto, TTL vertailu,
esiintyvät oireet (%)
palomiehet
miehet
nenän tukkoisuutta
54
45
13
vesinuhaa
27
16
sameaa nuhaa
15
10
kurkkukipua
17
19
9
käheyttä
30
18
nenäverenvuotoa
9
kuivaa yskää
30
15
3
limaista yskää
9
5
hapennälkää
19
rasituksessa
yöyskää
8
hengenahdistusta
10
hengityksen vinkunaa
7
vinkuvaa yskää
3
polttavaa kipua
hengitysteissä tai
5
keuhkoissa
silmien kutinaa,
28
9
48
kirvelyä tai ärsytystä
Noin viidennes oli sairastanut silmätulehduksia ja noin 30 % poskiontelotulehduksia.
Melkein 70 % on ollut poissa työstä infektiosairauksien vuoksi. Jopa 16 %:lla on lääkärin
toteama astma. Muut lääkärin toteamat sairaudet olivat sen sijaan tavallisella tasolla.
Elintavat kuten tupakointi (9 %), muiden tupakansavulle altistuminen (2 %) tai
kotieläinten pito (43 % joka tavanomaisella tasolla) eivät selittäneet astmatapausten tai
oireilun ylimäärää.
TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Suomalaisessa sisäilmatutkimuksessa on pitkään keskitytty melkein ainoastaan
toimistotyöpaikkojen ja koulujen sisäilman tutkimiseen. Myös muissa työympäristöissä ja
ammateissa, myös miesvaltaisissa töissä altistutaan, koetaan oireita ja sairastutaan
työkykyä potentiaalisesti uhkaaviin pysyviin sairauksiin.
Kyselytutkimuksilla on omat kiistattomat virhelähteensä, koska useinkaan ei ole
mahdollista saada tietoja kyselyihin osallistumattomien terveydentilasta. Luotettavampaa
tietoa tulisikin hankkia mm. kliinisfysiologisten mittausten ja immunologisten
parametrien avulla, mutta varsin usein myös kattavien kliinisten tutkimusten
toteuttaminen selvitettävissä ongelmakohteissa on osoittautunut yllättävän vaikeaksi.
Viranomaistehtävissä, kuten poliisin, pelastusalan ja turva-alan ammateissa sekä
sotilastyössä hyvä fyysinen suorituskyky kaikissa olosuhteissa turvaa paitsi työntekijän
omaa, myös kansalaisten turvallisuutta. Myös muiden ammattialojen sisäilmaongelmiin
ja valtion omistamien rakennusten korjausvelkaan tulee kiinnittää vakavaa huomiota.
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SOLUTOKSISUUDEN TESTAUS SISÄILMASTA KERÄTYISTÄ
HUURREVESINÄYTTEISTÄ
Marika Mannerström1, Jonna Ahoniemi1, Elisa Aattela2 ja Tuula Heinonen1
1
2

FICAM, Lääketieteen- ja biotieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sisäilmatutkimuspalvelut SEA Oy, Tampere

TIIVISTELMÄ
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko huono sisäilma tunnistaa
mittaamalla sisäilmasta kerättyjen huurrevesinäytteiden toksisuus ihmissoluissa.
Sisäilman tutkiminen on haastavaa ja kallista, varsinkin jos ei tiedetä mitä etsiä ja
analysoida. Esimerkiksi julkisten tilojen sisäilman koostumus voi olla monimutkainen
seos koostuen rakennusmateriaaleista ja siivousaineista vapautuvista kemikaaleista,
mikrobeista ja niiden toksiineista, otsonista ja ilmansaasteista. Solutoksisuustestit voisivat
olla nopea ja edullinen tapa kartoittaa tätä ongelmaa eli tunnistaa huono sisäilma
riippumatta siitä mikä sitä pilaa.
TAUSTA JA TAVOITTEET
Tausta
Sisäilma saattaa olla hyvin kompleksinen seos mikrobitoksiineja, rakennusmateriaaleista ja
siivousaineista haihtuvia yhdisteitä jne. Sisäilmatutkimus onkin haasteellista ja mm.
kemialliset analyysit hankalia ja kalliita kun ei tiedetä mitä etsiä.
E-keräimen kehittäminen /1,2/ on mahdollistanut uudenlaisten työkalujen kehittämisen
sisäilmatutkimukseen. E-keräimessä sisäilman vesimolekyylit härmistyvät huurteeksi
hiilihappojään avulla. Huurre sulatetaan vedeksi, joka on valmis analysoitavaksi.
Huurrevesinäytteiden toksisuutta on mitattu mm. sian siittiöillä /3,4/ ja E.colilla (E.coli
lux-menetelmä) /5/. E.coli lux-menetelmällä voitiin osoittaa pilaantuneen sisäilman
yhteys E.colin elävyyteen /5/. Mikäli halutaan kuvata sisäilman potentiaalisia
vaikutuksia ihmisessä, tarvitaan ihmisen biologiaan perustuvia toksisuustestejä /2, 6-7/.
Solutoksisuustesteillä tarkoitetaan testejä, joissa mitataan testattavan materiaalin
vaikutuksia solun perusominaisuuksiin tai rakenteisiin kuten esimerkiksi solukalvojen
eheyteen ja energia-aineenvaihduntaan. Solutoksisuustestien edellytyksenä on, että
tutkittava materiaali on liukoisessa muodossa, tai se on liuotettavissa/suspendoitavissa. Ekeräimellä sisäilmasta kerätyt huurrevesinäytteet mahdollistavatkin sisäilman toksisuuden
tutkimisen solutoksisuustestein.
Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko huono sisäilma tunnistaa mittaamalla
sen toksisuus ihmissoluissa.
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MENETELMÄT
Sisäilmanäytteiden keruu
Sisäilmanäytteet (yhteensä 1028 kpl) kerättiin yksityiskodeista, kesämökeiltä, julkisista
tiloista kuten kouluista ja terveyskeskuksista sekä liikehuoneistoista. Osa kohteista oli
uusia asuntoja. Sisäilmanäytteiden keruu tapahtui SEA Oy:n patentoimalla E-keräimellä
/1/ SEA OY:n tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. E-keräimessä sisäilman
vesimolekyylit härmistyivät huurteeksi hiilihappojään avulla. Huurre sulatettiin vedeksi,
joka kerättiin talteen analysointia varten. Näytteenottotilan suhteellinen kosteus ja
lämpötila mitattiin. Huurrevesinäytteet toimitettiin FICAMiin, jossa ne säilytettiin +4°C
lämpötilassa. Testaus tapahtui noin viikon sisässä näytteen keruusta. Osa näytteistä
säilytettiin lisäksi pakastimessa ja testattiin uudelleen noin kuukauden kuluttua. Osan
näytteistä (377 kpl) mukana toimitettiin kaavake, jossa oli tiedot syystä näytteenotolle.
Syynä saattoi olla esimerkiksi oireilu, haju, myynti/ostotilanne jne.
Solut
Työssä käytettiin kolmea eri solutyyppiä; THP-1 -monosyyttejä ja -makrofageja sekä BJfibroblastisoluja. Solut olivat normaaleja ihmissoluja ja ne hankittiin ATCC:ltä
(American Type Culture Collection, LGC Promochem AB, Boras, Ruotsi). BJ-soluja on
käytetty FICAMissa korvaamaan hiiren fibroblastisoluja OECD GD 129-mukaisessa
NRU-sytotoksisuustestissä /7,8/ THP-1-monosyyttejä käyttää mm. OECD:n
ihoherkistävyystesti (TG 442E) /8/.
Solujen kasvatus ja altistus huurrevesinäytteille
Sisäilmanäytteiden testaus tapahtui 96-kuoppalevylle siirrostetuilla soluilla. Testaus kesti
3-5 päivää solutyypistä riippuen.
BJ-fibroblastit: BJ-solut siirrostettiin 96-kuoppalevylle tiheydessä 4000 solua/kuoppa.
Soluja kasvatettiin 24 tuntia ennen niiden altistusta sisäilmanäytteille. Kasvatusliuoksena
käytettiin MEM:iä (Minimum Essential Medium w Earle’s salts), johon oli lisätty 10%
seerumia (FBS), 2 mM L-glutamiinia ja 0.1 nM aminohappoja.
THP-1 –monosyytit: THP-1 –monosyytit siirrostettiin testilevylle tiheydessä 10 000
solua/kuoppa. Soluja kasvatettiin 24 tuntia ennen niiden altistusta sisäilmanäytteille.
Kasvatuksessa käytettiin RPMI 1640-mediumia, johon oli lisätty 10% seerumia.
THP-1 -makrofagit: THP-1 -monosyytit siirrostettiin testilevylle tiheydessä 10 000
solua/kuoppa. Solujen kasvatusliuokseen (RPMI 1640, jossa 10% seerumi) lisättiin
forboli 12-myristaatti 13-asetaattia. Soluja erilaistettiin 2 vrk, jonka jälkeen solujen
annettiin toipua 24 h niiden normaalissa kasvatusliuoksessa ennen altistusta
huurrevesinäytteille.
Huurrevesinäyte annosteltiin soluille 1:10 laimennoksena (tätä suurempaa vesipitoisuutta
solut eivät kestä). Seerumipitoisuus vähennettiin altistuksissa 5%:iin. Jokaisesta
näytteestä testattiin kuusi rinnakkaista. Negatiivisena kontrollina (verrokkina) oli puhdas
vesinäyte. Positiivisina kontrolleina käytettiin WST-1 -testissä dinitroklorobentseeniä
(DNCB), nikkeli II sulfaattia (positiiviset kontrollit myös OECD 442E:ssä) sekä
triklosaania ja NRU-testissä natriumlauryylisulfaattia (SDS). Vertailun vuoksi
analysoitiin näytteitä myös ”puhtaasta” ulkoilmasta.
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Kaikki soluviljelyreagenssit olivat Gibco Invitrogenilta (Carlsbad, CA, USA) ja muut
kemikaalit Sigma Aldrichilta (Steinheim, Saksa).
Soluja altistettiin huurrevesinäytteille 1, 3, 24 tai 48 tuntia testiprotokollasta riippuen.
Altistuksen jälkeen mitattiin solujen elävyys sytotoksisuustestein.
Sytotoksisuustestit
Huurrevesinäytteiden sytotoksisuus tutkittiin käyttämällä solukalvon eheyttä kuvaavaa
neutraalipunan sisäänotto-testiä (NRU) sekä mitokondrioiden aktiivisuutta kuvaavaa
WST (water-soluble tetrazolium salt) -1 –testiä. WST-1-testi soveltuu pohjaan
kiinnittyvien solujen (BJ fibroblastit), löyhästi pohjaan sitoutuneiden solujen (THP-1
makrofagit) sekä suspensiosolujen (THP-1 monosyytit) elävyyden määritykseen. NRUtestillä voitiin testata vain pohjaan kiinnittyneiden solujen (BJ fibroblastit) elävyys.
Molemmat testit perustuvat fotometrisiin mittauksiin. WST-1 –testissä tetrazolium-suola
muuttui elävien solujen energia-aineenvaihdunnassa värilliseksi lopputuotteeksi.
Muodostuneen värin intensiteetti (absorbanssi) mitattiin spektrofotometrisesti
aallonpituudella 450 nm. NRU-testissä puolestaan elävien solujen lysosomit keräsivät
sisäänsä neutraalipunaa. Solut lyysattiin ja soluihin kertyneen neutraalipunan määrä
mitattiin aallonpituudella 560 nm. Molemmissa testeissä mitattu absorbanssi on suoraan
verrannollinen elävien solujen määrään.
Tulosten analysointi
Tulokset laskettiin kuolleiden solujen prosentuaalisena osuutena kontrolliin (verrokki,
jossa solut oli käsitelty puhtaalla vedellä) verrattuna. Tulokset laskettiin ja analysoitiin
vain siinä tapauksessa, että ne läpäisivät testille ennalta validointivaiheessa asetetut
tekniset hyväksymiskriteerit. Lisäksi näyte luokiteltiin toksiseksi vain mikäli näytteellä
käsiteltyjen solujen elävyys erosi tilastollisesti merkitsevästi kontrollista. Tilastollisessa
analyysissä käytettiin t-testiä ja SigmaPlot-ohjelmistoa (versio 12.5). Toksisuus
luokiteltiin seuraavasti:
Ei toksisuutta: Ei solukuolemaa
Lievä toksisuus: Korkeintaan 5 % soluista kuolee
Kohtalainen toksisuus: 5-15% soluista kuolee
Huomattava toksisuus: Yli 15% soluista kuolee
Siltä osin kuin näytteiden mukana oli toimitettu tiedot ja syyt näytteen ottamisesta, tiedot
taulukoitiin yhdessä tulosten kanssa.
TULOKSET
Tutkimuksessa vertailtiin sisäilmasta kerättyjen huurrevesinäytteiden toksisuutta eri
solutyypeillä; BJ fibroblasteilla sekä THP-1 -monosyyteillä ja -makrofageilla, käyttäen
eri altistusaikoja (1, 3, 24 ja 48h) sekä eri toksisuustestejä (WST-1 ja NRU).
36 näytettä tutkittiin THP-1-makrofageilla ja BJ fibroblasteilla käyttäen WST-1-testiä ja
1 ja 3 ja 24 tunnin altistusaikoja. Yksikään näytteistä ei ollut toksinen THP-1 –
makrofageille 1 tai 3 tunnin altistuksen jälkeen, mutta 24 tunnin jälkeen 10 näytettä oli
toksisia THP-1 makrofageille. BJ-soluille näytteistä oli toksisia vain 2, mutta toksisuutta

372

Sisäilmayhdistys raportti 37

esiintyi jo 1 ja 3 tunnin altistusten jälkeen. (Kaikki tutkitut näytteet oli kerätty
vastavalmistuneista asuinrakennuksista.)
23 näytettä testattiin BJ fibroblasteilla käyttäen kahta eri toksisuustestiä, WST-1 ja NRU.
WST-1 –testi osoittautui näistä herkemmäksi, sillä kuusi näytettä oli toksisia BJ soluille
WST-1 –testissä ja vain kolme näytettä oli toksisia NRU-testissä. (Vertailun vuoksi
samoista näytteistä 20 oli toksisia THP-1 –makrofageille).
Näiden tulosten perusteella rutiinitestiksi vakiintui THP-1-makrofagisoluilla tehtävä
WST-1 –testi ja 24 tunnin huurrevesialtistus sen suurimman herkkyyden vuoksi. Tällä
protokollalla testattiin kaikki 1028 sisäilmasta kerättyä huurrevesinäytettä. Näistä toksisia
oli yli puolet, 573 näytettä. Toksisista näytteistä valtaosa (374) osui luokkaan kohtalainen
toksisuus (5-15% ). Huomattavan toksisia (yli 15%) näytteistä oli 29, loput olivat lievästi
toksisia (alle 5%). Koska näytteidenkeruukohteet eivät olleet sattumanvaraisesti
valittuja, näytteiden jakautumista toksisiin ja ei-toksisiin ei tässä yhteydessä voida pitää
sisäilman laadun mittarina yleisesti. Toksisuustestien tulosten ja terveyshaittojen yhteyttä
pystyttiin arvioimaan 286 näytteen osalta. Ne olivat kohteista, joista oli saatu
terveyshaittaraportti (Taulukko 1). Näistä valtaosa, 186 kpl, osoittautui toksisiksi, loput
100 eivät olleet toksisia. Ei-toksisten testitulosten suurehkoon määrään voi olla useita
syitä: 1) Mahdolliset terveyshaitat eivät välttämättä johdu tutkitun tilan sisäilmasta, vaan
ehkä jonkin muun tilan sisäilmasta, jolle henkilö altistuu 2) Samasta kohteesta (esim.
koulu tai virasto) saattoi olla näytteitä eri huoneista, joista osa oli puhtaita ja osa ei, mutta
näytteenoton syyksi annettiin silti yleisesti henkilöstön oireilu. 3) Kuvatut terveyshaitat
eivät perustuneet kliinisiin havaintoihin vaan henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin. 4)
Testimenetelmä, johtuen näytteen pienestä pitoisuudesta testissä, ei ollut kyllin herkkä
tunnistamaan huonoa sisäilmaa kaikissa tapauksissa.
Taulukko 1. Solutoksisuuden jakautuminen eri luokkiin eri syistä otetuissa näytteissä.
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Osa THP-1 –makrofaageilla ja WST-1 –testillä testatuista näytteistä (72 kpl) kuului
hankkeeseen, jossa tutkittiin siivouksen vaikutusta sisäilman laatuun kolmessa
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pääkaupunkiseudun koulussa/lastentarhassa keräämällä kustakin koulusta 8 eri
huurrevesinäytettä muutamien kuukausien välein. Aluksi tiloja siivottiin normaalisti ja
sitten siirryttiin vesisiivouksen kautta ohjeiden mukaiseen, maltillisempaan
siivousaineiden annosteluun. Sisäilmanäytteiden toksisuus väheni huomattavasti
siivouskäytäntöjen muuttamisen myötä (Kuva 1). Kuvan esimerkki on helsinkiläisestä
lastentarhasta.
16

Toksisuus %
(solujen elävyyden väheneminen)

14
12

Näytteet kerätty 31.1.2018
Näytteet kerätty 13.3.2018
Näytteet kerätty 11.4.2018

10
8
6
4
2
0

Kuva 1. Sisäilman toksisuus helsinkiläisessä lastentarhassa. Tiloja siivottiin aluksi
normaalisti. Siivousmenetelmiä muutettiin siten, että käytettyjen siivousaineiden määrä
väheni. Samalla väheni sisäilman toksisuus.
THP-1 –monosyytit ja THP-1 –makrofagit reagoivat huurrevesinäytteisiin eri tavoin. 59
tutkitusta näytteestä valtaosa (45) oli toksisia THP-1 makrofageille, mutta vain 24 oli
toksisia THP-1 monosyyteille. Sen sijaan 6 näytettä lisäsi aiheutti THP-1 –monosyyttien
poikkeavaa lisääntymistä. Näiden kuuden näytteen osalta tulokset on eritelty Taulukossa
2. Neljässä tapauksessa THP-1 –makrofageille toksiseksi osoittautunut näyte kiihdytti
THP-1 –monosyyttien kasvua. Kahdessa tapauksessa näyte ei ollut toksinen THP-1 –
makrofageille, mutta kiihdytti THP-1 –monosyyttien kasvua. Näissä tapauksissa tiloissa
oleilevat ihmiset olivat kärsineet terveyshaitoista. Käyttämällä THP-1 monosyyttejä ja
makrofageja yhdessä saatettaisiin tunnistaa huono sisäilma vielä herkemmin kuin
käyttämällä pelkästään THP-1 -makrofageja.
Taulukko 2. Makrofagien ja monosyyttien erilaiset vasteet sisäilmanäytteisiin.
THP-1 makrofagit

THP-1 monosyytit

Kuvaus näytteenottopaikasta

Lievä toksisuus
<5%
Kohtalainen toksisuus
5-15%
Kohtalainen toksisuus
5-15%
Ei toksinen

Solujen poikkeava
lisääntyminen 5.20%
Solujen poikkeava
lisääntyminen 5.10%
Solujen poikkeava
lisääntyminen 3.50%
Solujen poikkeava
lisääntyminen 6.00%
Solujen poikkeava
lisääntyminen 6.50%
Solujen poikkeava
lisääntyminen 6.50%

Juuri remontoitu, halutaan selvittää
remonttimateriaalien vaikutussisäilmaan
Tilassa takkapuita

Ei toksinen
Lievä toksisuus
<5%

Lapset oireilivat ja ovat sairastuneet
Oireilu
Oireilu, mustia pilkkuja seinässä
Tunkkainen ilma

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Tutkituista solutyypeistä THP-1 makrofaagit osoittautuivat sisäilmanäytteille
herkimmiksi. THP-1-makrofagisoluilla tehtävä WST-1 –testi ja 24 tunnin altistusaika
vakiintuikin rutiinitestiksi ja sillä testattiin kaikki kerätyt 1028 sisäilmanäytettä. Joissakin
tapauksissa makrofageille toksinen sisäilmanäyte tai sisäilmanäyte joka ei lainkaan
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vaikuttanut makrofagien elävyyteen kiihdytti monosyyttien lisääntymistä, tapahtui ns.
monosytoosia. Monosytoosi tarkoittaa usein immunologista aktivoitumista (elimistön
”hälyytystilaa”). Jatkossa selvitämme kuinka muutokset makrofagien ja monosyyttien
määrissä (elävyydessä) suhteutuvat mm. sytokiinien eritykseen. Sytokiinit ovat myös
merkki immunologisesta aktivoitumisesta.
Solutoksisuudella ja ihmisten raportoimilla terveyshaitoilla oli yhteys 65 % tapauksista
siten, että koettuja terveyshaittoja oli useammassa tapauksessa kuin mitattua
solutoksisuutta. Luku on todennäköisesti kuitenkin todellisuutta pienempi mm. siitä
syystä, että terveyshaitat raportoitiin varsin suurpiirteisesti koskemaan koko rakennusta,
vaikka sytotoksisuustestissä samasta rakennuksesta erottui sisäilmaltaan sekä puhtaita
sekä toksisia tiloja.
Ihmissolupohjaiset solutoksisuustestit ovat lupaava työkalu sisäilmatutkimuksiin.
Edullisuutensa takia näissä menetelmissä voi olla potentiaalia laajoihin sisäilman laadun
selvityksiin isoissa kohteissa. Näin ne voisivat täydentää ja monipuolistaa nykyistä
sisäilmatutkimusta.
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TIIVISTELMÄ
Tutkimus tarkastelee kirjallisuuskatsauksen pohjalta radiotaajuisen säteilyn vaikutusta
bakteereihin ja hiivasieniin. Radiotaajuinen säteily gigahertsien taajuudella (ns.
millimetriaallot) näyttää vaikuttavan solujen väliseen kommunikaatioon. Vaikutukset
riippuvat käytetyn mobiiliteknologian taajuudesta, tehosta, polarisaatiosta ja altistuksen
kestoajasta. Eri bakteeri- ja hiivasienikannat reagoivat eri tavalla kuhunkin
taajuuteen/mobiiliteknologiaan. Esille tuli radiotaajuisen säteilyn vaikutukset bakteerien
antibioottiresistenssiin ja rakennusten hometoksiinien mahdollisesti lisääntynyt tuotanto.
Uuden 5G-teknologian vaikutuksia on vaikea ennakoida, koska teknologian
terveysvaikutuksia ei ole ollut mahdollista tutkia ennen teknologian julkaisemista.
Sisäilmaongelmien yhteydessä on suositeltavaa selvittää radiotaajuisen säteilyn tasot.
JOHDANTO
Erittäin suuret, usean watin (W/m2) tehot mikroaaltokuivaimella rakennustyömaalla
saavat aikaan mm. homesienten kasvun pysähtymisen. Samoin elintarviketeollisuudessa
on käytetty mikroaaltoja suurella teholla homeiden kasvun pysäyttämiseen. Tällöin on
käytetty usein 2.45 GHz taajuutta, joka löytyy myös mm. mikroaaltouuneista.
Mutta, pienemmillä radiotaajuisen säteilyn tehoilla vaikutukset ovat mutkikkaammat.
Tästä esimerkkinä Grundlerin tutkimusryhmän löydökset: hiivasienen kasvu nopeutui
käytettäessä tiettyä GHz-taajuutta, jolloin pieni teho sai kasvun kiihtymään, mutta
suurempi teho ei /1/.
Tämän ilmiön tunnisti alun perin William Ross Adey, joka kutsui tätä Window-efektiksi:
vaikutus ilmenee juuri tietyllä taajuudella yhdistettynä tiettyyn tehoikkunaan /2/. Tämä
havainto tarkoittaa sitä, että selkeää annosvaste (dose-response) vaikutusta ei ole, joka
tekee alueen tutkimuksesta haastavaa.
Mikroaaltoja taajuusalueella 30-300 GHz kutsutaan usein millimetriaalloiksi, koska
säteilyn aallonpituus vaihtelee tällöin 1-10 mm välillä. Näitä aaltoja tuottavat tutkat,
satelliitit, terveydenhoitolaitteet ja tuleva 5G-teknologia. Alemman taajuuden
mikroaaltoja kutsutaan vuorostaan senttimetriaalloiksi, koska aallonpituus on
senttimetrien luokkaa ja taajuus satojen MHz:ien ja alle 30 GHz:n välillä. Näitä aaltoja
tuottavat GSM-, UMTS-, LTE-, WLAN-teknologiat. Tätä alempia kHz-taajuuksia
tuottavat mm. AM-radioasemat. Kokonaisuudessaan kyse on radiotaajuisesta säteilystä.
Aaltomuotoon vaikuttaa taajuuden lisäksi modulaatio ja pulssit.
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Tieteessä viime vuosina kiinnostuksen kohteena on ollut se, kommunikoivatko solut
keskenään sähkömagneettisten kenttien avulla /3/ ja pystyvätkö ihmisen tuottamat
teknologiat häiritsemään solujen toimintaa ja solujen välistä kommunikaatiota /4/.
Vuoden 2017 Sisäilmastoseminaarissa /5/ kerroimme (M.A) professori Lennart Hardellin
tutkimusryhmässä tekemästämme tutkimustyöstä radiotaajuisen säteilyn
terveysvaikutusten ja ympäristön säteilytasojen mittausten osalta /6/. Käsittelimme mm.
epidemiologisten tutkimusten tuloksia /7/ ja riskienhallintaa antennien asennusten osalta.
Toimme esille sen, että radiotaajuisen säteilyn tasot tulisi aina mitata kohteissa, joissa
epäillään sisäilmaongelmia. Tämä siitä syystä, että pelkästään radiotaajuisen säteilyn
aiheuttamat oireet ovat samankaltaisia kuin kemikaalien ja hometoksiinien aiheuttamat
oireet /8/. Olemme jatkaneet näitä mittauksia ja radiotaajuisen säteilyn tehotiheysarvot
näyttävät vain kasvavan asuinympäristössämme, samalla kun säteily-ympäristö
muodostuu yhä monimutkaisemmaksi eri teknologioiden (UMTS, Wi-Fi, LTE, 5G)
tuottamien aaltomuotojen yhteisvaikutuksien kautta /9/.
Tämä tutkimuksemme jatkaa samasta teemasta kuin esityksemme vuonna 2017, nyt
keskittyen havaintoihin bakteerien ja hiivasienten yhteisvaikutuksesta radiotaajuisen
säteilyn kanssa.
TUTKIMUSMENETELMÄ
Keräsimme PubMed-tietokantaa ja muita tutkimustietokantoja (mm. IEEE) hyödyntäen
kirjallisuuskatsauksia (review) erityisesti millimetriaaltojen vaikutuksesta. Tämä painotus
siitä syystä, että kiinnostuksemme kohteena on tuleva 5G-teknologia, jonka perustuu
millimetriaaltojen hyödyntämiseen. Kartoitimme myös yksittäisiä tutkimuksia, joissa oli
selvitetty radiotaajuisen säteilyn vaikutusta bakteerien ja hiivasienten toimintaan. Lisäksi
tarkastelimme vaikutusmekanismia kahden erillisen tutkimuspaperin kautta.
KIRJALLISUUSKATSAUS JA HAVAINNOINTI
Review-artikkeleissa /4,10,11/ nousee esille seuraavat vaikutukset:
Millimetriaallot vaikuttavat bakteereihin niin, että niiden ne muuttuvat herkemmiksi
(sensitive) biologisesti aktiivisten kemikaalien, myös antibioottien, vaikutuksille. Ilmenee
myös vaikutukset solukalvojen rakenteeseen, toiminallisuuteen ja läpäisevyyteen.
Vaikutusten ilmenemiselle seuraavat seikat ovat olennaisia bakteerien osalta: nesteessä
olevien bakteerien tiheys ja etäisyys toisistaan, bakteerien kanta (strain) ja
bakteeriviljelmän kasvuvaihe säteilytystilanteessa. Radiotaajuisen säteilyn osalta
olennaisia parametreja ovat: teho, taajuus, modulaatio, polarisaatio ja altistusaika.
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Lisäksi seuraavassa analysoimme yksittäisiä tutkimuksia, jotka koskevat radiotaajuisen
säteilyn vaikutusta hiivasieniin ja bakteereihin:
Taulukko 1. Radiotaajuisen säteilyn vaikutus hiivasieniin ja bakteereihin
Tutkimus
Kohde
Teknologia
Altistus
Vaikutus
Bayat et al.
Candida900 MHz
6h
Lisäsi candidan
/12/
hiivasieni, hiiri
päivässä, määrää kudoksissa ja
7 päivää
munuaisissa.
Belyaev et al. Koli-bakteeri
51 GHz ja 41
1,5 tuntia Vaikutti genomin
/13/
GHz, 1 mW/m2
korjausmekanismiin
teho
heikentävästi
Belyaev et al. Koli-bakteeri
51,64-51,85
Vaikutus Optimivaikutus
/14/
GHz,
heti
51,755 GHz
resonanssi
10-16 W/cm2
taaajuudelle
teho
Furia et al.
Saccharomyces 41.650 and
4 tuntia
Ei vaikutusta
/15/
cerivisiae 41.798 GHz
hiivasieni
Grundler &
Saccharomyces Lähellä 45
12 tuntia Sekä nopeutunutta
Keilmann
cerivisiae GHz:ia
että hidastunutta
/16/
Hiivasieni
kasvua,
taajuusikkunoissa
Grundler et
Saccharomyces Taajuudet lähellä 5 tuntia
Vaikutukset pienillä
al. /17/
cerivisiae 42 GHz
tehoilla, ei suurilla
Hiivasieni
tehoilla, taajuusikkunoissa
Hadjiloukas
Saccharomyces 200-350 GHz
2,5 tuntia Merkittävästi
et al. /18/
cerivisiae lisääntynyt kasvu
Hiivasieni
341 GHz
Mezykowski Aspergillus
2450 MHz
1 tunti
Lisääntynyt synteesi
et al. /19/
nidulans ja
(tuotto)
Physarum
polycephalum sienet
Taheri et al.
Kolibakteeri ja
2450 MHz
9 tunnin
Antibioottiresistenssi
/20/
listeria-bakteerit WLAN ja 900
WLAN+ muuttunut
MHz GSM
altistuksen kasvuvauhti.
jälkeen
Voichuk et al. Saccharomyces 40,68 MHz
3 tuntia
Kasvunopeuden
/21/
cerivisiae lisääntyminen (max
Hiivasieni
15%:lla)
TULOKSET
Hiivasienten (erityisesti Saccharomyces cerivisiae) osalta oli useassa tutkimuksessa
havaittavissa, että tietty lähelle 42 GHz lähelle oleva taajuus sai pienemmälläkin teholla
kasvun kiihtymään. Ilmeni myös kasvun hidastumista muilla, lähellä olevilla taajuuksilla.
Useassa tutkimuksessa /10,20/ ilmeni bakteerien antibioottiresistenssiä. Sieni-infektion
(candida) kasvu tuli myös esille /12/. Altistuslaitteistona muutamassa tutkimuksessa
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käytettiin olemassaolevia mobiiliteknologioita ja altistustasot olivat selvästi alle
nykyisten radiotaajuisen säteilyn raja-arvojen.
KESKUSTELU
Radiotaajuisen säteilyn vaikutus mikrobien kasvuun on rakennusten ja
rakennusmateriaalien lisäksi syytä nähdä myös laajemmassa mittakaavassa, jolla on
merkitystä ihmisen terveydelle. Sisäilmaongelmissa mikrobien on havaittu tuottavan
rasvaliukoisia mikrotoksiineja, joilla on haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen
/22,23/. Aivan äskettäin on tehty merkittäviä löydöksiä, joiden perusteella on hyvä
suunnitella jatkotutkimuksia siitä miksi sisäilma sairastuttaa ja yhtenä sivujuonteena tässä
tutkimuskentässä on myös radiotaajuisen säteilyn vaikutus haitallisten mikrobien kasvuun
ja mahdollisesti myös niiden tuottamien toksiinien määrään/laatuun.
Mikrobiomilla ymmärretään mikrobikasvustoja, jotka asuvat ihmisen, iholla,
limakalvoilla ja suolistossa. Näitä ovat bakteerit, virukset, sienet ja hiivat. Mikrobiomin
poikkeamat ihmisillä ja eläimillä on viime aikoina liitetty paikallisiin tai systeemisiin
sairauksiin, jotka liittyvät esimerkiksi tulehduksellisiin, neurologisiin ja
autoimmuunisairauksiin /24/. Mikrobiomiikka on vielä alkutekijöissään, mutta laajan
tutkimuksen kohteena tällä hetkellä. Myös radiotaajuisella säteilyllä mikrobien kasvun
kautta saattaa olla vaikutusta mikrobiomiin ja sitä kautta ihmisten terveyteen ja
sairastumiseen.
Tässä yhteydessä on ehkä ajankohtaista mainita Crabtree ja kumppaneiden koeasetelma
mikrobiomin, tässä tapauksessa ihon osalta. He ottivat ihonäytteitä 4 koehenkilöltä ja
altistivat nämä näytteet (sisältäen Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ja
Staphylococcus epidermidis) matkapuhelimen radiotaajuiselle säteilylle. Erityisesti
Stafylokokki näytti tässä tutkimuksessa reagoivan radiotaajuiseen säteilyyn.
Ihonäytteiden reaktiivisuudessa oli myös eroja kännykän heavyuserin ja satunnaisen
käyttäjän välillä. Koeryhmä oli toki pieni, mutta koeasetelma on toistamisen arvoinen.
/25/
Julkisuudessa on ollut keskustelua 5G-teknologian hyödyntämisestä terveydenhoidossa ja
sairaaloissa. Alustavat tulokset radiotaajuisesta säteilystä ja myös millimetriaaltojen
vaikutuksesta koli- ja listeriabakteerien antibioottiresistenssiin herättävät
varovaisuusperiaatteen. Tästä näkökulmasta esimerkiksi Uumajan sairaalan maailman
ensimmäinen 5G-pilotti on erittäin riskialtis, jonka tutkijat ovat myös tuoneet esille /26/.
Lisäksi on hyvä muistaa, että Itä-Euroopassa on millimetriaaltoihin perustuvaa
teknologiaa (mikroaaltoresonanssiterapia) hyödynnetty erittäin pienillä tehoilla
menestyksekkäästi mm. syövän hoidossa /11/. Hallitsematon 5G-mikroaaltoteknologian
kuormitus matkapuhelintukiasemien antenneista moninkertaisella teholla sairaalassa voi
hyvinkin olla haitallista. Tästä syystä millimetriaaltojen vaikutuksia hiivasienten ja
bakteerien kasvuun tulisi tutkia ennen uusien mobiiliteknologioiden käyttöönottoa.
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MUOVIPÄÄLLYSTEISTEN LATTIOIDEN VAURIOITUMINEN
KOSTEUDEN VAIKUTUKSESTA
Virpi Leivo1, Essi Sarlin2, Jommi Suonketo1, Jussa Pikkuvirta1 ja Matti Pentti1
1
2

Tampereen Yliopisto, Rakennustekniikka
Tampereen Yliopisto, Muovi- ja elastomeeritekniikka

TIIVISTELMÄ
Laboratoriotesteissä on varioitu tasoitetta, liimaa ja muovimattoa sekä betonin kosteutta
päällystämishetkellä. Koekappaleista on mitattu suhteellista kosteutta eri syvyydeltä ja
analysoitu VOC-päästöjä Bulk-materiaalinäytteistä, osasta myös FLECpintaemissionäytteistä. Tulosten perusteella kosteuden alkalisuudella on vaurioitumisessa
merkittävä rooli. Riittävän paksu (kokeissa 5 mm) matala-alkalinen tasoitekerros, jonka
pH on noin 11, näyttää estävän tai hidastavan päällysrakenteiden vaurioitumista.
Suojausvaikutus on tehokas, kun koekappaleet oli päällystetty nykyisen päällystysohjeen
mukaisessa kosteudessa (RH 85%), jolloin betonin kosteus on hygroskooppisella
alueella. Toisaalta koekappaleissa, joissa ei ole tasoitetta ollenkaan, vaurioitumisen
alkamista havaitaan jo päällystyskriteeriä vastaavassa kosteudessa.
TAUSTA
Sisäilman kokonaispäästöille ja yksittäisten yhdisteiden päästöille on asetettu
Asumisterveys-asetuksessa /1/ entistä kireämpiä raja-arvoja. Rakennusmateriaaleja
kehitetään jatkuvasti vähempipäästöisiksi, muun muassa muovimattojen pehmentimet on
vaihdettu vähemmän sisäilmahaittaa aiheuttaviksi. Toisaalta rakentamisessa on ollut jo
vuosia käytössä kosteudenhallintaohjeet. Kaikesta huolimatta julkisuudessa on ollut
viime aikoinakin paljon esillä muovipäällysteisiin lattioihin liitettyjä kosteusvaurio- ja
sisäilmaongelmia. Tutkimuksia vaurioitumisprosesseista on kuitenkin rajoitetusti.
Tieteellisestä kirjallisuudesta Pohjoismaiden ulkopuolelta löytyy vain vähän tutkimuksia
kostean (ja alkalisen) betonin vaikutuksista lattianpäällysmateriaalien hajoamiseen ja
niiden aiheuttamiin mahdollisiin sisäilmahaittoihin /2/. Syynä tähän voi olla
Pohjoismaille tyypillinen rakentamiskulttuuri, saman tyyppiset rakenteet ja osin samat
käytetyt materiaalit. Pohjoismaiden ulkopuolella tehdyissä tutkimuksissa on pääpaino
rakennusosien primääripäästöjen määrittämisessä sekä niiden mittaus- ja
analyysimenetelmien kehittämisessä esim. päästöluokituksia varten /3/.
Muovipäällysteissä betonilattioissa betonin alkalinen kosteus aiheuttaa polymeerejä
sisältäville päällysteille ja ne betoniin kiinnittäville liimoille alkaliset olosuhteet, jotka
voivat käynnistää päällysterakenteen hajoamisprosessin. Pelkkä kosteus voi aiheuttaa
polymeereissä turpoamista, mutta yleensä tämä ilmiö ei riko molekyylirakennetta ja
molekyylirakenne palautuu ennalleen materiaalin kuivuessa. Lisäksi lämpötila, UVsäteily ja hapettuminen voi hajottaa polymeerejä.
Polyvinyylikloridi (PVC), jota kutsutaan myös polyvinyyliksi tai vinyyliksi, on yleisesti
käytetty lattianpäällysmateriaali. Jotta PVC:sta saadaan pehmeämpää ja joustavampaa,
siihen lisätään pehmentimiä. PVC:n pehmentimien sisältämien esterien hydrolyyttinen
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hajoaminen alkalisissa olosuhteissa tuottaa alkoholeja ja happoja. PVC-päällysteet ovat
aiemmin sisältäneet pehmentiminä esteriä nimeltä di-2-etyyliheksyyli ftalaatti (DEHP).
DEHP:n reaktiotuotteita ovat 2-etyyli-1-heksanoli (2-EH) ja ftalaattihapot, joita voi
syntyä hapettumisen seurauksena /4/. Nykyisin DEHP on laajasti korvattu muilla
pehmentimillä, joiden hajoamistuotteet ovat usein erilaisia pitkäketjuisia alkoholiisomeerejä. PVC-päällysteiden lisäksi akrylaattipohjaiset kopolymeeriliimat voivat
sisältää estereitä, kuten 2-etyyliheksyyli-akrylaatteja, jotka voivat reagoida alkalisen
kosteuden kanssa ja tuottaa 2-EH ja n-butanoli emissioita. Esterien hydrolyysireaktion
nopeus riippuu kosteuspitoisuuden lisäksi lämpötilasta ja materiaalin pH:sta /5/.
Ruotsalaisessa tutkimuksessa on erilaisiin PVC-päällysteen ja liiman yhdistelmiin
kohdistettu alkalinen kosteusrasitus (pH 11 tai 13) ja mitattu VOC-päästöt FLECmenetelmällä /6//7/. Testimenetelmässä testattava materiaali on jatkuvassa
nestekontaktissa alkalisen kosteuden kanssa. Materiaalikappaleen yläpuolella on FLECmittauslaitteiston näytteenottokammio, josta saadaan suoraan FLEC-näyte VOCanalyysia varten. Tutkimuksessa /6/ on arvioitu kriittisen pH rajan, jolloin emissiot
kasvavat, olevan pH 11 ja 13 väliltä.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muovipäällysteisten lattioiden
vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vaurioprosesseja sekä määrittää toimivia
materiaaliyhdistelmiä. Tämä tutkimus rajattiin käsittelemään rakennetta, jossa betonin
päälle on liimattu yhtenäinen PVC-matto. Lisäksi betonin päällä voi olla tasoitekerros,
jonka kiinnittymistä betoniin on parannettu pohjusteella. Tutkimus koostuu kahdesta
vaiheesta, joista ensimmäisen vaiheen tavoitteena on erityisesti selvittää muovimattojen
toimivuuteen vaikuttavia materiaali-, materiaaliyhdistelmä- ja olosuhdetekijöitä. Tässä
artikkelissa esitellään alustavia tuloksia tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta.
LABORATORIOKOKEET
Laboratoriotesteissä normaalipaksuisissa rakennekoekappaleissa varioitiin tasoitteita,
liimoja ja muovimattoja sekä betonin kosteutta päällystämishetkellä. Koekappaleista
mitattiin suhteellista kosteutta eri syvyydeltä sekä analysoitiin VOC-päästöjä Bulk-VOC
materiaalinäytteistä ja osasta koekappaleita pintaemissioita (FLEC-VOC).
Eri materiaaliominaisuuksien ja olosuhteiden vaikutuksen tutkimista varten valmistettiin
pinta-alaltaan 530x325 mm2 koekappaleita. Koekappaleet valettiin ruostumattomiin 100
mm korkeisiin teräslaatikoihin. Laatikoiden pohjalle asennettiin 20 mm EPS-eristettä,
jolloin valetun betonilaatan paksuudeksi tuli 80 mm. Kaikissa betonivaluissa käytettiin
kuivabetonia S30, jonka vesi-sementti-suhde oli 0,5. Ennen betonilaatan valua
kappaleisiin asennettiin muoviputket betonin suhteellisen kosteuden (RH)
mittausantureita varten. Koekappaleissa, joissa oli tasoite, betonilaatan valun jälkeen
teräslaatikon reunusten päälle liimattiin 5 mm korkeat pleksilasisoirot, jotka toimivat
valumuotteina tasoitteen valussa. Koekappaleita säilytettiin vakio-olosuhteissa T=21 °C
ja RH=50%. Betonin suhteellista kosteutta mitattiin kriittiseltä mittaussyvyydeltä (32
mm), kunnes se saavutti päällystyskriteerin, jonka jälkeen koekappaleisiin asennettiin
joko päällyste tai tasoite. Koekappaleita, joihin asennettiin tasoite, annettiin kuivua
tasoituksen jälkeen viikon ajan ennen päällysteen asentamista. Tasoitteen alla käytettiin
saman tuoteperheen pohjustetta valmistajan ohjeen mukaan. Ennen tasoitteen valua ja
päällysteen liimaamista asennettiin holkit ja putket RH:n mittausantureita varten, jotta
kosteutta voitiin mitata materiaalien rajapinnoista.
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Liima oli kaikissa koekappaleissa akryylikopolymeeridispersio, jonka kanssa käytettiin
saman valmistajan synteettistä hartsidispersiopohjustetta. Valmistaja on ilmoittanut
liiman pH:ksi 7,6. Samoin muovimatto oli kaikissa sama homogeeninen julkisen tilan
muovimatto, jossa on pehmentimenä DINCH. Muovimatossa PVC:n (polymeeri)
pitoisuus on 45 paino-% ja DINCH-pehmentimen pitoisuus 15 paino-%. Lisäksi se
sisältää mineraalitäyteaineita 33 paino-%.
Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseen käytettiin uusia Vaisalan HMP110antureita, jotka on yhdistetty tietokoneohjaukseen. Lisäksi käytettiin myös Vaisalan
HMP40-antureita ja käsimittaria. Käytettyjen antureiden mittatarkkuus valmistajan
mukaan on ±1,5 RH-% alle 90% kosteudessa ja ±2,5 RH-% yli 90%:n kosteudessa.
Rakenneosien alkalisuuden, erityisesti betonin ja tasoitteen, ajallista muuttumista
arvioitiin määrittämällä materiaalinäytteistä pH. Käytettyä menetelmää on käytetty myös
ruotsalaisessa tutkimuksessa /8/ ja se perustuu pääperiaatteiltaan ASTM C110standardiin. Menetelmässä betonin tai tasoitteen porapöly sekoitetaan ionipuhdistettuun
veteen ja liuoksen pH mitataan pH-elekrodilla.
Matala-alkalisen tasoitteen vaikutusta testattiin vertailukoekappalepareilla, joista toisessa
betonin ja päällysrakenteen välissä oli 5 mm matala-alkalista tasoitetta. Yksi vertailupari
oli päällystetty päällystysohjeen mukaisessa kosteudessa (RH 85% 0,4xbetonin
paksuudesta= 32 mm) ja toinen korkeammassa kosteudessa, RH 93% (32 mm
syvyydessä). Matala-alkalisen tasoitteen ainesosat ovat sementti, kalsiumsulfaatti ja
kvartsi ja valmistajan tietojen mukaan sen pH <11.
Tutkimuksessa pääasialliseksi VOC-päästöjen määritysmenetelmäksi valittiin päästöjen
analysointi materiaalinäytteistä (Bulk-VOC), koska mahdolliset materiaalien
vaurioitumiset havaitaan varhaisemmassa vaiheessa materiaalista (maton, liiman ja
alustan rajapinnasta) kuin materiaalin läpi emittoituvassa yhdisteessä (FLEC-näytteessä).
Koekappaleista otettiin materiaalinäytteitä (Bulk) VOC-päästöjen määrittämistä varten.
Muovimatoista otettiin mattoveitsellä leikkaamalla noin 50x50 mm2 pala, jossa oli
mukana myös liimaa. Materiaalinäyte käärittiin alumiinifolioon ja muovipussiin ja
lähetettiin FINAS-akkreditoituun analysointilaboratorioon. Bulk-VOC tulosten
analysoinneissa keskityttiin kokonais-VOC (TVOC), 2-etyyliheksanoli (2-EH), 1butanoli ja 1-nonanoli pitoisuuksien vertailuun. Osasta koekappaleita otettiin myös FLEC
pintaemissionäyte Bulk-VOC analyysien vertailuksi. FLEC-näytteet otettiin
analysointilaboratorion ohjeen mukaisesti.
TULOKSIA
Hallituissa laboratorio-olosuhteissa ja valikoiduissa olosuhteissa (päällystyskosteuksissa)
vaurioituminen on ollut odotettua hitaampaa. Tässä esitetään tuloksia pohjautuen
ensimmäisiin koekappaleisiin, joiden päällystämisestä oli analysointihetkellä 230-540
vuorokautta. Koekappaleiden tutkimista jatketaan edelleen.
Kuvassa 1 on esitetty Bulk-VOC tulokset (kokonais-VOC, 2-EH, 1-nonanoli, 1-butanoli)
vertailuparista, jotka on päällystetty RH 85% kosteudessa. Matala-alkalinen tasoitekerros
alkalisen betonin ja päällysrakenteen välissä estää selvästi alkalista hydrolyysia ja
päällysrakenteen vaurioitumista.
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Kuva 1. Bulk-VOC tulokset, RH85% päällystetyt koekappaleet.
Samoista koekappaleista otetuissa FLEC-pintaemissionäytteissä havaittiin sama ero
päästöissä, kuva 2. Jos pintaemissionäytteen tulokset lasketaan EU:n mallihuoneen
(pinta-ala 3x4 m2, huonekorkeus 2,5 m, tilavuus 30 m3 ja ilmanvaihto 0,5 1/h) mukaisen
tilan sisäilmapitoisuuksiksi, kokonais-VOC pitoisuudet (40 g/m3 ja alle 16 g/m3)
alittavat Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan (400 g/m3). Kuitenkin yksittäisen 2EH (2-etyyliheksanolin) yhdisteen toimenpideraja (10 g/m3) ylittyy reilusti
koekappaleessa, jossa ei ollut tasoitetta (= 39,2 g/m3).

Kuva 2. FLEC-pintaemissiot, RH85% päällystetyt koekappaleet.
Kuvassa 3 esitetään RH 93% päällystetyn vertailuparin Bulk-VOC tulokset. Sekä
tasoitetuissa että tasoittamattomissa koekappaleissa päästöt ovat suuremmat verrattuna
alhaisemmassa kosteudessa päällystettyihin kappaleisiin (kuva 1). Lisäksi matalaalkalisen tasoitteen suojausvaikutus näyttää jonkin verran heikentyvän ja materiaalien
hajoamista on havaittavissa molemmissa kappaleissa.

Kuva 3. Bulk-VOC tulokset, RH93% päällystetyt koekappaleet.
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Koekappaleista otetuissa FLEC-pintaemissioissa (kuva 4) ei ole havaittavissa suuria
päästöjä kappaleessa, jossa on tasoite, vaikka Bulk-VOC näytteessä havaitaan jo
hajoamista. Todennäköisesti hajoamistuotteet eivät ole vielä saavuttaneet muovimaton
pintaa. FLEC-pintaemissioiden kokonaismäärät laskettuna EU:n mallihuoneen
mukaisiksi sisäilmapitoisuuksiksi (128 g/m3 ja 24 g/m3) eivät ylitä
Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa, mutta tasoittamattoman koekappaleen 2-EHpitoisuus (43,2 g/m3) ylittää toimenpiderajan.

Kuva 4. FLEC-pintaemissiot, RH93% päällystetyt koekappaleet.
TULOSTEN TARKASTELU
Koekappaleiden, joiden päällystämisestä on noin 300 vuorokautta, Bulk- ja FLEC-VOC
analyysien mukaan matala-alkalinen tasoitekerros betonin ja päällysrakenteen välissä
estää merkittävästi alkalista hydrolyysireaktiota ja siten päällysrakenteen vaurioitumista.
Tasoitteen suojausvaikutus kuitenkin heikkenee, kun rakenne on päällystetty nykyistä
päällyskriteeriä korkeammassa kosteudessa. Ruotsalaisessa tutkimuksessa /9/ on esitetty
teoreettisesti matala-alkalisen tasoitteen asentamisen vaikutus betonilaatan ja tasoitteen
suhteelliseen kosteuteen ja pH tasoon. Päällysteen asentamisen jälkeen kosteus tasaantuu
alapuolisissa rakennekerroksissa ja tasoitekerroksen ja betonilaatan yläosa pH pysyy
alhaisempana (pH 11). Pitkän ajan kuluttua betonin yläosan ja tasoitteen alaosan pH
kasvaa betonin pH-tasoon (pH 13) ja rakenteen RH on teoreettisesti päällystyskriteeriä
vastaavassa kosteudessa. Oleellista tasoitteen alkalisen hydrolyysin suojausvaikutuksen
kannalta on se, kuinka paksu tasoitekerros tarvitaan, jotta tasoitteen yläosan pH pysyy
pitkällä aikavälillä alle kriittisen pH:n. Tähän tasoitteen alkaloitumiseen vaikuttaa
alapuolisen betonin pH lisäksi betonin kosteus. Betonin kosteuspitoisuuden ylittäessä
tietyn kriittisen kosteuden, betonin huokosverkostoon muodostuu yhtenäisiä
vesiverkostoja, joissa OH-ionit pääsevät liikkumaan tasoitekerrokseen nostaen sen pH:ta.
Tutkimuksen jatkossa seurataan olemassa olevien koekappaleiden kosteuden ja päästöjen
muutoksia pidemmän aikaa sekä pyritään määrittämään kriteerit riittävälle matalaalkalisen tasoitteen paksuudelle ja pH-rajalle.
YHTEENVETO
Tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten mukaan kosteuden alkalisuudella on
päällysteen vaurioitumisessa merkittävä rooli. Riittävän paksu (kokeissa 5 mm) matalaalkalinen tasoitekerros, jonka pH noin 11, näyttää estävän tai hidastavan
päällysrakenteiden vaurioitumista. Suojausvaikutus näyttää olevan erittäin tehokas, kun
koekappaleet oli päällystetty nykyisen päällystysohjeen mukaisessa kosteudessa, jolloin
betonin kosteus on hygroskooppisella alueella. Suojausvaikutus heikkenee, kun
koekappaleet oli päällystetty korkeammassa kosteudessa (RH93%), jolloin betonin
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kosteus on osien kapillaarisella alueella. Suojausvaikutuksen pysyvyyttä ja tarkempia
kriteerejä selvitetään tutkimuksen seuraavassa vaiheessa.
KIITOKSET
Tutkimusta ovat rahoittaneet Rakennustuotteiden Laatu-säätiö, Rakennusteollisuus,
Betoniteollisuus, Betoniyhdistys, Lattian- ja seinänpäällysteliitto, Turun ja Helsingin
kaupungit, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä lukuisat rakennusliikkeet ja
materiaalivalmistajat. Kirjoittajat kiittävät kaikki rahoittajia.
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TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA 2010LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS
PITOISUUDEN HALLINNASSA
Helena Järnström, Risto Koivusaari, Mikko Saari ja Petri Kukkonen
Eurofins Expert Services Oy

TIIVISTELMÄ
Tässä julkaisussa esitetään yhteenveto neljän eri, 2010 jälkeen valmistuneen kohteen
sisäilman TVOC- ja TXIB -pitoisuuksista. Osassa kohteita todettiin
Asumisterveysasetuksen toimenpide raja-arvon ylittävä TXIB-pitoisuus vielä useita
vuosia valmistumisen jälkeen. Lähdeselvityksessä tutkittiin eri rakenteiden (seinä, lattia,
katto) sekä kohteen rakennusaikana käytössä olleiden maalien emissioita. Mittauksissa
havaittiin suurimmat emissiot maalatuista rakenteista sekä eräästä pohjamaalituotteesta.
Sisäilman pitoisuudet eivät laskeneet tehotuuletuksen jälkeen ja ilmanvaihtojärjestelmän,
jossa on pyöriväkennoinen lämmöntalteenottojärjestelmä (LTO), todettiin palauttavan
yhdistettä sisäilmaan. Pitoisuudet laskivat vasta kun ilmanvaihtokone vaihdettiin
levylämmönsiirrintekniikkaan pohjautuvaan koneeseen.
TAUSTA
Orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) esiintyminen sisäilmassa on
liitetty valituksiin ja niiden esiintymistä on tutkittu laajalti. 1990-luvulta lähtien on mm.
muovimaton viskositeetinmuuntajana käytetyn TXIB- yhdisteen esiintyminen liitetty
oireiluun. Yhdisteelle on vuonna Valvira 2011 antanut ohjearvon ja myöhemmin vuonna
2015 julkaistussa Asumisterveysasetuksessa sille on annettu toimenpideraja-arvo /1, 2/.
2000-luvun puolivälin jälkeen yhdistettä ei enää havaittu juurikaan sisäilmassa, kunnes
2010-luvun alussa sitä alkoi jälleen esiintyä yleisemmin asuin- ja toimistokohteissa.
Seuraavassa on esitetty valikoiduista kohteista tehtyjä sisäilman mittauksia sekä
lähdeselvityksiä TXIB-yhdisteen osalta 2012-2014 valmistuneista asuinrakennuksista.
TOTEUTUS
Sisäilma- ja emissiomittauksia rakenteista tehtiin neljässä eri kohteessa. Kaikissa
kohteissa mittausten perusteena oli asukkaiden kokema oireilu suhteellisen pian asunnon
valmistumisen jälkeen. Kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Kohteiden tiedot ja
mittausajankohta on esitetty taulukossa 1. Kohteet olivat valmistuneet vuosina 2012 2014 ja niissä on asuntokohtainen, koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Yhdessä
kohteessa LTO-laite oli levylämmönsiirrintyyppinen (rekuperatiivinen lämmönsiirrin),
muissa kohteissa LTO-laite oli pyöriväkennotyyppiä (regeneratiivinen lämmönsiirrin).
Pyöriväkennoinen järjestelmä palauttaa osan poistoilman kosteudesta tuloilmaan.
Tietyissä olosuhteissa kennon vääränsuuntainen paine-ero saattaa myös aiheuttaa
poistoilman sekoittumisen tuloilmaan. Levylämmönsiirrintekniikassa vastaavaa ilmiötä
ei yleensä synny, koska tuloilma- ja poistoilma eivät missään vaiheessa sekoitu ja tiiviys
on paremmin hallittavissa.
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Kaikissa kohteissa tehtiin sisäilman VOC-yhdisteiden (sis. TXIB) määritys ISO 16 000-6
mukaisesti /3/. Rakenteiden VOC-emissiomittauksia tehtiin kohteissa 1-3 nk. FLECtekniikalla ISO 16 000-10 mukaisesti /4/. VOC-yhdisteiden pitoisuus/ emissio
määritettiin FID-detektorilta tolueeniekvivlenttina. Emissiomittauksia samalla FLECtekniikalla laboratoriossa tehtiin kohteessa 1 käytetyille maaleille sekä sauma-aineelle,
lasilevylle levitettyinä. Tutkitut maalit (3 kpl) olivat avattuja purkkeja rakennusajalta ja
ne oli säilötty kannet kiinni kohteen varastotiloissa. Kohteessa 3 ja 4 seurattiin sisäilman
pitoisuuden lisäksi tuloilman pitoisuutta. Mittaus tehtiin tuloilmakanavasta
sisäilmamittauksen jälkeen. Mittausta varten tuloilmakanavan päätelaite irrotettiin, jotta
näyteputki saatiin mahdollisimman syvälle kanavaan.
Taulukko 1. Mittauskohteiden tiedot ja mittausajankohta.
Kohde
Luovutus- Mittausajankohta Koneellisen tulo- ja poisto
ajankohta
ilmajärjestelmän LTOtekniikka
1.Asuinkerrostalo Elokuu
Lokakuu 2014Levylämmönsiirrin
2014
Marraskuu 2014
2.Rivitalo

3.Rivitalo

4.Asuinkerrostalo

Joulukuu
2012

Lokakuu 2014
Marraskuu 2014
Helmikuu 2015
Marraskuu Syyskuu 2014
2012
Kesäkuu 2015
Kesä-elokuu 2016
Kesäkuu
Joulukuu 2016
2012

Pyöriväkennoinen, vaihdettiin
levylämmönsiirtimeen 20142015
Pyöriväkennoinen, vaihdettiin
levylämmönsiirtimeen 2016
Pyöriväkennoinen

Kuva 1. Näytteenotto tuloilmasta asuinrakennuksessa (päätelaite irrotettu).
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TULOKSET
Tulokset sisäilma- ja emissiomittauksista on esitetty taulukossa 2.
Kohteessa 1 mitattiin sisäilman pitoisuus noin kolme kuukautta asunnon käyttöönotosta
koska aiemmin, n. 1 kk asutussa huoneistossa oli asukkaan toimesta mitattu TXIBpitoisuus, joka oli tasolla 60 µg/m3 ja ylitti moninkertaisesti Asumisterveysasetuksen
toimenpide raja-arvon 10 µg/m3 (tolueeniekvivalenttina). Samalla mitattiin maalatun
seinärakenteen emissiotaso. Sisäilman pitoisuus oli noin kahden kuukauden aikana
laskenut tasolle alle 10 µg/m3. Emissiomittausten perusteella maalattu seinärakenne
todettiin TXIB-lähteeksi, emissiotaso oli neljässä eri asunnossa välillä 1-3 µg/m2h.
Kohteesta otetusta maalinäytteistä todettiin laboratoriomittauksessa yhden
pohjamaalituotteen emittoivan TXIB:tä yli 3 000 µg/m2h kolmen päivän jälkeen
lasilevylle levittämisen jälkeen.
Kohteessa 2 oli useassa asunnossa mitattu toimenpide raja-arvon ylittävä TXIB-pitoisuus
alkuvuonna 2014, noin kaksi vuotta asuntojen valmistumisen jälkeen.
Seurantamittauksissa syksyllä 2014 pitoisuus oli laskenut alle toimenpideraja-arvon
osassa asuntoja. Maalatun seinärakenteen todettiin emittoivan TXIB:tä tasolla 1-4
µg/m2h. Asunnoissa päädyttiin vaihtamaan ilmanvaihtokoneet, koska kohteissa havaittiin
kosteutta. Seurantamittauksissa viisi kuukautta koneen vaihdon jälkeen TXIB-pitoisuus
oli laskenut alle toimenpideraja-arvon kahdessa tutkitussa asunnossa. Myös muissa
kohteen tutkituissa asunnoissa (ei raportoitu tässä) pitoisuus oli laskenut alle
toimenpideraja-arvon.
Kohteessa 3 mitattiin toimenpide raja-arvon ylittävä TXIB-pitoisuus yli kaksi vuotta
kohteen valmistumisen jälkeen. Kohteessa mitattiin epätavanomaisen korkeita TXIBemissioita maalatuista seinä- ja kattorakenteista, 12-16 µg/m2h. Lattiarakenteen
(parketti) TXIB-emissio oli alhaisempi, 6 µg/m2h ja todennäköisesti peräisin muista
pinnoista johtuen nk. sorptioilmiöstä. Seurantamittauksessa yhdeksän kuukauden kuluttua
pitoisuus oli edelleen samalla tasolla ja tuloilmassa todettiin lähes toimenpideraja-arvon
tason TXIB-pitoisuus. Tämän jälkeen kohteen IV-koneet päätettiin vaihtaa
levylämmönsiirrintekniikkaan perustuvaan laitteeseen. Seurantamittauksissa 1-2
kuukautta koneen vaihdon jälkeen sisäilman TXIB-pitoisuus oli laskenut alle
toimenpideraja-arvon kahdessa tutkitussa asunnossa. Tuloilmassa ei enää havaittu
TXIB:tä yli määritysrajan.
Kohteessa 4 mitattiin toimenpideraja-arvon ylittävä TXIB-pitoisuus noin kolme ja puoli
vuotta asunnon valmistumisen jälkeen. Tuloilman TXIB-pitoisuus oli lähes sisäilman
pitoisuutta vastaavalla tasolla.
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Taulukko 2. Sisäilma-, tuloilma- ja emissiomittausten tulokset (tolueeniekvivalenttina).
Kohde
Mittausajankohta
TVOC/ TXIBTXIBpitoisuus,
emissiokerroin,
µg/m3
SER µg/m2h
1.Asuinkerrostalo,
Marraskuu 2014
Sisäilma:
Seinärakenne:
5 eri asuntoa
114-368/ 2-4
1-3
Kattorakenne:
<1
Lattiarakenne:
<1
2. Rivitalo, asunto 1-2 Marraskuu 2014
Sisäilma:
Seinärakenne:
ennen IV-koneen
200-252/ 4-6
1-4
vaihtoa
2. Rivitalo, asunto 3,
Lokakuu 2014
Sisäilma:
1 kk IV-koneen
146/13
vaihdon jälkeen
3. Rivitalo, asunto 4-5, Helmikuu 2015
Sisäilma:
5 kk IV-koneen
114-117 /6
vaihdon jälkeen
3. Erillistalo, asunto 1-2 Syyskuu 2014
Sisäilma:
Seinärakenne:
Ennen IV-koneen
(emissiot seinä,
225-232/ 14
9-16
vaihtoa
lattia)
Kattorakenne:
Toukokuu 2015
12- 14
(sisäilma, emissiot
Lattia: 6 µg/m2h
seinä ja katto)
3. Erillistalo, asunto 1-2 Maaliskuu 2016
Sisäilma:77 /12-15
Ennen IV-koneen
Tuloilma TXIB: 7-8
vaihtoa
3. Erillistalo, asunto 1, Syyskuu 2016
Sisäilma:54/ 7
1 kk IV-koneen
Tuloilma TXIB: <1
vaihdon jälkeen
3. Erillistalo, asunto 2, Lokakuu 2016
Sisäilma: 64/7
2 kk IV-koneen
Tuloilma TXIB: <1
vaihdon jälkeen
4. Asuinkerrostalo
Joulukuu 2016
Sisäilma: 38/10
Ennen IV-koneen
Tuloilma TXIB: 8
vaihtoa
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä esitetyissä, neljässä eri 2010-luvulla valmistuneessa kohteessa tehdyissä
tutkimuksissa havaittiin Asumisterveysasetuksen ylittäviä TXIB-pitoisuuksia. Yhdessä
kohteista TXIB-lähteeksi osoittautui varsin yleisesti käytetty pohjamaali. Lähdeselvitys
tehtiin yksittäisestä maalituotteesta laboratoriossa ja kohteessa rakenteesta tehdyillä
emissiomittauksilla.
Sisäilman TXIB-pitoisuudet olivat useita vuosia yli asetuksen toimenpideraja-arvon, jos
kohteen ilmanvaihtokoneessa oli nk. pyöriväkennoiseen tekniikkaan perustuva
lämmöntalteenottolaite. Vastaavasti levylämmönsiirrintekniikkaan perustuva järjestelmä
tuuletti TXIB-yhdisteen alle kymmenesosaan ja alle toimenpideraja-arvon muutamassa
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kuukaudessa. Osassa kohteita tehtiin pitoisuusmääritys myös tuloilmasta ja TXIB:tä
todettiin pyöriväkennoisen järjestelmän tuloilmassa. Tuloilman pitoisuus laski alle
määritysrajan, kun kohteen ilmanvaihtokone vaihdettiin levylämmönsiirrintekniikkaan
perustuvaksi. Näissä kohteissa sisäilman TXIB-pitoisuus laski alle toimenpideraja-arvon
1-2 kuukaudessa.
Ilmanvaihtojärjestelmän rooli sisäilmassa esiintyvien epäpuhtauksien suhteen on
keskeinen ja ilmanvaihdon kunnon ja toimivuuden selvittäminen on erittäin tärkeä osa
sisäilmaongelmaisen rakennuksen tutkimuksissa. Ilmanvaihdon laiteratkaisujen
vaikutuksista sisäilman laatuun ei kuitenkaan ole runsaasti tutkittua tietoa. Edellä
esitetyissä, asuinkohteissa tehdyissä sisäilmatutkimuksissa on tehty havaintoja, että
pyöriväkennoinen regeneratiivinen ilmanvaihdon lämmöntalteenotto voi olla osatekijänä
sisäilmassa esiintyviin korkeisiin TXIB-pitoisuuksiin. Vastaavanlaisia tuloksia on
havaittu myös toimisto- ja julkisissa rakennuksissa.
Ilmanvaihdon sisäilman epäpuhtauksia poistava ja siten pitoisuuksia laimentava vaikutus
on riippuvainen ilmanvaihtojärjestelmän tiiviydestä ja järjestelmässä käytetyistä
laiteratkaisuista. Pyöriväkennoinen lämmöntalteenottolaite palauttaa osan kosteudesta ja
joissakin lämmönsiirtimen yli vallitsevissa paine-erotilanteissa poistoilmaa voi sekoittua
tuloilmaan. Paine-erojen syntyyn vaikuttavat ilmanvaihtokoneen sisäiset painehäviöt
(esimerkiksi ilmansuodattimet) ja kanaviston (mukaan lukien päätelaitteet) painehäviöt.
Kosteuden ja vuotoilman mukana voi siirtyä epäpuhtauksia ja hajuja takaisin sisäilmaan.
Tämän vuoksi tuloilman laadun määritys on syytä tehdä aina sisäilmamittauksen
yhteydessä. Ohjeistusta tuloilman mittauskäytännölle ei kuitenkaan toistaiseksi ole
saatavilla.
Tässä esitetyissä kohteissa oli kaikissa asuntokohtainen ilmanvaihtolaite ja
asuntokohtainen ilmanvaihdon säätömahdollisuus. Asuntokohtaisen säädön osalta on
tärkeää, että käyttäjät opastetaan laitteen käyttöön ja varmistetaan, että ilmanvaihtoa
voidaan pitää alkuvaiheessa vähintään puoli vuotta normaalia suuremmalla, jotta
rakennusmateriaalien alkupäästöt ja asunnon käytöstä sekä rakenteista peräisin oleva
kosteus tuulettuvat mahdollisimman nopeasti.
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UUDEN HIRSIRAKENNUKSEN SISÄILMAN VOCPITOISUUDET - SEURANTATUTKIMUS
Olavi Vaittinen ja Tuomo Lapinlampi
Inspector Sec Oy

TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessa seurattiin uuden hirsirakenteisen koulun sisäilman VOC-yhdisteiden
pitoisuuksia kahden vuoden ajan. Tutkimukset suoritettiin vakioiduilla ilmanvaihdon
asetuksilla tavanomaisessa sisäilmalämpötilassa. Hirsirakenteista peräisin olevien
yhdisteiden, erityisesti pineenin, pitoisuudet olivat sisäilmassa selvästi kohonneita. Myös
kareenin, limoneenin ja heksanaalin pitoisuudet ylittivät ajoittain 50 µg/m3 tutkimuksen
alussa. Terpeenit muodostivat yli 80 prosenttia VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuudesta.
Mitatun kokonaispitoisuuden vaihtelu eri tilojen välillä selittyi suurelta osin hirren
osuudella seinäpinta-alasta. Korkeimmat sisäilmapitoisuudet mitattiin seurantajakson
alussa kesällä 2016 ja ne alenivat selvästi ajan kuluessa. Pitoisuudet vaihtelivat selvästi
vuodenaikojen mukaan. Tilojen kalustaminen vaikutti sisäilman VOC-pitoisuuksiin,
mutta kalustamisen vaikutus oli lyhytaikaista.
JOHDANTO
Hirsirakentaminen on yleistynyt Suomessa viime vuosina /1/. Myös julkisia rakennuksia
on alettu rakentaa hirrestä enenevässä määrin. Yksi syy hirsirakentamisen suosion
kasvulle on hirsirakennusten väitetysti miellyttävä ja terveellinen sisäilma /2/. Puu on
kosteutta sitova ja vapauttava materiaali, joka tasaa huoneilman kosteus- ja lämpöoloja
/3/. Puulla ja erityisesti männyllä on myös antibakteerisia ominaisuuksia /4/.
Puun haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) on epäilty riskitekijäksi erityisesti tuoreen
puutavaran valmistuksessa ja käsittelyssä. Vapautuvilla yhdisteillä on kuitenkin
mahdollisesti myös myönteisiä vaikutuksia ihmiseen /5/. Joissakin tutkimuksissa on
osoitettu puumateriaalien saavan aikaan esimerkiksi stressitasojen alenemista ihmisessä.
Kliinisiin tutkimuksiin perustuva aineisto kuitenkin puuttuu /3/.
Havupuumateriaalien tunnettuja päästöjä ovat muun muassa terpeenit ja aldehydit.
Terpeeneillä on väitetty olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia /3/. Korkeina pitoisuuksina
esiintyessään terpeenit voivat kuitenkin aiheuttaa kurkku-, nenä- ja silmä-ärsytystä
esimerkiksi puutuoteteollisuuden valmistusprosesseissa työskenteleville ihmisille /6/.
Aldehydeihin liittyvää oireilua on raportoitu jo sisäilman tavanomaisissa pitoisuuksissa
/7/. Merkittäviä havupuumateriaalien vapauttamia terpeeniyhdisteitä ovat muun muassa
alfapineeni, delta-3-kareeni ja limoneeni. Heksanaali on yleisin havupuista peräisin oleva
aldehydi.
Pudasjärven hirsikampus on vuonna 2016 valmistunut koulurakennus, jonka
pääasiallisena rakennusmateriaalina on käytetty mäntylamellihirttä /8/. Koulurakennus on
1-2-kerroksinen ja sen kokonaispinta-ala on 9700 m2. Tässä tutkimuksessa mitattiin
koulurakennuksen sisäilman VOC-yhdisteiden pitoisuuksia kaksi vuotta kestäneen
seurannan aikana.
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MITTAUSMENETELMÄ JA -JÄRJESTELYT
Sisäilman VOC-näytteet kerättiin pumpun avulla Tenax TA- adsorbenttiin. Näytteet
analysoitiin kaasukromatografismassaspektrometrisesti. Näytteistä analysoitiin VOCyhdisteiden kokonaispitoisuus ja yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet. VOC-analyysin
mittausepävarmuus oli 30 prosenttia.
Näytteenotto tapahtui neljässä eri vaiheessa: 1) rakennuksen valmistuttua ennen
kalustamista (29.6. ja 7.7.2016), 2) kalustamisen jälkeen ennen koulun käyttöönottoa
(4.8.2016), 3) heti käyttöönoton jälkeen normaalikäytön aikana (5.12.2016) ja 4) kahden
vuoden kuluttua käyttöönotosta (7.8.2018). Näytteitä kerättiin otospohjaisesti eri puolilta
rakennusta viidestä eri tilasta, jotka olivat luokkahuoneita (3 kpl), henkilöhuoneita (1 kpl)
tai yhteiskäyttötiloja (1 kpl). Kiintokalustaminen oli tehty jo ennen ensimmäistä
näytteenottoa. Lattioiden pintamateriaalina oli linoleum.
Näytteenottoa varten mitattavien tilojen ilmanvaihto oli säädetty vastaamaan teoreettisesti
800 ppm:n hiilidioksidipitoisuutta 20 henkilön läsnä ollessa. Kaikki mittaukset tehtiin
vakioidusti noin 21 °C lämpötilassa. Ikkunat ja ovet olivat suljettuina näytteenoton
aikana. Näytteenoton yhteydessä kerättiin tiedot ilmanvaihtokoneiden asetuksista, tilojen
pintamateriaaleista, kalusteista ja muista mahdollisista päästölähteistä. Myös hirren osuus
seinäpintojen kokonaispinta-alasta arvioitiin. Näytteet kerättiin keskeltä huonetta noin
yhden metrin korkeudelta. Tutkituissa tiloissa ei oleskeltu mittauksen aikana.
TUTKIMUSTULOKSET JA POHDINTA
Tutkimustulosten mukaan kokonais-VOC-pitoisuudet (TVOC) vaihtelivat välillä 70 –
1270 µg/m3 tolueenivasteella laskettuna. Terpeenien, erityisesti pineenin, pitoisuudet
olivat selvästi kohonneita (Taulukko 1) ja ne muodostivat ylivoimaisesti merkittävimmän
yhdisteryhmän. Terpeenien osuus ylitti useimmissa mittauksissa 80 prosenttia VOCyhdisteiden kokonaispitoisuudesta (Kuva 1).

Yhdisteryhmien osuus

Alkaanit

Alkoholit

Aromaattiset

Karbonyylit

Terpeenit

Glykolieetterit

Kuva 1. Eri yhdisteryhmien osuus VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuudesta. Terpeenit oli
ylivoimaisesti merkittävin yhdisteryhmä kaikissa mittauksissa.
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Yleisin havaittu terpeeniyhdiste oli alfapineeni. Pineenin sisäilmapitoisuus vaihteli välillä
30 – 740 µg/m3 mittausajankohdasta ja tilasta riippuen ja sen osuus oli noin puolet VOCyhdisteiden kokonaispitoisuudesta. Myös kareenin, limoneenin ja heksanaalin pitoisuudet
ylittivät 50 µg/m3 ainakin yhdellä mittauskerralla kesällä 2016.
Korkeimmat VOC-pitoisuudet mitattiin tutkimuksen alussa kesällä 2016 (Kuva 2).
Kuvasta 2 havaitaan, että TVOC-pitoisuus oli alimmillaan joulukuussa 2016 kaikissa
tutkituissa tiloissa. Suuri osa VOC-yhdisteiden vähenemisestä selittyy ns.
primääriemissioiden (peräisin enimmäkseen hirrestä) luonnollisesta vähenemisestä ajan
kuluessa. Elokuun 2018 pitoisuudet olivat hieman yllättäen tilasta riippuen 1,1 – 2,7
kertaa joulukuun 2016 pitoisuuksia suurempia. Tämä selittynee mittauksen vuodenajalla
eli ulkoilman ja siten hirsirakenteiden lämpötilalla. Lämpötilan nousu lisää vapautuvien
VOC-yhdisteiden määrää merkittävästi /9/.
Taulukko 1. VOC-yhdisteiden pitoisuudet eri tiloissa eri mittausajankohtina (µg/m3).*
Tila

Mittauspvm

TVOC

Pineeni

Kareeni

Limoneeni

Heksanaali

B126

29.6.2016

382

237

40

14

13

B126

4.8.2016

402

264

50

16

16

B126

5.12.2016

220

93

32

8

1

B126

7.8.2018

235

151

28

5

1

B205

29.6.2016

623

342

80

41

36

B205

4.8.2016

1271

739

172

76

59

B205

5.12.2016

267

98

46

12

3

B205

7.8.2018

340

191

51

12

4

C007

29.6.2016

119

77

13

5

5

C007

7.7.2016

183

104

16

6

4

C007

5.12.2016

74

32

10

2

1

C007

7.8.2018

80

39

10

2

1

C037

29.6.2016

585

357

70

25

17

C037

7.7.2016

557

295

88

23

11

C037

5.12.2016

152

64

19

4

1

C037

7.8.2018

356

226

47

8

2

D024

29.6.2016

152

97

16

8

4

D024

7.7.2016

408

49

24

6

5

D024

4.8.2016

142

57

20

6

9

D024

5.12.2016

67

32

10

2

<1

D024

7.8.2018

181

115

22

5

1

*Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylitykset on lihavoitu (TVOC = 400 µg/m3,
yksittäiset yhdisteet = 50 µg/m3).
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Joissakin tapauksissa TVOC-pitoisuudet kasvoivat toisissa mittauksissa tutkimuksen
alkuun verrattuna ja samalla VOC-yhdisteiden profiili oli muuttunut. Tämä selittyy
esimerkiksi sillä, että mittausten välillä tiloihin oli tuotu uusia huonekaluja juuri ennen
mittausta ja/tai huoneita oli siivottu. Merkkejä uusiin kalusteisiin tai siivoukseen
liitettävistä päästöistä ei ollut enää näkyvissä joulukuussa 2016. Muita pitoisuuksien
yllättäviä muutoksia selittäviä tekijöitä voivat olla myös vaihtelevat mittausolosuhteet
(esimerkiksi ikkunoiden tai ovien aukiolo lähellä mittausajankohtaa, mitä ei voitu täysin
luotettavasti kontrolloida mittausten aikana).

TVOC-pitoisuus (µg/m3)
1400

1200
1000
800
600

400
200
0
B126

B205

C007

C037

D024

Kuva 2. VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) eri tiloissa eri mittausajankohtina.
Mittausajankohta huonekohtaisesti vasemmalta lukien: sininen = 6-7/2016 (ennen
kalustamista), oranssi = 8/2016 (kalustamisen jälkeen), vihreä = 12/2016 (käyttöönoton
jälkeen), punainen = 8/2018 (pitkäaikaisseuranta).
Eri tiloja keskenään vertailtaessa korkeimmat pitoisuudet mitattiin henkilöhuoneessa
B205. Tulos selittyy suurelta osin hirren suurella osuudella seinäpinta-alasta sekä
seinäpinta-alan ja huoneen tilavuuden suhteella tässä huoneessa (Kuva 3). Kun hirren
seinäpinta-ala huoneessa oli vähäinen, sisäilman TVOC-pitoisuudet lähenivät tai olivat
samoja kuin tavanomaisissa toimistotiloissa. Kuvan 3 perusteella voidaan myös päätellä,
että hyvin merkittävä osuus TVOC-pitoisuudesta on peräisin nimenomaan hirsiseinistä
eikä esimerkiksi lattiamateriaaleista, muista seinämateriaaleista, huonekaluista tai muusta
irtaimistosta.
Heksanaalin sisäilmapitoisuus väheni seurannan aikana dramaattisesti, lopulta noin
kymmenesosaan ensimmäisestä mittauksesta (Taulukko 1). Väheneminen johtunee
pääasiassa kahdesta syystä: 1) heksanaalin emissio hirrestä vähentyy ajan kuluessa ja 2)
heksanaalia syntyy sisäilmassa vähemmän terpeenien reaktiossa otsonin kanssa, kun
terpeenien pitoisuus alenee. Heksanaalin pitoisuuden voimakas väheneminen on
merkittävää siinä mielessä, että heksanaali voi aiheuttaa ärsytystyyppisiä oireita
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herkimmillä tilankäyttäjillä tutkimuksen alussa havaituissa sisäilmapitoisuuksissa /7/.
Mahdollisen oireilun voi siten olettaa vähenevän suhteellisen nopeasti hirsirakenteiden
vanhetessa. Tässä tutkimuksessa ei kerätty systemaattisesti tietoja tilankäyttäjien oireista.

TVOC-pitoisuus (µg/m3)

300
250
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0
0

20

40
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80

100

Hirren osuus seinäpinta-alasta (%)
Kuva 3. VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) hirren suhteellisen seinäpinta-alan
funktiona. Mittaus on tehty joulukuussa 2016.
Lattiapintojen linoleumista peräisin olevia yhdisteitä kuten orgaanisia happoja havaittiin
kaikissa näytteissä hyvin vähän. Joulukuussa 2016 kaikki orgaanisten happojen
mittaustulokset olivat alle määritysrajan.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksessa saadut tulokset olivat odotettuja. Rakennuksen sisäilmassa mitattiin
runsaasti hirsirakenteista peräisin olevia VOC-yhdisteitä. Mäntypuusta peräisin olevat
terpeenit muodostivat ylivoimaisesti suurimman yhdisteryhmän. VOC-yhdisteiden
kokonaispitoisuuden vaihtelu eri tilojen välillä selittyi suurelta osin hirren osuudella
seinäpinta-alasta. Myös VOC-pitoisuuksien selvä aleneminen ajan kuluessa oli odotusten
mukaista. Kalustamisen vaikutus mitattuihin sisäilmapitosuuksiin oli lyhytaikaista.
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SAIRAALAYMPÄRISTÖN KEMIALLISISTA YHDISTEISTÄ TAPAUSTUTKIMUS
Leif Wirtanen, Miika Koljonen, Harri Lyly, Tony Lappeteläinen ja Kiia Miettunen1; Kirsi
Torikka-Jalknen2 ja Pauli Tarna3
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TIIVISTELMÄ
Tämän sairaalaympäristön kemiallisia yhdisteitä selvittävän tutkimuksen lähtökohtana oli
sairaalan työntekijöiden kokema sisäilmahaitta ja sisäilman kohonnut TXIB-pitoisuus.
Ongelmaa lähestyttiin mittaamalla sisäilman ja tuloilman haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (VOC) sekä erikseen hyvin haihtuvien karbonyylien (aldehydit ja ketonit)
pitoisuutta. Mittaukset tehtiin sekä ennen tutkittujen tilojen siivousta että siivouksen
jälkeen. Edellisten ohella selvitettiin potentiaalisia TXIB-lähteitä FLEC-mittausten,
materiaalinäytteiden VOC-analyysin ja kammiomittausten avulla. Huoneilman
olosuhteita ja kemiallisia yhdisteitä seurattiin lisäksi jatkuvatoimisin mittauksin.
TAUSTAA
Tutkimuksen kohteena on 2010-luvulla valmistunut sairaalarakennus. Rakennuksen
valmistumisen jälkeen on osassa tiloista koettu työympäristöhaittaa ja työhön liittyvää
oireilua. Sisäilmastokyselyssä ei kuitenkaan havaittu selkeää systemaattista ongelmaa.
Rakennuksessa on tehty sen valmistumisen jälkeen useita kosteus- ja VOC-mittauksia.
Mittaustulosten perusteella on voitu todeta, että lattiarakenteen suhteellinen kosteus
päällysteen alla on koholla (> RH 85 %) ja sisäilman TXIB-pitoisuus ylittää joissakin
tiloissa Asumisterveysasetuksen /1/ toimenpiderajan 10 µg/m³ ja Työterveyslaitoksen
viitearvon /2/.
TEHDYT MITTAUKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
Kohteessa toteutettiin seuraavat mittaukset valituissa tiloissa, jotka valittiin niissä
tehtyjen aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella. Valintakriteereinä olivat kohonnut
sisäilman TXIB-pitoisuus ja kohonnut lattianpäällysteen alustan suhteellinen kosteus.
Tutkittavia tiloja oli yhteensä 5 kpl. Tiloissa tehtiin:
• ilmamäärä- ja kosteusmittauksia
• emissiomittauksia ilmasta sekä tilojen lattia- ja seinäpinnoilta
• rakennusmateriaalien ja -tuotteiden sekä käyttötavaroiden kokonaisemission, nk.
bulk-emission, määrityksiä
• kammiomittauksia valituista tuotteista
• sisäilman jatkuvatoimista seurantaa
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Ilmamäärämittaukset
Tilakohtaisissa ilmamäärissä havaittiin poikkeamia, joilla voi olla vaikutusta tutkituissa
tiloissa koettuun ilman laatuun. Joissakin tiloissa poistoilmamäärä oli huomattavasti
suurempi kuin tuloilmamäärä, mikä johtaa hallitsemattomiin virtauksiin muista tiloista tai
rakenteista. Päätelaitteissa oli lisäksi jonkin verran pölyä. Tilassa 1 oli päätelaitteena
Halton DKS, tilassa 2 Swegon Colibri ja tiloissa 3-5 Swegon Parasol.
Kosteusmittaukset
Kolmessa tutkituista tiloista oli lattianpäällysteen alta mitattu rakenteen suhteellinen
kosteus ≥ RH 85 %. Kosteus on ollut koholla jo usean vuoden ajan. Viiltomittausten
yhteydessä havaittiin maton alla yleisesti poikkeavaa hajua ja mattoliima oli tahmeaa.
Matto oli myös paikoitellen irti alustastaan.
Emissiomittaukset
Tilojen päätelaitteiden ilman ja sisäilman VOC-yhdisteiden ja karbonyylien mittausta
varten tilat tyhjennettiin ylimääräisistä käyttötavaroista ja ne olivat käyttökiellossa 24
tuntia ennen mittausta. Kaikki VOC-yhdisteet kerättiin Tenax TA adsorbentteihin ja
kaikki karbonyyliyhdisteet kerättiin DNPH-patruunoihin. Ensimmäisen
sisäilmamittauksen jälkeen tilat siivottiin ja tämän jälkeen tehtiin uusintamittaus.
Siivousaineena käytettiin yleispuhdistusainetta, jonka toiminta perustuu pinta-aktiivisiin
aineisiin.
Taulukko 1. VOC-mittausten analyysituloksia päätelaitteiden ilmasta sekä sisäilmasta
ennen siivousta ja siivouksen jälkeen [µg/m³].
Sisäilma ennen
Sisäilma siivouksen
Päätelaitteen ilma
siivousta
jälkeen
Tila
TVOC
TXIB
TVOC
TXIB
TVOC
TXIB
Tila 1
8
3
33
8
22
7
Tila 2
<5
1
50
8
51
8
Tila 3
58
9
49
7
49
8
Tila 4
30
11
40
15
40
14
Tila 5
19
2
17
3
21
3
Verrattaessa nyt saatuja sisäilman VOC-yhdisteiden pitoisuuksia kohteessa noin 2 vuotta
aikaisemmin tehtyihin mittauksiin voitiin todeta, että tilojen sisäilman TVOC-pitoisuudet
olivat laskeneet keskimäärin 5-40 µg/m³ ja TXIB- pitoisuudet olivat laskeneet
keskimäärin 5-15 µg/m³. TXIB-pitoisuus ylitti kuitenkin edelleen yhdessä tutkituista
tiloista Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ja kahdessa tilassa Työterveyslaitoksen
viitearvon.
Päätelaitteen ilmassa esiintyi karbonyyliyhdisteistä formaldehydin lisäksi korkeampina
pitoisuuksina asetonia. Sisäilmassa esiintyi sekä ennen siivousta että siivouksen jälkeen
korkeampina pitoisuuksina formaldehydin lisäksi sekä asetonia että asetaldehydiä.
Asetaldehydi on mahdollinen etanolin hapetusreaktion reaktiotuote. Etanolia käytetään
mm. käsien desinfiointiaineissa. Työterveyslaitos on asettanut formaldehydille
viitearvoksi 15 µg/m³. Muille helposti haihtuville aldehydeille ja ketoneille ei ole asetettu
viitearvoa. Verrattaessa karbonyyliyhdisteiden kokonaispitoisuutta TVOC-arvoon
nähdään, että ne ovat samaa suuruusluokkaa. Tässä yhteydessä on lisäksi hyvä ottaa
huomioon, että kerätyt karbonyyliyhdisteet ovat hyvin haihtuvia yhdisteitä. Näin ollen

Sisäilmastoseminaari 2019

403

niiden pitoisuuden voisi olettaakin olevan alhainen ottaen huomioon, että tutkittavat tilat
olivat käyttökiellossa 24 tuntia ennen mittauksia. Taulukossa 2 on esitetty päätelaitteiden
ilman ja sisäilman karbonyyliyhdisteiden mittaustulokset.
Taulukko 2. Karbonyylien analyysituloksia päätelaitteiden ilmasta sekä sisäilmasta
ennen siivousta ja siivouksen jälkeen [µg/m³]. FA on formaldehydi.
Sisäilma ennen
Sisäilma siivouksen
Päätelaitteen ilma
siivousta
jälkeen
Tila
Karbonyylit
Karbonyylit
Karbonyylit
FA
FA
FA
yhteensä
yhteensä
yhteensä
Tila 1
6
17
11
37
11
35
Tila 2
6
16
10
42
10
35
Tila 3
13
50
13
51
12
40
Tila 4
8
29
10
38
11
37
Tila 5
8
26
8
29
8
26
Päätelaitteiden toimintaperiaatteen lähemmässä tarkastelussa havaittiin, että Swegonin
Parasol -päätelaitteessa huoneilmaa sekoittuu tuloilmaan. Tämän takia kerättiin vielä
uudet VOC-näytteet tuloilmasta eri kohdista tuloilmakanavaa. Tuloksissa on hyvä ottaa
huomioon, että tilojen 2 ja 3 päätelaitteet on liitetty samaan tuloilmakanavaan. Lisäksi on
hyvä ottaa huomioon, että ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on toteutettu nestekiertoisilla
lämmönsiirtimillä, eivätkä epäpuhtaudet pääse siirtymään poistoilmasta tuloilmaan.
Mittaustulokset on esitetty Taulukossa 3.
Taulukko 3. VOC-mittausten analyysituloksia tuloilmakanavasta [µg/m³].
Tila
TVOC
TXIB
Tilojen 2 ja 3 IV-konehuone
<5
0,1-0,5
Tila 2 ennen päätelaitetta
<5
1
Tila 3 ennen päätelaitetta
20
4
Tilojen 2 ja 3 ilmanvaihtokanava
<5
1
Tila 4 ennen päätelaitetta
38
4
Tilan 4 ilmanvaihtokanava
<5
1
Verrattaessa päätelaitteesta kerättyjen VOC-näytteiden (Taulukko 1) analyysituloksia
tuloilmakanavasta kerättyihin VOC-näytteisiin (Taulukko 3) voidaan havaita, että tiloissa
3 ja 4 käytetty päätelaite ”kierrättää” TXIB:tä huoneilmassa.
Lattiapintojen VOC-yhdisteiden ja karbonyylien pitoisuutta sekä seinäpintojen VOCyhdisteiden pitoisuutta mitattiin FLEC-tekniikalla. Tilat tyhjennettiin 24 tuntia ennen
mittausta. Mittauksia ei toistettu siivouksen jälkeen. Taulukossa 4 on esitetty lattia- ja
seinäpintojen VOC-yhdisteiden emissiokertoimet.
Taulukko 4. FLEC-tekniikalla kerättyjen lattiapintojen VOC-emissioiden mittaustuloksia
[µg/m²h].
Tila
TVOC
TXIB
Tila 1 lattia
11
4
Tila 2 lattia
309
7
Tila 3 lattia
65
7
Tila 4 lattia
69
6
Tila 5 lattia
53
1
Tila 4 seinä
27
12
Tila 5 seinä
3
2
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Tuloksista voidaan havaita, että tilan 2 lattiapinnan TVOC-emissiokerroin on
huomattavasti suurempi kuin muiden tilojen vastaava arvo. Tässä tilassa oli erilainen
lattianpäällyste, mikä selittää eron. Tilan 4 seinäpinnan emission osalta voidaan havaita,
että pinnan TXIB-emissiokerroin on muihin pintoihin verrattuna koholla, mikä saattaa
johtua ainakin osittain TXIB:n adsorboitumisesta pinnalle (vrt. Taulukko 1).
Verrattaessa nyt saatuja VOC-emissioiden tuloksia kohteessa noin 2 vuotta aikaisemmin
tilojen 2, 4 ja 5 lattiapinnoilta kerättyihin näytteisiin voitiin todeta, että pinnoilta mitatut
TVOC-emissiokertoimet olivat tilan 2 osalta pysyneet muuttumattomina ja tilojen 4 ja 5
osalta TVOC-arvot olivat tällä kertaa jonkin verran korkeammat ollen aikaisemmissa
mittauksissa <20 µg/m²h. TXIB:n osalta tilan 2 emissiokerroin oli puolittunut, kun se
kahdessa muussa tilassa on pysynyt muuttumattomana.
Taulukossa 5 on esitetty lattia- ja seinäpintojen karbonyylien emissiokertoimet.
Lattiapintojen karbonyylien emissiokertoimet olivat jonkin verran alhaisemmat kuin
vastaavat TVOC-arvot.
Taulukko 5. FLEC-tekniikalla kerättyjen lattiapintojen karbonyylien emissioiden
mittaustuloksia [µg/m²h].
Lattiapintojen karbonyylien emissiokertoimet
Tila
Formaldehydi
Karbonyylit yhteensä
Tila 1 lattia
2
2
Tila 2 lattia
3
10
Tila 3 lattia
2
17
Tila 4 lattia
2
4
Tila 5 lattia
2
10
Materiaalien kokonaisemission määrityksiä
Kokonaisemission analyysi tehtiin sekä lattia- ja seinäpinnoilta otetuille näytteille että
valituille käyttötavaroille. Näytteiden emissiotulokset on esitetty taulukoissa 6 ja 7.
Taulukko 6. Lattia- ja seinä pintojen näytteiden tuloksia [µg/m³g].
Lattian-/seinäpäällysteiden kokonaisemissio
Tila
TVOC
TXIB
Tila 3 lattia
270
Tila 4 lattia
410
2
Tila 5 lattia
150
Tila 3 seinä
130
Tila 4 seinä
110
Tila 5 seinä
50
Kaikissa näytteissä esiintyi korkeimpana pitoisuutena hiilivetyseosta, joka sisältää
pääasiassa alifaattisia ja alisyklisiä hiilivetyjä.
Tilan 3 seinästä otettiin näyte kokonaisemissioanalyysia varten noin 2 vuotta
aikaisemmin. Silloisen näytteen emissioiden mittaustuloksessa raportoitiin vain yksi
yhdiste, teksanoli, jonka emissio oli 12 µg/m³g. Kyseisen näytteen TVOC-arvo oli 10
µg/m³g. Teksanoli on tyypillinen seinämaaleissa käytetty yhdiste.
Kaikissa käyttötavaroiden kokonaisemissioissa esiintyi suurimpana yksittäisenä
pitoisuutena hiilivetyseosta, joka pitää sisällään pääasiassa alifaattisia ja alisyklisiä
hiilivetyjä. Joidenkin käyttötavaroiden kokonaisemissioissa esiintyi lisäksi TXIB:tä.
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Taulukko 7. Käyttötavaroiden kokonaisemissioiden tuloksia [µg/m³g].
Kokonaisemissio
Tila
TVOC
TXIB
Muovitasku
270
3
Nitriilikäsine 1
1700
Latex-käsine
240
3
Kertakäyttöesiliina
1100
2
Kenkäsuoja
6700
Jätepussi
2600
Kammiomittausten tulokset
Sisäilmasta kerättyjen näytteiden ja käyttötavaroiden kokonaisemissioiden johdosta
mitattiin valittujen tuotteiden emissiot kammiomenetelmällä. Näiden lisäksi määritettiin
kohteessa käytettävän desinfiointiaineen emissio kammiomenetelmällä. Kaikki tulokset
on mitattu mahdollisimman pian näytteen kammioon asettamisen jälkeen.
Kammiomittausten analyysituloksia on esitetty Taulukossa 8 emissiokertoimena.
Taulukko 8. Kammiomittausten VOC-emissioiden tuloksia.
Tuote
TVOC
Tilan 3 akustointilevy [µg/m²h]
6
Tilan 4 akustointilevy [µg/m²h]
12
Tilan 4 päätelaitteen metalliritilä [µg/m²h]
7
Muovitasku [µg/kpl·h]
1
Kertakäyttöesiliina [µg/kpl·h]
8
Latex-käsine [µg/kpl·h]
0,5
Desinfiointiaine [µg/m²h]
>40 000

TXIB
2
3,5
0,5
1
-

Kammiomittausten tulosten perusteella voidaan todeta, että TXIB:tä on mitä ilmeisimmin
adsorboitunut akustointilevyn pinnalle ja että mm. muovitaskut ovat myös
kammiomittausten perusteella yksi TXIB:n emissiolähde.
Desinfiointiaineen käyttöturvallisuustiedotteessa on ilmoitettu sen suurimmaksi
yksittäiseksi komponentiksi 1-propoksi-2-propanoli, joka oli myös emissiokertoimeltaan
selkeästi suurin yksittäinen VOC-yhdiste. Tuotteen TVOC -emissiokerroin oli 10 ja 20
minuuttia tuotteen applikoinnin jälkeen yli 40 mg/m²·h.
Desinfiointiaineen puhdistusteho perustuu sen tuotetiedon perusteella hapetusreaktioon.
Sen emissiotuloksissa oli nähtävissä hapetusreaktioiden tuotteita, kuten etikka-ja
propionihappoa, mutta niiden emissiokerroin oli verrattain pieni. Hapettumistuotteita ei
ollut enää havaittavissa 180 minuutin kohdalla tuotteen applikoinnista.
Sisäilman jatkuvatoimisen seurannan tuloksia
Sisäilman jatkuvatoimiseen seuranta tehtiin käyttäen Smartwatcher Oy:n SW0400
modulaarista mittausyksikköä. Jatkuvatoimisen seurannan TVOC-arvon osalta ei tiedetä,
mistä yhdisteistä se muodostuu. Sisäilman TVOC-arvot olivat jatkuvassa seurannassa
enimmillään keskimäärin noin 500 ppb, yksittäisenä mittaushetkenä jopa 950 ppb. Mikäli
TVOC-arvo muutettaisiin esimerkiksi tolueeniekvivalentiksi mitatun pitoisuuden,
tolueenin molekyylimassan ja moolitilavuuden perusteella (olettaen että kyseessä on
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ideaalikaasu), vastaisi 500 ppb pitoisuutta 1884 µg/m³. Jatkuvassa seurannassa mitattu
tyhjän tilan TVOC-arvo noin 10 ppb vastaisi tolueeniekvivalenttina pitoisuutta 40 µg/m³,
mikä vastaa varsin hyvin tässä tutkimuksessa tyhjästä tilasta mitattua TVOC-arvoa
(Taulukko 1).
Kun vertaa esim. TVOC- ja CO2 -arvojen muutosta ajan suhteen nähdään, että ne
korreloivat varsin hyvin keskenään. Kuvassa 1 on esitetty tilan 3 TVOC- ja CO2 -arvot.

Kuva 1. Tilan 3 TVOC- ja CO2 -pitoisuudet viikon mittausjaksolta elokuussa 2018.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Sairaalaympäristön sisäilman emissioita ei ole yksinkertaista tutkia, sillä sairaalassa
tapahtuva toiminta saattaa aiheuttaa merkittäviäkin emissioita. Toinen haastava muuttuja
tässä kohteessa on pitkään jatkunut lattianpäällysteen kosteusrasitus, mikä ei välttämättä
näy emissiotuloksissa, mutta aiheuttaa ajan myötä mm. päällysteiden irtoamista.
Tutkimustulosten perusteella voitiin havaita, että on muitakin TXIB-lähteitä kuin
lattianpäällysteet, kuten käyttötavaroita ja ilmanvaihtojärjestelmä. Näiden merkitys
sisäilman laadun kannalta liittyy tiiviisti esim. käyttötavaroiden osalta niiden
käyttöasteeseen ja käyttötapaan.
Sisäympäristön emissioita arvioitaessa on keskeistä tarkastella kokonaisuutta, kuten
rakenteita ja niiden kuntoa (eri rakennetyypit, käytetyt materiaalit ja kosteusolosuhteet)
yhdessä mahdollisen ilmanvaihtojärjestelmän toteutuksen kanssa (esim. päätelaitteet ja
lämmöntalteenoton toteutus).
KIITOKSET
Haluamme esittää erityiset kiitokset Eurofins Expert Servicelle ja Työterveyslaitokselle,
jotka osallistuivat hankkeen edistämiseen keräämällä ja analysoimalla emissionäytteet ja
tarjoamalla asiantuntemustaan näytteiden tulosten tarkastelussa.
LÄHDELUETTELO
1.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 545/2015.

2.

Työterveyslaitos. Kooste toimistoympäristöjen epäpuhtaus- ja olosuhdetasoista,
joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto-ongelmiin, päivitetty 27.2.2017.
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KLOORIANISOLIEN MÄÄRITTÄMINEN SISÄILMASTA
Jani Mäkelä, Tiina Kanniainen ja Marja Hänninen
Mikrobioni Oy

TIIVISTELMÄ
Kloorifenolipohjaisia puunsuoja-aineita on ennen käytetty estämään puun lahoamista,
sinistymistä ja homeen muodostumista. Rakennuksissa näitä aineita sisältäviä
puurakenteita voi olla mm. kattotuoleissa, runkorakenteissa ja ikkunakarmeissa.
Kloorifenoleilla käsitellyn puurakenteen kastuessa, mikrobien aineenvaihduntaprosessit
tuottavat hyvin alhaisen hajukynnyksen omaavia kloorianisoleja. Tässä työssä pyrittiin
kehittämään menetelmä kloorianisolien pitoisuuden määrittämiseksi sisäilmanäytteistä.
Menetelmän määritysrajat ovat tasolla ng/m3, alle ilmoitettujen hajukynnysarvojen.
Menetelmällä tutkittiin todellisia kohteita, joista yhdestä löytyi kloorianisoleja. Tässä
kohteessa todettiin myös aistinvaraisesti tunkkainen, kloorianisoleiksi tulkittava haju.
TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TAVOITE
Kloorianisolit ovat mikrobien tuottamia VOC yhdisteitä. Niiden muodostumisen
edellytykset ovat kosteus, mikrobit ja kloorifenolit /1/. Koska useimpien kloorianisolien
hajukynnys on hyvin matala, niiden löytyminen ei välttämättä indikoi vakavia kosteustai homeongelmia rakennuksessa, mutta niiden tuottama tunkkainen haju, joka usein
tulkitaan homeen hajuksi, aiheuttaa huolta tilan käyttäjissä. Kloorifenoleja on käytetty
Suomessa pääosin vuosina 1930-80 (kauppanimi KY-5) puutuotteissa, joissa on vaaraa
puun biologiselle hajoamiselle. Erilaisia käyttötapoja ovat olleet mm. painekyllästys ja
maalaus.
Kloorianisoleista ei arvella nykytiedon mukaan olevan toksikologista varaa mitatuilla
pitoisuuksilla, mutta pahan hajun arvellaan olevan syynä siihen, että olosuhteet koetaan
haitallisina /1/2/.
Kloorianisoleja on tutkittu elintarviketeollisuudessa paljon hyvinkin erilaisilla
menetelmillä /3/4/5/6/7/. Esimerkiksi viinipullojen korkkien sisältämät pienet määrät
kloorianisoleja aiheuttavat helposti ns. korkkivirheen viinin makuun. Eräässä
tutkimuksessa kosteusvaurioindikaattorimikrobien (Trichoderma ja Fusarium) havaittiin
pystyvän muuntamaan jopa yli 25 % korkkijauheen sisältämästä 2,4,6-trikloorifenolista
2,4,6-trikloorianisoliksi /8/. Asumisterveyteen liittyen kloorianisoleja on tutkittu sekä
rakennusmateriaaleista /1/2/ että suoraan sisäilmasta /1/2/9/. Analyysimenetelminä on
käytetty GC-ECD ja GC-MS tekniikoita. Ilmanäytteitä on kerätty XAD®-adsorbenttiin
/1/, TENAX TA®-adsorbenttiin /2/, grafiitilla päällystettyyn silikaan /10/ ja TENAX
GR®-adsorbenttiin/9/. Ongelmana yleensä kloorianisolien analytiikassa ja erityisesti
ilmanäytteissä on näytteiden pienet pitoisuudet ja alhaiset hajukynnykset /11/.
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää näytteenotto- ja analysointimenetelmä, jolla olisi
mahdollista todentaa kloorianisolien esiintyminen sisäilmassa pitoisuuksien ollessa
hajukynnyksen tasolla tai sen alapuolella.
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MENETELMÄ JA TULOKSET
Laitteisto
Näytteitä otettiin sekä XAD®-adsorbenttiin, (ORBO™-43, Supelpack ™ 20u, 100/50 mg)
että TENAX TA®-adsorbenttiin (Markes International). Näytteenotossa käytettiin Gilian ®
LFS-113DC ja Gilian®5000 (Sensidyne) pumppuja. Näytteet analysoitiin Shimadzun GCMS-laitteistolla (GCMS-QP2010ultra) jossa oli sekä SSL-injektori että
termodesorptioyksikkö (TD-20). SSL-injektoriin oli liitetty ZB-5MSplus (60 m × 0,25
mm × 0,25 µm) ja termodesoptioyksikköön ZB-5MSPlus (30 m × 0,25 mm × 0,50 µm).
Molemmat kolonnit oli liitetty massaspektrometriin.
Tutkimuksessa käytetyt kloorianisolit
Tutkimuksessa käytettiin kaupallisia taulukon 1. mukaisia kloorianisoleja. Sisäisenä
standardina menetelmässä oli deuteroitu 2,4,6-trikloorianisoli D5.
Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt kloorianisolikongeneerit.
CAS #

molekyylipaino

2,6-dikloorianisoli

1984-65-2

177,03

2,3-dikloorianisoli

1984-59-4

177,03

2,4,6-trikloorianisoli

87-40-1

211,49

2,3,6-trikloorianisoli

50375-10-5

211,49

2,4,5-trikloorianisoli

6130-75-2

211,49

2,3,4-trikloorianisoli

54135-80-7

211,49

2,3,5,6-tetrakloorianisoli

6936-40-9

245,92

2,3,4,6-tetrakloorianisoli

938-22-7

245,92

2,3,4,5-tetrakloorianisoli

938-86-3

245,92

pentakloorianisoli

1825-21-4

280,36

352439-08-8

216,45

2,4,6-trikloorianisoli D5
Näytteenottotavan valinta

Kirjallisuuden perusteella päätettiin testata kahta eri lähestymistapaa näytteenottoon ja
analyysiin; Näytteenotto XAD®-adsorbenttiin ja näytteen analysointi dikloorimetaanilla
uuton jälkeen GC-MS:llä. Toisena vaihtoehtona oli näytteenotto TENAX TA®adsorbenttiin ja näytteen analysointi suoraan adsobentista TDU-GC-MS-menetelmällä.
Jälkimmäinen vaihtoehto (TENAX TA® ja TDU-GC-MS) päätettiin valita
jatkokehitykseen näytteenoton ja laboratoriotyöskentelyn käytännöllisyyden perusteella.
Tässä vaihtoehdossa otetulle näytteelle ei tarvitse tehdä laboratoriossa esikäsittelyä,
jolloin virhemahdollisuuksien määrä vähenee. Mikäli näyte pitäisi uuttaa, se laimenee ja
tämä on ongelma määritysrajan ja pienten pitoisuuksien takia. Menetelmän määritysraja
laskettiin puhtaisiin liuottimiin valmistettujen (XAD®-menetelmä) pienimmän
standarditason tai pienimmän tason standardiliuoksella injektoitujen TENAX TA® putkien kromatogrammeista asettamalla määritysrajan S/N suhteeksi 6. Näin laskettu
määritysraja laskettiin vielä oletettua näytetilavuutta kohden yksikössä µg/m3. Taulukon
2 mukaisesti TENAX-TA®-menetelmän määritysrajat ovat keskimäärin yli 2 kertaa
pienemmät huomattavasti pienemmällä näytetilavuudella.
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Taulukko 2. XAD®- ja TENAX-TA®-menetelmälle puhtailla standardiliuoksilla lasketut
määritysrajat ja hajukynnykset /11/.
määritysraja µg/m3
XAD®TENAX-TA®menetelmä
menetelmä

Hajukynnys

500 litran näyte

12 litran näyte

µg/m3

2,6-dikloorianisoli

<0,007

<0,002

0,60

2,3-dikloorianisoli

<0,003

<0,002

17

2,4,6-trikloorianisoli

<0,007

<0,003

0,005

2,3,6-trikloorianisoli

<0,01

<0,005

0,03

2,4,5-trikloorianisoli

<0,006

<0,003

5,1

2,3,4-trikloorianisoli

<0,006

<0,003

30

2,3,5,6-tetrakloorianisoli

<0,003

<0,001

3,9

2,3,4,6-tetrakloorianisoli

<0,003

<0,002

0,01

2,3,4,5-tetrakloorianisoli

<0,005

<0,001

5,7

pentakloorianisoli

<0,002

<0,001

2,2

Menetelmän kehitys
Valitun menetelmän lineaarisuus testattiin spiikkaamalla eri vahvuisia standardiliuoksia
pitoisuusalueella 0,1-0,4 ng/putki. Kaikkien tutkittujen kongeneerien vasteen havaittiin
olevan lineaarisia (R2 > 0,995) tutkitulla alueella. Koska pitoisuudet todellisissa
näytteissä ovat todennäköisesti pieniä, tämän kalibrointialueen katsottiin riittävän
käytännön työskentelyyn. Menetelmän selektiivisyyden voidaan katsoa kokemukseen
perustuen olevan riittävä, koska analysointi suoritetaan SIM-moodissa (Selected Ion
Monitoring) ja klooratuilla yhdisteillä on spesifiset ionit. Kloorianisolien molekyylipaino
on myös 14 yksikköä suurempi kuin vastaavien kloorifenolikongeneerien, joita voi
olettaa olevan näytteessä. Todellisten kohteiden näytteissä (taulukko 5.) ei havaittu
häiriöitä, vaikka joissakin kohteissa oli mm. juuri vahattu lattia tai tehty remonttia.
TENAX TA® -adsorbentin kapasiteettia ja näytteenoton saantoa määritettiin asettamalla
kaksi adsorbenttiputkea sarjaan ja injektoimalla toiseen putkeen 0,4 ng kalibrointiliuosta.
Tämän jälkeen putkien läpi imettiin noin 12 litraa laboratorioilmaa. Kalibrointiliuoksella
injektoidun putken jälkeisessä putkessa ei havaittu mitattavia pitoisuuksia tutkittuja
kloorianisoleja (taulukko 3.). Tällä tavalla määritettynä näytteenoton saanto on
keskimäärin 93 % (taulukko3).
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Taulukko 3. TENAX-TA®-adsorbentin kapasiteetti ja näytteenoton saanto.
näyte 1
ng/putki

näyte 2

näyte 3

näyte 4

putki 1 putki 2 putki 1 putki 2 putki 1 putki 2 putki 1 putki 2

2,6-di

0,38

<0,002

0,36

<0,002

0,34

<0,002

0,41

<0,002

2,3-di

0,38

<0,002

0,37

<0,002

0,34

<0,002

0,41

<0,002

2,4,6-tri

0,37

<0,003

0,36

<0,003

0,33

<0,003

0,40

<0,003

2,3,6-tri

0,38

<0,005

0,35

<0,005

0,33

<0,005

0,39

<0,005

2,4,5-tri

0,37

<0,003

0,37

<0,003

0,34

<0,003

0,41

<0,003

2,3,4-tri

0,38

<0,003

0,36

<0,003

0,34

<0,003

0,40

<0,003

2,3,5,6-tetra

0,38

<0,001

0,36

<0,001

0,32

<0,001

0,40

<0,001

2,3,4,6-tetra

0,33

<0,002

0,36

<0,002

0,36

<0,002

0,41

<0,002

2,3,4,5-tetra

0,39

<0,001

0,37

<0,001

0,34

<0,001

0,43

<0,001

penta

0,38

<0,001

0,37

<0,001

0,34

<0,001

0,40

<0,001

saanto-%

näyte 1

näyte 2

näyte 3

näyte 4

2,6-di

94

91

84

103

2,3-di

95

92

85

102

2,4,6-tri

92

90

82

101

2,3,6-tri

94

89

83

97

2,4,5-tri

93

92

85

103

2,3,4-tri

95

91

86

100

2,3,5,6-tetra

95

90

81

100

2,3,4,6-tetra

82

89

89

102

2,3,4,5-tetra

97

93

86

108

penta

94

92

84

101

Näytteenoton toistettavuutta testattiin ottamalla 6 rinnakkaista näytettä kohteesta, jossa
havaittiin 2,4,6-trikloorianisolia ja 2,3,4,5-tetrakloorianisolia. Suhteellinen keskihajonta
2,4,6-trikloorianisolille oli 9,7 % ja 2,3,4,5-tetrakloorianisolille 2,9 % (taulukko 3).
Taulukko 4. Näytteenoton toistettavuus.
Tulos, μg/m3
näyte 1

näyte 2

näyte 3

näyte 4

näyte 5

näyte 6 RSD

2,4,6-trikloorianisoli

0,0032

0,0040

0,0032

0,0036

0,0031

0,0032

9,7

2,3,4,5-tetrakloorianisoli

0,0074

0,0072

0,0073

0,0078

0,0075

0,0078

2,9

12,2

12,0

12,0

11,4

12,0

11,4

näytetilavuus (litraa)

Menetelmällä otettiin näytteitä seitsemästä todellisesta kohteesta. Kohde numero neljä oli
lämmin varasto, jossa oli selkeä tunkkainen haju. Menetelmän tulosten perusteella hajun
voitiin todeta olevan peräisin kloorianisoleista.
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Taulukko 5. Todellisista kohteista otettujen näytteiden tulokset.
Tulos, μg/m3
kohde nro.

1

2

3

4

5

6

7

2,6-di

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

2,3-di

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

2,4,6-tri

<0,003 <0,003 <0,003 0,004 <0,003 <0,003 <0,003

2,3,6-tri

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

2,4,5-tri

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

2,3,4-tri

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

2,3,5,6-tetra

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

2,3,4,6-tetra

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

2,3,4,5-tetra

<0,001 <0,001 <0,001 0,008 <0,001 <0,001 <0,001

penta
näytetilavuus
(L)

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
11

12

11

11

12

12

12

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä tutkimuksessa kehitettiin näytteenotto- ja analysointimenetelmä tietyille
kloorianisolikongeneereille. Menetelmän näytteenotto on hyvin yksinkertainen ja
verrattavissa esim. VOC-näytteenottoon. Menetelmän määritysrajat ovat useita
kertaluokkia pienemmät kuin useimpien kloorianisolien hajukynnykset ja myös
pienimmän hajukynnyksen omaavalla 2,4,6-trikloorianisolilla päästiin määritysrajassa
alle sen hajukynnyksen. Todellisten kohteiden analyysitulosten perusteella voidaan
erottaa kohde, jossa on kloorianisolien aiheuttama hajuhaitta. Menetelmä tarjoaa näin
rakennusten tutkijoille työkalun todentaa/poissulkea ns. mummonmökin tai vanhan talon
hajun aiheuttaja.
Kloorianisolien tutkimusta jatketaan keräämällä aineistoa todellisista kohteista ja
vertailukohteista. Analyysimenetelmä tullaan myös laajentamaan materiaalinäytteisiin ja
tehdään vertailu toisen laboratorion kanssa tarkan mittausepävarmuuden määrittämiseksi.
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SISÄILMAN VOC-YHDISTEIDEN PITOISUUDET 10 VUODEN
IKÄISESSÄ ASUINRAKENNUKSESSA
Helena Noetzel ja Helena Järnström
Eurofins Expert Services Oy

TIIVISTELMÄ
Tässä tutkimuksessa selvitettiin sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)
pitoisuuksia noin kymmennen vuotta rakennuksen käyttöönoton jälkeen viidessätoista eri
asunnossa. Tarkoituksena oli tutkia asuntoja, joissa ei ole havaittuja sisäilmaongelmia ja
näin saada selvitettyä haihtuuko rakennusaikaisia yhdisteitä sisäilmaan vielä kymmenen
vuoden jälkeen ja mitä mahdollisesti havaitaan normaalin asuinkäytön seurauksena.
Tutkituissa asunnoissa oli käytetty vähäpäästöisiä M1-luokiteltuja rakennusmateriaaleja.
Tutkimuksessa havaittiin, että VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuus TVOC oli hyvin
alhainen, selvästi tasolla alle 100 µg/m3. Sisäilmassa todettiin korkeimpina pitoisuuksina
asumisesta peräisin olevia yhdisteitä kuten puhdistusaineille tyypillisä siloksaaneja ja
puukalusteille tyypillisä terpeenejä.
TAUSTA
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-yhdisteiden esiintyminen sisäilmassa on
liitetty valituksiin ja niiden esiintymistä on tutkittu laajalti. Vuonna 1995 julkaistiin
ensimmäinen versio Sisäilmastoluokituksesta, jossa määritettiin päästökriteerit VOCyhdisteille /1/. Materiaaliluokitus (M1) on sittemmin sisältynyt myös
Sisäilmastoluokituksen uusiin versioihin (2000, 2008 ja 2018) ja se on saavuttanut laajan
suosion /2, 3, 4/. Nykyisin vähäpäästöisiä, luokiteltuja tuotteita on markkinoilla jo yli
4000 /5/. Sisäilman pitoisuuksia ja rakenteiden emissioita on aiemmin selvitetty
kohteissa, joissa on käytetty M1-luokiteltuja tuotteita. Seurantamittaukset ovat
osoittaneet, että pitoisuudet laskevat eniten ensimmäisen puolen vuoden aikana
rakennuksen käyttöönotosta /6/. Vuotta pidempiä seurantamittauksia on kuitenkin tehty
käytännössä vähän. Tässä julkaisussa esitetään erään 10-vuotta vanhan asuinrakennuksen
(15 asuntoa) sisäilman VOC-pitoisuuksia. Tuloksia verrataan vastaavanlaisessa kohteessa
2000-luvun alussa tehtyihin ensimmäisen käyttövuoden seurantamittausten tuloksiin /6/.
MITTAUSKOHTEET
Mittauskohteessa (betonrunkoinen kerrostalo, valmistumisvuosi 2008) tehtiin
sisäilmamittauksia viidessätoista asunnossa noin kymmenen vuotta rakennuksen
valmistumisen jälkeen vuoden 2018 aikana. Alkuperäisiä materiaalitietoja ei ollut
saatavilla, mutta rakentajalta saadun tiedon perusteella suuri osa tuotteista oli M1luokiteltuja. Asunnoissa oli maalatut seinäpinnat, tasoitettu kattorakenne sekä
parkettilattiat. Asunnoissa oli koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Asunnoissa ei
oltu havaittu sisäilmaan liittyviä ongelmia vaan mittaukset olivat yleistä laadunseurantaa.
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MENETELMÄT
Sisäilmamittaus suoritettiin pienimmässä huoneessa, yleensä makuuhuoneessa.
Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet adsorboitiin Tenax TA adsorbenttiin ja
analysoitiin kaasukromatografisesti käyttäen näytteensyöttöön termodesorptiotekniikkaa
/7,8/. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä, TVOC, on laskettiin liekkiionisaatiodetektorin kromatogrammin kokonaispinta-alasta väliltä heksaani-heksadekaani
tolueenin vastetekijän avulla. Näytteissä esiintyneet yksittäiset VOC-yhdisteet
tunnistettiin massaselektiivisen detektorin kokonaisioni-kromatogrammista
spektrikirjaston perusteella. Yksittäisten VOC-yhdisteiden pitoisuudet laskettiin
yhdisteen FID-grammista piikin pinta-alan ja tolueenin vastetekijän perusteella.
Sisäilmassa tavanomaisesti esiintyvät yksittäiset VOC-yhdisteet on tunnistettu
malliaineilla. Yksittäisten VOC-yhdisteiden alin määritysraja on yhdisteestä ja
näytemäärästä riippuen tasolla 1 µg/m3.
TULOKSET
Kohteissa mitatut VOC-pitoisuustulokset on esitetty taulukossa 1. Vertailuna esitetään
2000-luvun alussa mitatut tulokset 12 kuukauden kuluttua rakennuksen valmistumisen
jälkeen. Kymmenen vuoden ikäisen asuinrakennuksen VOC- yhdisteiden
kokonaispitoisuus (TVOC) oli keksimäärin 27 µg/m3. TVOC-pitoisuudet vaihtelivat
välillä 7 - 60 µg/m3 ja tulosten hajonta oli suuri. TVOC-pitoisuus oli keskimäärin
kymmenesosa 2000-luvun alun kohteiden 12 kuukauden seurantatuloksiin verrattuna /6/.
Suurimpina pitoisuuksina mitattiin dekamytyylisyklopentasiloksaania 18 µg/m3 ja αpineeniä 7 µg/m3, joiden keskiarvotulokset olivat 4 µg/m3 ja 2 µg/m3. Vertailuna vuoden
ikäisen rakennuksen keskiarvotulos oli α-pineenin osalta 35 µg/m3 /6/.
Asumisen vaikutukset sisäilman VOC-pitoisuuteen näkyivät erityisesti siloksaani- ja
terpeenipitoisuuksissa, joiden pitoisuudet vaihtelivat huomattavasti eri asuntojen välillä.
Kyseisiä yhdisteitä vapautuu mm. siivousaineista, kosmetiikasta (siloksaanit) ja
puupohjaisista kalusteista (terpeenit). Tuloksissa oli havaittavissa ihmisten erilaiset
kulutustottumukset ja toimintatavat.
Taulukko 1. Sisäilman VOC-pitoisuudet kymmenen vuoden ikäisessä rakennuksessa
(keskiarvo, minimi, maksimi ja hajonta) sekä vertailu vuoden ikäisen rakennuksen
pitoisuuksiin (ei rap. = ei raportoitu).

Yhdiste

Keskiarvo

Min.

Maks.

Hajonta

10 v

10 v

10 v

10 v

Vertailuarvo
12 kk

µg/m3

µg/m3

µg/m3

Aromaattiset
hiilivedyt

1

<1

2

0,8

24

Ksyleeni o, p

<1

<1

1

0,4

4

Tolueeni

<1

<1

1

0,5

11

Styreeni

<1

<1

<1

0,0

3

1

<1

4

1,5

24

Alifaattiset hiilivedyt

µg/m3
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<1

<1

2

0,5

-

Heptaani, 2,2,4,6,6pentametyyli-

1

<1

3

1,1

-

Alkoholit

1

<1

3

1,2

34

1-Butanoli

<1

<1

1

0,4

8

1-Propanoli, 2metyyli

<1

<1

2

0,6

6

1-Heksanoli, 2-etyyli

<1

<1

1

0,4

2

Aldehydit

8

1

14

4,1

34

Bentsaldehydi

1

<1

2

0,6

3

Dekanaali

2

<1

4

1,1

5

Pentanaali

<1

<1

1

0,3

6

Oktanaali

1

<1

2

0,6

3

Heksanaali

1

<1

3

1,2

11

Nonanaali

3

<1

5

1,3

7

Ketonit

1

<1

3

1,2

6

<1

<1

1

0,4

2

1

<1

4

1,2

9

<1

<1

1

0,4

3

Glykolit /
glykolieetterit

1

<1

7

2,0

22

1,2-Propaanidioli

1

<1

6

1,7

14

Terpeenit

4

<1

16

5,1

69

α-Pineeni

2

<1

7

2,0

35

δ-3-Kareeni

1

<1

3

0,8

19

<1

<1

1

0,4

3

Hapot

1

<1

3

1,0

9

Etikkahappo

1

<1

3

1,0

8

Siloksaanit

4

<1

18

5,5

Ei rap.

Syklopentasiloksaani,
dekametyyli-

4

<1

18

5,4

Ei rap.

TVOC

27

7

60

17,1

247

2-Butanoni
Esterit
TXIB

β-Pineeni
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YHTEENVETO
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että rakennusaikaisia suurinakin pitoisuuksina esiintyviä
VOC-yhdisteitä ei havaittu enää merkittävästi kymmenen vuoden kuluttua rakennuksen
valmistumisesta. Sisäilman kokonais VOC- eli TVOC-pitoisuudet ovat erittäin alhaiset,
tasolla selvästi alle 100 µg/m3.
Asumiskäyttöön liittyviä yhdistetä kuten siloksaaneja ja terpeenejä havaittiin joissakin
asunnoissa huomattaviakin määriä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pitkällä
aikavälillä asumisen merkitys sisäilman pitoisuustasoihin korostuu. Nykyisin käytössä
oleva vapaaehtoinen materiaaliluokitus on alentanut päästöjä uusissa rakennuksissa ja
tässä tutkimuksessa todettiin, että pitoisuudet pitkän ajan kuluttua ovat edelleen
laskeneet. Sisäilman laadun kannalta merkittävää pitkällä aikavälillä on myös
ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus ja puhtaus eli riitäävät huoltotoimenpiteet kuten
suodattimien vaihto.
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SÄHKÖKEMIALLISTEN ANTUREIDEN JA FYSIKOKEMIALLISTEN MITTAUSTEKNIIKOIDEN AVULLA UUTTA TIETOA
SISÄILMAN ALTISTEISTA
Jorma Selkäinaho1, Panu Harmo1, Arto Visala1, Mirja Salkinoja-Salonen1, 2, Veli-Matti
Niiranen1, Vesa T. Korhonen1, Janne Luukkaa1, Heli M. Siren2, Markus O. Lehtonen2
Marja-Liisa Riekkola2, Heidi Salonen3 Maria A Andersson3, Raimo Mikkola3, Jarek
Kurnitski3 ja Elisa Aattela4
1

Sähkötekniikan ja automaation laitos, Aalto-yliopisto
Kemian laitos, Helsingin yliopisto
3
Rakennustekniikan laitos, Aalto-yliopisto
4
SEA-IN, Tampere
2

TIIVISTELMÄ
Tutkimuskammioihin asennettiin 8 anturia: hiilidioksidi, happi, vetysyanidi, rikkivety,
VOC-anturi (TVOC ja CO2-ekvivalentti VOC), palavat kaasut, lämpötila, kosteus.
Mittaustulokset tallentuivat Arduino-mikrokontrollerin kautta minuutin väliajoin PCtietokoneelle AgilentVEE 9.3 ohjelmalla, joka toimi myös grafiikkanäyttönä. Vakavasti
sisäilmahaittaisista rakennuksista peräisin olleet materiaalit kerryttivät kosteaan
kammioilmaan atmosfäärin, jonka mittausvasteet poikkesivat verrokeista. Vetysyanidin
lisäys kammioilmaan (> 5 ppm) pysäytti joidenkin materiaalien hiilidioksidi- ja TVOCpäästöt, mutta päästöt palautuivat, mikä viittaa päästöjä emittoivien mikrobien
syaniditoleranssiin ja kykyyn tuottaa energiaa alternatiivisella oksidaasilla ympäristöissä,
joissa muut mikrobit eivät menesty. Kapillaarielektroforeettinen analyysi antoi viitteitä
siitä, että sisäilmaongelmaisista tiloista kerätyt tiivistevedet sisälsivät jonitonta tensidiä ja
/ tai kationista alkyyliammonium kloridia, joita julkisten tilojen siivousaineet yleisesti
sisältävät.
TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimusaineisto
Tutkimuksessa käytetyt näytteet (104 kpl, 100 g – 5 kg) olivat uusia rakennusmateriaaleja
tai käytössä olevista (rakennusvuosi 2008 – 2015) sisäilmaongelmaisista ja verrokkina
käytetyistä rakennuksista (kouluja, toimistoja ja asuntoja Etelä-Suomesta) tutkijoiden
toimesta vuosina 2015-2018 omistajan pyynnöstä tai luvalla kerättyjä materiaalinäytteitä.
Näytteet säilytettiin alkuperäispakkauksissa uusissa kannellisissa lasiastioissa
muovikanistereissa tai -laatikoissa Aalto-yliopiston kuivassa varastossa, mikä esti
näytteiden kontaminoitumisen näytteenoton jälkeen. Näytteiden mikrobiviljelyyn
käytetyt elatusaineet olivat STM:n sisäilmaohjeen mukaisia (mallasuute, mallas-agar) ja
maljat olivat lasimaljoja.
Anturit, analyysit ja tutkimuskammiot
Tutkimuksessa käytettiin seuraavia mittausantureita. Happikaasu: Winsen ME2-O2
(Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd). Palavat kaasut: MQ5 (Hanwei
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Electronics Ltd), suhteelliset herkkyydet eri kaasuille: vetykaasu (1.0), nestekaasu (0,35),
metaani (0,4), etanoli (2,5) ja hiilimonoksidi (3,0). Hiilidioksidi, ilman suhteellinen
kosteus ja lämpötila: Sensirion SCD30. VOC-yhdisteet: Sensirion SGP30, mittausalueet
TVOC 0 – 60000 ppb ja CO2-ekvivalentti VOC 400 – 60000 ppm. Vetysyanidi: EuroGas 4-HCN-50 0 – 50 ppm. Rikkivety: SPEC Sensors ULPSM-H2S 968-003. Dataa
kerättiin kerran minuutissa. Mittauskammiot: 680 – 900 ml, lasia, metallikansi,
antureiden läpivienti tiivistetty ilmastointiteipillä (Kuva 1). Kammioilman kosteuden
hallinta: steriloitu tislattu vesi ja tuuletus. Tutkimustoimenpiteet toteutettiin koneellisesti
ilmanvaihdetun laboratoriotilan vetokaapissa. Sisäilman kondenssivesinäytteet tutkittiin
kapillaarielektroforeesilla käyttäen menetelmää, jonka toimivuus vesiympäristön
epäpuhtauksille pitoisuustasolla ng/l oli aikaisemmin osoitettu /1/.
TUTKIMUKSEN TULOKSIA
Eristevillan ja kipsilevyjen mikrobiologinen aktiivisuus ja päästöt
Selluloosapohjaisten eristemateriaalien (”ekovilla”) päästöjä tutkittiin anturikammiossa
steriilillä tislatulla vedellä kostutettuna. Tislatun veden lisäys tyhjään puhtaaseen
kammioon ei nostanut TVOC-mittausarvoa. Kuva 1 näyttää sisäilmaongelmaisesta
rakennuksesta peräisin olevalla keräyskuituvillalla saadun mittaustuloksen. Pieni määrä,
5 g, villanäytettä 0,7 litran kammiossa nosti kostean kammioilman (RH 78%) TVOCpitoisuuden välittömästi huoneilman taustatasolta (< 100 ppb) tasolle n. 55000 ppb, CO2ekv. VOC -pitoisuuden tasolta 400 ppm tasolle 15000 ppm ja CO 2-pitoisuuden
kaksinkertaiseksi, 900 ppm (Kuva 1). Mittausjakson aikana kammiota tuuletettiin
tutkimustilan vetokaapissa joka toinen tunti kansi avoinna anturit kammion ulkopuolella
n. 0,5 h ajan. Tuuletuksessa anturivasteet alenivat vetokaapin ilman tasolle, mutta
nousivat uudelleen korkealle tasolle, kun kansi suljettiin. Samantyyppisiä tuloksia saatiin
muillakin sisäilmaongelmaisista kohteista kerätyillä villanäytteillä.

Kuva 1. Vakavasti sisäilmahaittaisen (terveysviranomaisen asumiskieltopäätös)
omakotitalon (rak. vuosi 2011) yläpohjan lämpöeristevillasta otetun näytteen TVOC,
CO2-ekv. VOC- ja CO2-päästöt anturikammiossa mitattuina. Villanäyte (”ekovilla”), 5,0
g, sijoitettiin anturikammioon, 0,7 l. Kammioilma: 24 oC, O2 20 + 0.7 %. Kun kammiota
tuuletettiin, anturit ulkona kammiosta, RH% laski tasolta 75% tasolle 20%), 7 h
mittausjakson aikana 4 kertaa 20 –40 min ajan.
Kuvassa 2 on esimerkki kostuneiden kipsilevyjen päästömittauksista. Kuvassa (ylempi,
2A) nähdään, että kostea kipsilevy emittoi hiilidioksidia: CO 2-pitoisuus kammiossa nousi
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140 tunnin ajon aikana vetokaappi-ilman tasolta 450 ppm tasolle 2500 ppm. TVOC-arvo
pysyi alle 1000 ppm. Syanidianturi antoi matalan (< 0,5 ppm), mutta selvästi havaittavan
signaalin koko mittauksen (160 h) ajalta. Syanidianturin vasteen kalibrointia varten ajon
lopussa kammioon injektoitiin kaliumsyanidin vesiliuosta (1,6 mg CN-), joka nosti
kammioilman syanidipitoisuuden lukemaan 2,5 ppm. Hiilidioksidin tuotto jatkui syanidiinjektion jälkeenkin (Kuva 2B). Hiilidioksidikäyrän (sininen, ylin) laskut kuvassa 2A
saattavat liittyä vetokaapin suurempaan alipaineisuuteen yöaikaan (Kuva 3).

/

Kuva 2. Kostuneen kipsilevyn (12 g, kosteana, 0,84 l kammio) päästöt anturitekniikalla
havainnoituna. 2A, yläkuvan 160 h seuranta näyttää hiilidioksidin (ylin, sininen käyrä)
kertymän 2500 ppm pitoisuuteen asti. TVOC-anturi (vihreä, hiilidioksidikäyrän
alapuolella) näyttää samanaikaisen VOC-kertymän 1000 ppb (=1 ppm). 2B, alakuva
esittää yläkuvan 2A yksityiskohtaa 10 tunnin ajanjaksolta 138 h – 148 h. Siitä näkyy, että
CO2:n tuotanto käynnistyi uudelleen heti kun syanidikaasun pitoisuus alitti 0,5ppm.
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Alipaineisuuden vaikutus rakennusmateriaalien päästöihin
Kuvassa 3 on 9 vuorokauden anturikammiodata kostuneen kipsilevyn päästöistä sisätilan
ilmanpaineolosuhteiden vaihdellessa. Vetokaapin ilmanpoistoteho oli vakio, kun taas
korvausilman tulo IV-kanavasta oli passiiviaikana säästökäynnillä (yöt / viikonloput).
Suurentunut paine-ero imi kammioista VOC-yhdisteitä ja kosteutta. Anturijohtojen
läpivienti oli tiivistetty ilmastointiteipillä (Kuva 1), mutta läpivienti saattoi vuotaa
enemmän paine-eron kasvaessa.

Kuva 3. Kostuneen kipsilevyn (paperipäällysteinen, 12 g) palasia sijoitettiin
anturimittauskammioon (840 ml). Alapaneelin käyrät alhaalta ylös: rikkivety ppm
(violetti, ei nousua nollatasosta), vetysyanidi (punainen), TVOC ppb (vihreä, polveileva
käyrä), hiilidioksidi (sininen, ppm, toiseksi ylin), CO2-ekv. VOC ppm (keltainen, ylin.
Yläpaneeli: RH% keltainen (laskeva, alin); lämpötila, punainen (lähes vaakasuora);
happikaasu tilavuus % (sininen, vaakasuora).
Kammiotekniikka paljasti IV-koneen suodattimiin kertyneen mikrobiston
toleranssin syanidille
Erään suuren tutkimus- ja opetuslaboratorion rakennuksen (jossa useita toimistoja oli
otettu pois käytöstä työntekijän sairastumisen vuoksi) poistoilmakoneen suodattimien
päästöjä ja suodatinten mikrobistoja tutkittiin anturikammioilla. Vuonna 2015 IV-koneen
suodatinten vaihdon yhteydessä irrotetusta suodattimesta leikattiin palasia ja aseteltiin
kasvamaan mallas-agarille. Kun näiden neljä viikkoa mallas-agarilla kasvaneiden
mikrobien syaniditoleranssia tutkittiin kammiokokein, havaittiin (Kuva 4), että
vetysyanidi (oikeassa reunassa) ei estänyt vaan 2½ -kertaisesti lisäsi näiden
mikrobikasvustojen TVOC-päästöjä. Useita kertoja toistetut viljelyt (2 – 3 /vuosi)
osoittivat suodattimesta kasvaneet viljelmät syaniditoleranteiksi (viljelyagar sisälsi 500 1000 ppm syanidia). Syaniditoleranssi ei suodattimen säilytysajan (max. 3 v) kuluessa
havaittavasti vähentynyt. Syanidia suosivat mikrobit siis olivat peräisin IV-koneen
suodatinpalasista. Muidenkin rakennusten IV-koneiden suodattimista leikattuja palasia
steriilillä vedellä kostutettuna tutkittiin kammiokokein ilman viljelyä ja havaittiin, että
syanidi lisäsi niidenkin TVOC-päästöjä. Autoklavoidut näytteet eivät synnyttäneet
kasvustoa mallas-agar-maljoilla eivätkä tuottaneet TVOC-päästöjä kammiokokeissa.
VOC-anturivasteiden kalibrointi
Tässä työssä käytetyt hinnaltaan edulliset TVOC-anturit eivät ole ainespesifisiä.
Sisäilman TVOC-mittausten tulokset ilmoitetaan standardin ISO16000-6 mukaan
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tolueeni-ekvivalentteinaeli mikrogrammoina/m3. Kun tässä tutkimuksessa käytettyyn
tutkimuskammioon annosteltiin 1 mikrolitra (0,9 mg) puhdasta tolueenia, käytössä
olleella TVOC-anturilla (Sensirion SGP30) saatiin TVOC-vaste >60 000 ppb (kuvassa
60k).

Kuva 4. IV-poistoilmakoneen suodattimesta mallasagarille viljellyn mikrobiston
vetysyanidin sietokyvyn mittaus anturoidulla kammiolla. Viljelty petrimalja (Ө 50 mm)
asetettiin tutkimus kammion (0,84 l) pohjalle. Kammiota tuuletettiin (näkyy yläpaneelissa
RH% käyrän alenemisina tasolta RH% 70, tasolle 10 -20%. Tuuletus toistettiin 2 h
välein, 10 h ajan. Tämän jälkeen kammion pohjalle injektoitiin 10 mg kaliumsyanidia (4
mg syanidia, vesiliuos). Kuvasta nähdään, että syanidilisäyksen (punainen käyrä) jälkeen
TVOC-päästö (alapaneeli, keskimmäinen, vihreä käyrä) lisääntyi tasolta 15 000 ppb
tasolle >54 000 ppb. Käyrien selitykset, ks. kuvat 2,3.
Sisäilman epäpuhtauksien tutkiminen kondenssivesinäytteistä
Sisäilman vesihöyryn on todettu aerosolisoivan toksiineja ja kemikaaleja; myös sellaisia,
joilla ei ole omaa höyrynpainetta tai joiden höyrynpaine on matala /2, 3/. Kahden
sisäilmahaittaisen koulun luokkatilojen ilmasta kerätyistä kondenssivesistä etsittiin
kapillaarielektroforeesianalyysillä /1/ kahta ainetta: Genapol X080 tensidiä
(polyetyleeniglykolin alkanolieetteri), joka on monien siivoustuotteiden pääkomponentti,
ja maalien ja liimojen pinnoille leviämistä sekä betonin ja kipsivalmisteiden
ilmapitoisuutta lisäävä lisäaine. DDMAC (didekyyli-dimetyyliammoniumkloridi),
”kvatti”, on tensidi ja teknokemian tuotteissa yleisesti käytetty antimikrobinen biosidi.
Tuloksena tutkituista 47 näytteestä 15:llä löytyi piikit, joiden migraatio aika oli sama
kuin näiden kemikaalien puhdasaineilla. Piikkien pinta-aloista lasketut pitoisuudet olivat
2,5 – 1029 ng/ml.
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Tutkimustulokset, joista muutamia esimerkkejä on tässä esitelty, osoittavat, että
sisäilmahaitasta epäillyn rakennuksen materiaalien päästöjä ja niiden päästölähteitä voi
jäljittää monianturitekniikalla. Koska anturitekniset mittaustulokset voidaan etälukea /5/,
ja tuloksen saamisen tarvitaan vain vähän (muutamia millilitroja) kaasua, mittauspisteet
sisäilman seurantaa varten voisi sijoittaa myös tutkittavaan rakennukseen tehtäviin
pistoreikiin. VOC-aineiden lisääntynyttä purkautumista huonetilaan on raportoitu
passiiviaikana (yöt, viikonloput) /5,6/. Vastaavasti koulun sisäilman haittatekijöiden
(toksiineja tuottavat homeet ja TVOC) pitoisuudet alenivat, kun ilmanvaihdon
alipaineisuus vaihdettiin lieväksi (3 – 8 Pa) ylipaineisuudeksi /6/.
Tehdyt havainnot viittaavat siihen, että rakennusmateriaaleihin voi pesiytyä syaniditolerantteja, mahdollisesti myös syanidia tuottavia mikrobeja. Syanidin tuottajina
tunnetaan kasvimateriaaleissa yleiset Bacillus suvun bakteerit ja muutamat gramnegatiiviset bakteerit /7/. Syaniditoleranttien homeiden havaittiin kolonisoineen mm.
sisäilmaongelmaisen rakennuksen IV-koneen poistoilmasuodattimen. Homeiden
syaniditoleranssin biologia perustuu vaihtoehtoisiin mitokondrioihin, joissa
alternatiivinen oksidaasi, aox, korvaa syanidi-inhiboituvat sytokromit /8/. Aoxmitokondriot liittyvät homeiden sekundääristen aineenvaihduntatuotteiden kuten
toksiinien tuottoon, homeiden kykyyn sietää rakennustuotteiden korkeaa booripitoisuutta
ja teknokemian tuotteisiin sisältyviä antimikrobisia kemikaaleja, sekä kuivuus- ja
kylmäsietoisuuteen, koska ne tuottavat tarvitsemansa metabolisen lämmön itse /8/.
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DETECTION AND CLASSIFICATION OF MATERIAL
EMISSIONS BASED ON CONTINUOUS MONITORING OF VOCS
Salvatore della Vecchia, Samy Clinchard, Rick Aller and Ulla Haverinen-Shaughnessy
720 Degrees Oy

ABSTRACT
A procedure was developed to detect and classify Material Emission (ME) events based
on continuous data on VOCs collected from over one hundred office buildings. Data from
unoccupied hours are extracted and classified using Machine Learning. Initially, the
shape of the time series was used to classify them into 0 (normal) or 1 (ME), based on
which a training set was created. Time series extracted from each location (room) are
compared with the training set and classified based on the closest match. Data from 49
buildings monitored in 2017 were used to analyze weekly occurrence of ME and
maximum VOCs concentrations in buildings classified by year of construction. There is a
significant monthly variation in the occurrence of ME and VOCs concentrations, whereas
effects of introduction of Finnish classification of indoor climate and changes in the
building code D2 were less clear.
INTRODUCTION
Air quality sensors can be used to monitor various indoor air quality parameters including
temperature (T), relative humidity (RH), carbon dioxide (CO2), particulate matter, and
volatile organic compounds (VOCs).
Previously, we have presented analytical processes used to estimate ventilation rates
based on CO2 data, thermal comfort based on T and RH, as well as predicted
performance and health outcomes in a number of Finnish office buildings. /1, 2/ Hereby
we describe a procedure developed to detect Material Emission (ME) events and classify
them. An aim is to identify factors affecting indoor air quality, and ways to control them.
MATERIAL AND METHODS
Continuous data on VOCs have been collected from over one hundred buildings with a
solid state sensor (accuracy + / - 0.1 ppm & 15%, formaldehyde equivalent; Max
300ppm, 0.01 ppm resolution), see Figure 1.
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Figure1. IoT framework for data collection and analysis.
Cloud technology enables real time monitoring, and continuous data provide
opportunities to detect temporal, recurrent and/or long-term trends (see Figure 2).

Figure 2. An example of decreasing emission rates after refurbishment.
Data from unoccupied hours are extracted and classified using Machine Learning (see
Figure 3). The first extraction consists the nighttime series (weekdays between 4 pm and
8 am). In this case the query selects all the measurements with a 15 minute interval from
each node (68 observations). The second extraction consists the series over the weekend
(between Friday 4 pm and Monday 4 am). The query selects all the measurements with a
30-minute interval (122 observations).

Figure 3. An example of nighttime VOCs concentrations.
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Initially, the shape of the time series was used to classify them into 0 (normal) or 1 (ME),
based on which a training set was created. Time series extracted from each room being
monitored are compared with the training set and classified based on the closest match.
Naturally, all VOCs detected are not material emissions. While various other VOCs
sources exist in buildings, we are using the ME classification scheme as described in this
paper to characterize a constant emission source that leads to build up of VOCs and
ultimately reaches an equilibrium after the occupants have left the building and the
ventilation system has been shut down. However, the method used cannot detect specific
compounds, therefore it is difficult to explicitly to identify the source of origin. Yet, the
information regarding these findings is regarded useful: both with respect to initial
detection of ME, and following it up over time.
In further analyses, ME observations can be classified into High, Low and Medium ME
based on the VOCs concentration. In addition, linear regression analysis can be used to
follow the daily evolution of the ME concentrations, where ME detection is commonly
followed by off-gassing as represented by negative coefficients (see Figure 2).
As a part of this study, we used a sample of 49 buildings monitored in 2017 to analyze
the number of days when material emissions were detected as well as the maximum
VOCs concentrations, and whether these two variables are related to year of construction.
In order to detect some trends, the buildings were divided into subgroups according to
their year of construction as shown in Table 1. The two alternative classifications are
based on A) introduction of the Finnish classification of indoor climate, construction and
building materials in 1995 /3/ and B) Finnish building code D2 changed throughout the
years. /4/
Table 1. Two alternative classifications of 49 buildings based on year of construction
used in the analyses.
Year constructed
Number of buildings Year constructed Number of buildings
monitored
monitored
A.
B.
0. before 1995
42
1. before 7/1976
21
1. after 1995
7
2. 7/1976-1987
15
3. 1988-2003
8
4. after 2003
5
The analyses were conducted with IBM SPSS (Version 24) using generalized linear
mixed modelling (GLMM). For first target variable 1) number of days per week when
ME was detected, Poisson distribution with a log link was used. For second target
variable 2) maximum VOCs concentration, log transformed data were used to normalize
the data. Building id and sensor (node) id were subject variables, and the month of the
year and classified year of construction (either classification A or B) were fixed effects.
RESULTS AND DISCUSSION
Figure 4 shows the model precision for classification of the weekdays. Based on the
results, the procedure can be used to detect ME in the monitored buildings. Once
significant ME has been detected and identified, it is possible to use source control
techniques to minimize its impact on indoor air quality also during the occupied time. As
a practical application, an automatized process has been developed, which runs daily to
detect and classify ME and send alerts to the users when “critical” events are detected.
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Figure 4. Confusion matrix for weekdays (model precision 0.95).
In the sample of 49 buildings monitored over 2017, the estimated mean number of days
when material emissions were detected is 3.3 days per week. By month, the estimated
mean could vary by half a day, being highest in April and lowest in January. On the other
hand, the maximum VOCs concentration detected during unoccupied hours is estimated
lower during the heating season as compared to summer (peaks in July), see Figure 5.
The number of days ME detected is significantly associated with maximum VOCs
concentration. The year of construction based classifications are not significantly
associated with the number of days ME detected (data not shown).

Figure 5. Estimated maximum (log transformed) VOCs concentration by month and
number of days per week when ME was detected.
With respect to the maximum VOCs concentration, there could be some effect
modification by the year of construction variables (see Figure 6).
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Figure 6. Estimated maximum of VOCs concentration by month and two different
classifications by year of construction.
Buildings constructed after 1995 appear to have slightly higher concentrations as
compared to older buildings. The exact proportion of buildings that have adopted the
voluntary classification of indoor climate, construction and building materials is not
known, but it is expected to be relatively small. Other changes could have occurred in the
building stock simultaneously, which could explain the slightly higher VOCs
concentrations observed. These changes could include differences in building operation
(e.g. ventilation) and construction (e.g. air tightness of the building envelope).
Using the classification based on building code D2, the maximum concentrations for the
newest and oldest buildings are close and higher than for those buildings constructed
between 1976 and 2003. It should be noted that similar to D2, the building code for
thermal insulation (C3) has also changed over the years: for example in 1979, 1985, and
2003, with implications to increasing air tightness of the envelope. /4/
CONCLUSIONS
For material emission detection and classification, it appears useful to use time series
from unoccupied hours, when occupant activities and ventilation do not mask the
emissions. In the sample of Finnish office buildings monitored, significant temporal
variation was observed in the occurrence of ME as well as maximum VOCs
concentrations, whereas possible effects of introduction of Finnish classification of
indoor climate and changes in the building code D2 were less clear.
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Biologian laitos, Turun yliopisto
Rakennustekniikan laitos, Aalto-yliopisto

TIIVISTELMÄ
Tässä tutkimuksessa olemme selvittäneet siivousaineiden sisältämien hajusteiden
reaktiotuotteiden mahdollisesti haitallisia vaikutuksia siirtogeenisten sukkulamatojen
avulla. Nestekasvatuskokeissa havaitsimme, että mm. glyoksaali ja metyyliglyoksaali
ovat sukkulamadoille erittäin myrkyllisiä. Metyyliglyoksaali lamauttaa niiden liikkeet jo
alle 0.1% laimennoksena ja tappaa ne 1% liuoksessa. Jatkotutkimuksissa sukkulamatoja
olisi tarpeen altistaa erityyppisille kemikaaleille ja niiden reaktiotuotteille ja selvittää,
mitkä niistä ovat haitallisia ja millaisilla pitoisuuksilla.
JOHDANTO
Rakennusten sisäilman laadun monitorointi on tärkeää niin työntekijöiden terveyden kuin
työkyvyn kannalta. Sisäilman laatua voivat heikentää monet eri tekijät, kuten huono
ilmanvaihto, mikrobit sekä kemikaalit, joita voi vapautua ilmaan mm. siivousaineista tai
rakennusmateriaaleista. Näin ollen työntekijöiden oireet voivat olla monien altistavien
tekijöiden yhteisvaikutusta.
Työpaikkojen ammattisiivouksessa käytettävät tehokkaat puhdistusaineet voivat pesevien
ainesosien lisäksi sisältää mikrobeja tuhoavia tehoaineita eli biosidejä (esim.
isotiatsinoli), pesuaineen levittämistä helpottavia kostutinkemikaaleja (esim. Genapol X
080) sekä hajusteita (esim. limoneeni). Monet näistä ovat terveydelle haitallisia. Esim.
terpenoidityyppiset hajusteet, kuten limoneeni, voivat reagoida ilmassa olevan otsonin tai
hapettavien desinfiointiaineiden kanssa, jolloin voi muodostua hengitykselle myrkyllisiä
karbonyylejä, kuten glyoksaalia ja metyyliglyoksaalia /1/2/3/. Nämä voivat levitä
sekundäärisenä orgaanisena aerosolina ja päätyä hengitysteihin. Työpaikoilla näille
kemikaaleille voivat altistua paitsi siivoojat, myös huonetilojen käyttäjät, sillä siivouksen
nopeuttamiseksi käytettyjä kemikaaleja ei nykyään huuhdota pinnoilta pois, vaan ne
voivat höyrystyä huoneilmaan.
Monien sisäilmaa heikentävien yhdisteiden pitoisuudet pystytään mittaamaan ja niille on
määritetty asumisterveysasetuksessa viitearvot. Yksittäisten kemiallisten yhdisteiden
pitoisuuksien määrittämisen sijasta tai lisäksi tarvittaisiin sisäilman kokonaistoksisuutta
kustannustehokkaasti ja luotettavasti mittaavia menetelmiä, joiden antaman tiedon
pohjalta huonon sisäilman aiheuttamia terveydellisiä riskejä pystyttäisiin minimoimaan.
Aiempien mikrobitoksiinitutkimustemme lupaavien tulosten perusteella Caenorhabditis
elegans -suvun sukkulamadot voivat tarjota käyttökelpoisen ratkaisun myös sisäilmassa
esiintyvien haitallisten kemikaalien biomonitorointiin /4/5/.
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TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli testata siivousaineiden sisältämien hajusteiden
reaktiotuotteiden vaikutuksia Caenorhabditis elegans -suvun sukkulamatojen
stressivasteeseen sekä liikkuvuuteen, ja siten arvioida sukkulamatojen soveltuvuutta
haitallisten kemikaalien biomonitorointiin.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimuksessa käytettiin Caenorhabditis Genetics Center-instituutista peräisin olevia
siirtogeenisiä sukkulamatokantoja, jotka ilmentävät stressitekijöille herkkien
säätelyalueiden ohjaamina vihreää fluoresoivaa proteiinia (GFP). Sukkulamatoja
kasvatettiin niille optimaalisissa olosuhteissa OP-50-kannan kolibakteereilla
päällystetyillä agarmaljoilla. Kokeita varten sukkulamadot synkronoitiin
kloorivalkaisukäsittelyllä, minkä jälkeen nuoria aikuisia sisältäneitä populaatioita
altistettiin nestekasvatuksessa vuorokauden ajan kemiallisille altisteille, kuten
glyoksaalille ja metyyliglyoksaalille. 96-kuoppalevyillä altistettujen sukkulamatojen
tuottaman GFP- fluoresenssin absorbanssit mitattiin spektrometrisesti
kuoppalevylukijalla altistuksen alussa ja lopussa tai eri aikapisteissä altistuksen aikana.
Sukkulamadoista otettiin myös objektilaseille näytteitä, joita tarkasteltiin
fluoresenssimikroskoopilla. Fluoresenssin intensiteetti mitattiin mikroskooppiin liitetyllä
digitaalikameralla otetuista kuvista ImageJ-kuvantamisohjelmalla.
Jotta voitaisiin määrittää altisteiden vaikutuksia sukkulamatojen liikkuvuuteen ja
lamautumiseen, altistettujen populaatioiden liikkeistä kuvattiin mikroskooppisesti lyhyitä
videoita, joista liikkuvuusprosentit määritettiin äskettäin kehitetyn MATLAB®-pohjaisen
algoritmin avulla, jolla on onnistuneesti mitattu mm. siittiöiden liikkuvuutta /6/.
Negatiivisina kontrolleina käytettiin altistamattomia populaatioita (liikkuvuus 100%) ja
positiivisina kontrolleina täysin liikkumattomiksi lamaannutettuja populaatioita
(liikkuvuus 0%).
TULOKSET
Nestekasvatuskokeissa sekä glyoksaali että metyyliglyoksaali osoittautuivat
sukkulamadoille hyvin myrkyllisiksi, liikkuvuutta lamaannuttaviksi ja jopa tappaviksi.
Metyyliglyoksaali oli glyoksaalia noin viisi kertaa myrkyllisempi (Kuva 1), lamautti
sukkulamatoja jo alle 0,1% laimennoksena ja tappoi ne noin 1% liuoksessa (Kuva 2).
Altistettujen sukkulamatojen liikkeistä otettujen eri video-otosten välillä oli vain vähän
vaihtelua, osoittaen videointiin perustuvan menetelmän tuottavan liikkuvuudesta
luotettavia tuloksia.
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Kuva 1. Metyyliglyoksaalin ja glyoksaalin vaikutukset sukkulamatojen fluoresoivaan
vasteeseen ajan funktiona spektrometrisesti mitattuna. Altisteet oli laimennettu etanoliin
40 % kantaliuoksista. Oikeassa yläkulmassa on esimerkkikuva metyyliglyoksaalille
altistetusta, voimakkaasti fluoresoivasta sukkulamadosta.

Kuva 2. Metyyliglyoksaalin vaikutukset sukkulamatojen liikkuvuuteen pitoisuuden
funktiona (A). Aineen pitoisuuden kasvaessa sukkulamatojen liikkeet heikkenivät (B) ja
lopulta lamautuivat kokonaan (C).
POHDINTA
Sisäilman laatua heikentävät myös muut kemialliset yhdisteet kuin mikrobien tuottamat
aineet. Metyyliglyoksaalilla ja glyoksaalilla saadut voimakkaat vasteet vahvasti
laimennetuillakin näytteillä ovat mielenkiintoisia, koska näitä pienimolekyylisiä
yhdisteitä voi otsonin läsnä ollessa muodostua mm. siivouksessa käytettävien
puhdistusaineiden sisältämistä hajusteista (esim. limoneeni), etenkin silloin kun käytetään
ns. leave-on siivoustekniikkaa, jossa käytettyjä kemikaaleja ei huuhdota pois, vaan ne
jäävät pinnoille. Otsonia voi työpaikoilla puolestaan muodostua mm. kopiokoneiden ja
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ilmanpuhdistimien toiminnan seurauksena. Jos glyoksaali ja etenkin metyyliglyoksaali
ovat sukkulamadoille suorastaan tappavia, ovat ne hyvin todennäköisesti haitallisia
ihmisillekin. Yhdisteiden lamauttava vaikutus tuli ilmi myös sukkulamatojen liikkeiden
hidastumisena, jota oli mahdollista kvantitoida videokuvista. Vastaavanlaisia toksisia
vaikutuksia voi olla muillakin rakennusten siivoamiseen tai korjaamiseen käytettävillä
kemikaaleilla. Jatkotutkimuksissa sukkulamatoja olisikin tarpeen altistaa erityyppisille
siivous- ym. kemikaaleille sekä niiden reaktiotuotteille ja selvittää, mitkä niistä ovat
haitallisia ja millaisilla pitoisuuksilla.
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