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Diplomityön tavoitteena oli koota tietokantaan useasta sisäilmatutkimuskohteesta saatuja tut-

kimustietoja ja tarkastella tietokannan tarjoamia mahdollisuuksia tulosten analysoimiseksi. Tutki-
musten tarkastelussa keskityttiin erityisesti rakennusten mikrobivaurioihin ja niiden syntyyn vai-
kuttaviin tekijöihin. Diplomityö toimi pilottihankkeena laajemman tietokannan toiminnan tarkaste-
lulle. 

 
Työn aineistona käytettiin sisäilmatutkimuksia, tulosten analysointia ja sisäilman altisteiden 

terveysvaikutuksia käsitteleviä ohjeistuksia, määräyksiä ja tutkimustuloksia. Tietokantaan kirjatut 
tulokset saatiin vuosien 2012–2020 aikana julkisen sektorin ja yritysten rakennuksissa tehtyjen 
sisäilmatutkimusten tutkimusraporteista. Tietokantaan kirjattiin tiedot 62 rakennuksesta, jotka si-
sälsivät kokonaisuudessaan 96 eri sisäilmatutkimusta. Näissä tutkimuksissa oli kerätty yhteensä 
1771 kpl mikrobinäytteitä, jotka sisälsivät yhteensä 8734 kpl yksittäisiä mikrobeja. Työtä varten ei 
suoritettu erillisiä kenttätutkimuksia. 

 
Tietokannan kautta yhdistetyillä tuloksilla tehtiin viisi erilaista vertailua: mineraalivillan ja las-

tuvillalevyn mikrobien vertailu, kuuden eri materiaalien mikrobivaurioitumisen vertailu, rakenne-
osien vaurioitumisen vertailu, alapohjarakennetyyppien sekä ulkoseinärakennetyyppien vaurioi-
tumisen vertailu. Mikrobivertailussa todettiin lastuvillalevyn sisältävän huomattavasti enemmän 
aktinomykeettejä mineraalivillaan verrattuna. Materiaalien vaurioitumisen vertailussa todettiin las-
tuvillalevyn olevan vaurioitumisherkin kuuden materiaalin välillä. Rakennusosien vaurioitumis-
herkkyyden vertailussa todettiin alapohjien olevan herkin osa vaurioitumaan ja yläpohjien olevan 
vähiten vaurioituneita. Ulkoseinärakennetyyppien vertailussa ”tiili-lämmöneriste-tiili”-rakenteen 
todettiin olevan herkin vaurioitumaan ja tiedossa ollut kosteusvaurio on edistänyt mikrobikasvua 
mineraalivillaa sisältävissä seinissä. 

 
Tulosten perusteella voitiin todeta, että tulosten tarkastelu vaatii huomattavan suuren 

otoskoon tutkimusten vaihtelevien löydösten ja tulosten vuoksi. Tietokannan kautta saadut tulok-
set alapohjan ja lastuvillalevyn vaurioitumisesta myötäilevät nykytietämystä, jota voidaan pitää 
tietokannan toimivuuden osoituksena  

Tietokantaa voidaan tulevaisuudessa käyttää uuden tiedon luomiseen ja uudenlaiseen tiedon-
käsittelyyn sisäilmatutkimusten saralla. Sen suurin vahvuus on mahdollisuus tarkastella erilaisia 
tilanteita ja suuria kokonaisuuksia yksityiskohtaisesti. Positiivisen kuvan tietokannan mahdolli-
suuksista antaa se, että jo nykyisellä pilotointivaiheen tietomäärällä voidaan saada johdonmukai-
sia tuloksia, joten suurempi tietomäärä kasvattaa mahdollisuuksia ja tarkasteltavia ominaisuuksia 
entisestään. Kattava tietokanta voi mahdollistaa mikrobivaurioiden nykyistä tehokkaamman en-
naltaehkäisyn ja parantaa rakennusterveyttä. 
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ABSTRACT 

Immo Kuha: Utilizing data from indoor aid examinations 
Master of Science Theses 
Tampere University 
Civil Engineering 
September 2020 
 

 
The goal of this thesis was to assemble a database which combined information gathered 

from multiple buildings which were subjects of indoor air examinations and to analyze the 
combined results and the functioning of the database. The database combines information from 
gathered microbial samples and the factors which further cause microbial growth in buildings 
and building materials. This thesis is a pilot project to test the functioning of a larger database. 

 
Material containing information and regulation on indoor air examinations and the health 

effects of indoor pollutants were used as a source material. Information for the database was 
gathered from indoor air examination reports made between 2012 and 2020. In total there were 
62 buildings which were subjects to 96 examinations which were recorded on the database. In 
total these examinations hold 1771 microbial samples which in turn hold information on 8734 
individual microbes. 

 
There were 5 different comparisons done with the database. First comparison was to 

compare microbes in mineral wool and wood fiber cement board. Second comparison was 
comparing microbial damage between 6 different materials. Third comparison was comparing 
the damaging between building parts. Fourth comparison was comparing different floor types 
and fifth on was comparing different exterior wall types. As results from these comparisons we 
could see that wood fiber board is more susceptible to moisture damage and it usually contains 
more Streptomyces bacteria compared to mineral wool. We could also see that floors are the 
most susceptible to moisture damage. The most moisture damage susceptible exterior wall type 
was “brick-insulator-brick”. 

 
To get statistically significant results the database needs to hold information on notable 

amount of indoor air examination reports due to the varying nature of buildings and examination 
results. The comparisons which were done with the database gave results which comply with 
current knowledge. This indicates that with big enough sample size the database gives truthful 
results. 

 
In the future the database can be used to acquire new information and to create new ways of 

information management for indoor air examinations. It can also be used to prevent microbial 
damage in buildings. The biggest strength of the database is the possibility to examine the small 
details of complex situations and as the database grows so does the possibilities of use.  

 
 
Keywords: database, indoor air examination, microbial sample, structural inspection, 

moisture damage 
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1. JOHDANTO 

Rakennusten kosteus- ja mikrobivauriot ovat nousseet jalustalle viimeisen 10 vuoden 

aikana, mistä esimerkkeinä ovat vuonna 2012 tehty kosteus- ja homeongelmia koskeva 

tutkimus [21], vuonna 2013 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tekemä mietintö [22] 

sekä Terveet Tilat 2028 -ohjelma [25]. Ongelmien on todettu aiheuttavan huomattavan 

suuria terveydellisiä vaikutuksia käyttäjille, jotka oleskelevat ja työskentelevät vaurioitu-

neissa rakennuksissa. Syy-seuraus-suhde mikrobivaurioiden, muiden sisäilman altistei-

den ja ihmisten oireilun välillä ei ole täysin selkeä, sillä usein altistutaan usealle sisäil-

man altisteelle samaan aikaan. Mikrobivaurioitunut materiaalikin voi sisältää useita eri 

mikrobeja, jolloin yksittäisen mikrobin vaikutusta ihmisen terveyteen ei voida varmaksi 

sanoa [35]. 

Kosteusvaurioihin johtavia kosteuslähteitä on sisäisiä ja ulkoisia. Sisäisiä kosteusläh-

teitä ovat putkivuodot, sisäilman kosteuden lisääntyminen ja käyttäjän toiminnot. Ulkoi-

sia lähteitä ovat sade, maaperän kosteus ja pintavedet. Rakennuksen tulee toimia ra-

kennusfysikaalisesti oikein kosteuden vaurioittavan vaikutuksen minimoimiseksi [6] ja 

ilmanvaihdon tulee toimia rakennusta kuivaavana ja epäpuhtauksia poistavana järjes-

telmänä [33]. Eri rakennetyypit toimivat rakennusfysikaalisesti eri tavoin, jolloin toiset 

ovat vaurioherkempiä kuin toiset. Usein rakennetyypit ovat aikakautensa tuotoksia ja 

ovat olleet yleisessä käytössä useissa rakennuksissa [6]. 

Tämän työn teoriaosa käsittelee mikrobivaurioiden syntyä, niihin vaikuttavia fysikaalisia 

olosuhteita ja niiden tutkimista. Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteiden mikrobi-

vaurioitumista käsitellään rakennekohtaisesti, sillä kaikissa rakennetyypeissä on omat 

riskinsä. Lisäksi teoriassa käsitellään nykytietoa mikrobialtistuksen aiheuttamista ter-

veysvaikutuksista sekä altistumisolosuhteiden arvioinnin vaatimia tutkimustoimenpi-

teitä. 

Diplomityön tavoitteena oli koota tietokantaan useasta sisäilmatutkimuskohteesta saa-

tuja tutkimustietoja ja tarkastella tietokannan tarjoamia mahdollisuuksia tulosten analy-

soimiseksi. Tietokannan tietojen analysointimahdollisuuksia tarkasteltiin eri rakenne-

tyyppien ja materiaalien vaurioitumisen kautta. Mikrobien kasvua eri materiaaleissa ja 

niiden yhteyttä kosteusvaurioihin on tutkittu aikaisemminkin, mutta niissä ei ole ollut 

mukana tietoa kattavista rakenneselvityksestä. Diplomityöllä pyritään tuomaan esille ra-

kenteisiin liittyvät näkökulmat mikrobien kasvuun liittyen. 
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Diplomityön pohjana oli Sirate Groupin laatima suuri tietokanta, joka on luotu katta-

maan kaikki sisäilman altisteet, tehdyt tutkimukset ja tutkimustulokset. Diplomityössä 

tutkittiin tämän tietokannan toimintaa mikrobitutkimuksia käsittelevän tietokannan 

kautta, joka on yksi osa kaikki tutkimukset kattavaa suurempaa tietokantaa. Mikrobitut-

kimusten tietokantaan kirjattiin tietoja tutkimuksista, joissa on kerätty useampia mikrobi-

näytteitä. Osassa kirjatuista tutkimuksista on tutkittu koko rakennus ja useita eri raken-

teita, toisissa taas on keskitytty tiettyyn rakenteeseen ja näytteitä on kerätty pieneltä 

alueelta. Tietokantaan kirjattiin jokaisesta kerätystä näytteestä näytteen keruupaikka, 

materiaali, rakennetyyppi, arvio kosteusvaurioitumisesta ja ilmavuodosta, näytteenoton 

syy ja mikrobianalyysivastauksen sisältö. Kaikki kirjatut raportit on tehty julkisen puolen 

ja yritysten rakennuksista. Työ on osa isompaa kokonaisuutta, jossa pyritään kehittä-

mään tietokanta, joka sisältäisi kaikki tutkimuksissa tehdyt havainnot sekä tulokset yh-

distettynä rakennusten käyttäjien terveystietoihin. Mikrobitutkimusten tuloksien tieto-

kanta toimii pilottihankkeena laajemman tietokannan toiminnan tarkastelulle. Tutkimus 

on toteutettu vuosien 2012–2020 tehtyjen tutkimusraporttien pohjalta. Erillisiä kenttätut-

kimuksia diplomityöhön liittyen ei ole tehty. Tietokantaan kirjattiin tiedot 62 rakennuk-

sesta, jotka sisälsivät kokonaisuudessaan 96 eri sisäilmatutkimusta. Näissä tutkimuk-

sissa on kerätty yhteensä 1771 kpl mikrobinäytteitä, jotka sisälsivät yhteensä 8734 kpl 

yksittäisiä mikrobeja. 

Tietokannan sisältämiä tietoja analysoitiin Microsoft Access ja Excel-ohjelmien kautta 

tehtyjen taulukoiden avulla. Taulukkojen tiedot otettiin suoraan Access ohjelmaan teh-

dystä tietokannasta. Tietokannasta otettiin kaikki edellisessä kappaleessa mainitut tie-

dot ja näiden avulla Excelissä voitiin tehdä Pivot-taulukoita, joka yhdisti taulukot hel-

posti tarkasteltavaan muotoon. Tietokannan toiminnan tarkastelua varten tutkittiin viittä 

erilaista yhteenvetoa: 

1. Mineraalivilla- ja lastuvillalevynäytteiden sisältämien mikrobilajien tarkastelu. 

2. Viiden materiaalin mikrobivaurioitumisen tarkastelu näytteenoton syyn perus-

teella. 

3. Rakenneosien mikrobivaurioituneisuuden vertailu. 

4. Alapohjarakenteiden mikrobivaurioitumisen vertailu toisiinsa, alapohjatyyppien 

vertailu maanvastaisuuden/ryömintätilaisuuden kautta, yhden rakenteen tarkas-

telu materiaalien perusteella. 

5. Ulkoseinärakenteiden mikrobivaurioitumisen vertailu toisiinsa, yhden rakenne-

tyypin tarkastelu materiaalien ja kosteusvaurion perusteella. 
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Keskeisiä tutkimuskysymyksiä diplomityössä ovat: 

- Voiko eri rakennuksissa toteutettujen sisäilmatutkimusten tuloksia yhdistää? 

- Antavatko tietokannan yhdistämät tiedot johdonmukaisia tuloksia rakenteiden 

vaurioitumisesta, jotka ovat linjassa nykytietämyksen kanssa? 

- Onko tietokantaan kirjattujen mikrobivaurioituneiden materiaalien mikrobilajis-

tossa havaittavissa eroavaisuuksia? 

- Onko tietokantaan kirjattujen rakenneosien ja rakennetyyppien vaurioitumis-

herkkyyden välillä eroa? 

Diplomityössä keskityttiin tutkimaan mikrobitutkimusten kirjausten kautta saatuja tulok-

sia. Tietokannan laatiminen ja ohjelmiston kehittäminen on jätetty diplomityön ulkopuo-

lelle. Tietokannan kehittämistä varten diplomityössä on annettu kehitysehdotuksia, joita 

diplomityön teon aikana on tullut esille. 
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2. SUOMEN RAKENNUSKANTA JA SISÄILMA 

Rakennusten osuus kansanvarallisuudesta vuonna 2010 oli yhteensä 45 % eli noin 349 

mrd. euroa, joka jakautui asuinrakennuksille (217 mrd. euroa) ja muille rakennuksille 

(132 mrd. euroa). Määrällisesti rakennuskantaa oli kerrosalalla ilmaistuna 434 milj. ne-

liötä, joista asuinrakennusten osuus oli 274 milj. ja muiden osuus oli 160 milj. Tällöistä 

rakennuskantaa korjattiin yhteensä 9,6 mrd. eurolla, josta 6,35 mrd. oli asuinrakennus-

ten korjaamiseen [1]. Vuoden 2019 aikana korjausrakentamisen arvo oli 12,9 mrd. eu-

roa ja sen määrän ennakoidaan kasvavan edelleen noin 2 % vuoden 2020 aikana. Kor-

jausrakentamisen kasvuun vaikuttaa rakennuskannan ikä ja korjausvelan määrä [28]. 

Suomen rakennusten korjausvelan arvioitiin vuonna 2013 olevan noin 30–50 mrd. eu-

roa [21]. 

Sisäilman laadun arvioidaan olevan yksi Suomen suurista ympäristöterveysongelmista. 

Kosteus- ja homevauriot ovat merkittävä syy sisäilman laadun heikentymiseen ja niiden 

on todettu esiintyvän koko rakennuskannassa iästä riippumatta. Vaurioiden aiheuttamia 

vaikutuksia ihmisiin ei ymmärretä riittävästi. Tarkastusvaliokunnan mielestä lisäinves-

toinnit ovat välttämättömät olemassa olevien vaurioiden korjaamiseksi ja terveyshaitto-

jen estämiseksi [21]. 

Vuonna 2012 tehdyssä rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskevassa tutkimuk-

sessa tarkasteltiin merkittävien kosteus- ja homeongelmien esiintyvyyttä eri rakennus-

tyypeissä, korjaustarpeen suuruutta sekä altistuneiden ihmisten määrää vaurioitu-

neissa rakennuksissa, jonka tulokset on esitelty taulukossa 1. Taulukosta voidaan huo-

mata kaikkien rakennustyyppien sisältävän vaurioituneita rakennuksia ja huomattavan 

määrän vaurioille altistuvia ihmisiä [21]. Arvioiden mukaan merkittävät home- ja kos-

teusvauriot aiheuttavat noin 23–953 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset, jotka 

koostuvat mm. sairauspoissaoloista, lääkärikäynneistä, sairaanhoidosta ja työtehon 

laskusta. Usein terveyshaitat eivät rajoitu ainoastaan kosteuden aiheuttamiin vaurioi-

hin, vaan niiden lisäksi vaikuttavat muut sisäilman laatua heikentävät tekijät, kuten si-

säilman kuivuus ja lämpötila, teolliset mineraalikuidut, pöly sekä kemialliset yhdisteet 

kuten VOC:it (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) [9]. 
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Taulukko 1. Kosteus- ja homevauriotutkimuksen tulokset vaurioiden laajuudesta, 

määrästä ja vaikutuksesta vuonna 2012 [21]. 

Rakennustyypit Kosteusvaurioiden 

esiintyvyys rakennus-

ten kokonaiskerros-

alasta 

Välittömän kor-

jaustarpeen 

omaavien raken-

nusten määrä 

Altistuneiden ih-

misten määrä 

Pientalot 7–10 % 250 000 224 500–336 900 

Rivitalot 18 000 

Kerrostalot 6–9 % 6 000–12 000 103 000–154 000 

Koulut/päiväkodit 12–18 % 1 200 172 000–259 200 

Hoitolaitokset 20–26 % 2 000 36 000–46 800 

Toimistot 2,5–5 % - 27 500–55 000 

 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on perehtynyt Suomen rakennusten kosteus- ja ho-

meongelmien nykytilanteeseen laajan asiantuntijakuulemisen ja mietinnön kautta 

vuonna 2013. Näiden perusteella valiokunta on katsonut rakentamisen laadun paranta-

misen eteen tehtyjen toimenpiteiden olevan nykyisellään riittämättömät ennaltaehkäise-

mään kosteus- ja homeongelmien syntymisen [22]. Mietinnön pohjalta eduskunta edel-

lytti hallitukselta toimia sisäilmaongelmien rajoittamiseksi. Terveet tilat 2028 –ohjelma 

valmisteltiin pääministerin asettamana vuonna 2017 [25]. Valiokunta toteaa ohjelman 

olevan tärkeä tekijä julkisten rakennusten tervehdyttämisessä, sisäilmaoireiden hoi-

dossa sekä sairastuneiden kuntouttamisessa [22]. 

2.1 Terveet tilat 2028 –ohjelma 

Terveet tilat 2028 –ohjelma linjaa toimintatavat seuraaville 10 vuodelle, jonka pääta-

voitteena on parantaa julkisten rakennusten sisäilmaolosuhteita sekä parantaa sisäil-

man takia oireilevien ihmisten hoitoa ja kuntouttamista. Ohjelman keskeisimmät toi-

menpidealueet ovat: julkisten rakennusten kunnon selvitys yleisen toimintamallin kehit-

tämiseksi, vuorovaikutuksen ja viestinnän kehitys, terveyden ja hoidon edistäminen, ra-

kentamisen ja kiinteistön käytön/ylläpidon prosessien vahvistaminen, terveellisen ra-

kentamisen hankinnan ja palveluiden parantaminen, osaamisen kehittäminen ja arvi-

ointi sekä ohjelman kokonaistoteutuksen seuraaminen ja ohjelman vaikuttavuuden to-

teaminen [25].  
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Julkisten rakennusten kunnon seuraamiseksi ja toimintamallin kehittämiseksi käydään 

keskusteluja eri sidosryhmien, kuten kuntien, järjestöjen, tutkijoiden, korkeakoulujen, 

viranomaisten, eduskuntaryhmien sekä hallituksen vastuuministeriöiden kanssa [26]. 

Tavoitteena on kehittää koko maan laajuinen toimintamalli, joka valmistaa kunnat tun-

nistamaan rakennustensa sisäilmaongelmat ja mahdollistaa nopean toiminnan virhei-

den korjaamiseksi [25]. 

Toimivalla viestinnällä vakiinnutetaan uudet toimintamallit sekä tuetaan ohjelman toteu-

tusta jakamalla uusinta tietoa sisäilmasta ja sen hallinnasta. Viestinnällä saadaan yllä-

pidettyä yhteys kaikkien toimijoiden välillä. Keskeiset ohjelman toimijat ovat eri tasojen 

poliittiset vaikuttajat, kiinteistönomistajat, eri alojen asiantuntijat, rakennusalan toimijat 

sekä terveysalan sidosryhmät. Ohjelman etenemisen ja tavoitteiden halutaan olevan 

kansalaisten nähtävissä avoimuuden vuoksi [25]. Avoimuutta ja näkyvyyttä on pyritty 

parantamaan laatimalla hanketta käsittelevät verkkosivut, joita päivitetään hankkeen 

edetessä. Viestintäsuunnitelman laadinta sisäisen ja ulkoisen viestinnän tueksi on 

käynnissä [26]. 

Terveydenhuollon ja terveyden edistämistä varten THL (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos) on julkaissut vuoden 2018 lopussa Kansallinen sisäilma ja terveys –ohjelman. Oh-

jelma tukee Terveet tilat 2018 –ohjelman pyrkimystä lisätä kansalaisten tietoutta sisäil-

man vaikutuksista hyvinvointiin, kehittää sisäympäristön puutteiden hallittavuutta, pa-

rantaa sisäilmaongelmista oireilevien ja sairastuneiden hoitomahdollisuuksia sekä ke-

hittää eri toimijoiden osaamista sisäilmaympäristöön liittyvissä asioissa [3].  

Rakentamisen ja kiinteistönpidon käytäntöjä, prosesseja ja hallintaa halutaan kehittää 

tarvelähtöiseksi sekä parantaa niiden suunnittelua. Kunnille tulisi laatia kiinteistöjä kos-

kevat pitkäntähtäimen suunnitelmat, jotka kattaisivat rakennusten koko elinkaaren huo-

mioiden ylläpidon, rakennusten käyttöasteet, terveellisyyden ja purkamisen. Terveet ti-

lat –ohjelma ajaa rakennusten hyviä ylläpitokäytäntöjä, joiden avulla rakennukset täyt-

tävät niille asetetut terveellisyyden, turvallisuuden ja tarkoituksen mukaisuuden vaati-

mukset. Ylläpidolla ja pitkäntähtäimen suunnittelulla voidaan varautua tuleviin korjauk-

siin pidentäen rakennuksen käyttöikää. Rakentamisessa käytettyjä prosesseja kosteu-

denhallinnan osalta kehitetään kosteudenhallintaselvityksillä, -suunnitelmilla ja työmaa-

aikaisella dokumentoinnilla. Kuivaketju10 –toimintamalli otetaan käytännön avuksi ja 

työmaaorganisaatioille tarjotaan kosteudenhallintakoulutusta. Tervettä rakentamista ja 

ylläpitoa edesautetaan kartoittamalla eri palvelu- ja hankintamalleja sekä toteutusmuo-

toja [25]. 
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Eri alojen toimijoiden osaamista sisäilmaongelmien saralla vahvistetaan. Terveyden-

huollon ammattilaisille tarjotaan koulutuksia sisäilma-asioista, rakennus- ja taloteknii-

kan alalla vahvistetaan korjausrakentamisen koulutusta, rakennusterveys liittyy osaksi 

rakennusalan koulutusrakennetta ja rakennusviranomaisten tietoutta rakentamisen 

alan muuttuvista laista ja asetuksista parannetaan [25]. 

2.2 Sisäilmaa koskevat määräykset ja ohjeet 

Maankäyttö- ja rakennuslaki toimii Suomessa rakentamista ohjaavana lainsäädäntönä, 

jossa annetaan määräykset koskien kaavoitusta, rakentamisen yleisiä vaatimuksia, 

kuntien rakennusjärjestystä yms. Tämän lain pohjalta Ympäristöministeriö on tehnyt 

Suomen rakentamismääräyskokoelman, joka sisältää täydentäviä määräyksiä ja oh-

jeita lain toteuttamiseen. Rakentamismääräyskokoelma koostuu seitsemästä osasta A-

G, jotka ovat: yleinen osa, rakenteiden lujuus, eristykset, LVI ja energiatalous, raken-

teellinen paloturvallisuus, yleinen rakennussuunnittelu ja asuntorakentaminen. Kokoel-

man tilalle tuli vuonna 2018 uudet ympäristöministeriön asetukset, jotka kattavat 2013 

voimaan tulleet muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa [38]. 

Asumisterveysasetus on 15.5.2015 voimaan tullut asetus, joka on viralliselta nimeltään 

”Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 

olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista”. Asetus antaa 

eri fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumistekijöitä koskevat vaatimukset ja toi-

menpiderajat, jotka tukevat terveydensuojelulain pykäliä. Asetuksessa on lisäksi mää-

rätty pätevyysvaatimukset terveysviranomaisten apuna toimiville ulkopuolisille asian-

tuntijoille rakennusten sisäilmaa koskevissa tutkimuksissa [17]. 

2.2.1 Ympäristöministeriön asetukset 
 

Ympäristöministeriö on laatinut kaksi asetusta, jotka ovat vahvasti kytköksissä raken-

nusten sisäilmaan: 782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteustekni-

sestä toimivuudesta ja 1009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen si-

säilmastosta ja ilmanvaihdosta [38]. 

Kosteusteknistä toimivuutta käsittelevä laki koskee uuden rakennuksen suunnittelua ja 

rakentamista, olemassa olevan rakennuksen laajentamista, kosteusteknistä aluetta 

koskevaa korjaus- ja muutostyötä sekä käyttötarkoituksen muuttamista. Rakentami-

sessa tulee huomioida ulkoiset ja sisäiset kosteusrasitukset. Rakenteet tulee suunni-

tella siten, että rakennusosiin/sisäpinnoille kertyvä tai ilman liian suuri kosteuspitoisuus 
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ei vaurioita rakennusta aiheuttaen terveyshaittaa. Työmaalla tulee olla laadittuna kos-

teushallintasuunnitelma, josta vastaa työmaan vastaava työnjohtaja. Yleiset periaatteet 

kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi asetuksen mukaan ovat seuraavat [37]: 

- Sisäisistä ja ulkoisista kosteuslähteistä ei saa kulkeutua kosteutta rakenteisiin.  

Vaipparakenteen ja sen osien kautta ei saa kulkeutua kosteutta rakenteen tai 

rakennuksen sisälle. Vaipparakenteen on suojattava tuulelta ja sateelta. Satun-

naisen rakenteisiin kulkeutuvan kosteuden tulee pystyä kuivumaan tai kulkeutu-

maan pois rakenteesta aiheuttamatta vahinkoa. 

- Rakennuksen ulkoilmaa vasten olevien rakenteiden ja niiden liitosten tulee olla 

ilma- ja höyrytiiviitä. 

- Rakenteiden tuuletusaukkojen tulee olla sijoiteltuna niitä tarvitseviin rakenteisiin 

välttäen katvealueita. 

- Rakennuspaikan pinta- ja pohjaveden taso sekä tulvariski tulee huomioida pai-

kan valinnassa. Rakennuksen alla ja vierustalla ei saa olla humusmaata, kos-

teuden vaikutuksesta hajoavaa orgaanista ainetta tai rakennusjätettä. 

- Talotekniikan ja sen osat tulee olla sijoiteltuna siten, että mahdollisen vesivuo-

don tapahtuessa vuoto voidaan havaita eikä vuoto jää rakenteen sisälle piiloon. 

Vuotomahdolliset laitteet tulee sijoittaa siten, että ne voidaan tarkistaa, korjata 

ja uusia. 

- Käytettyjen rakennustuotteiden tulee olla ominaisuuksiltaan suunnitelmien mu-

kaiset ja niiden tulee huomioida rakennuspaikan olosuhteet [37]. 

Uuden rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa käsittelevä asetus koskee uusien ra-

kennusten suunnittelun lisäksi olemassa olevien rakennusten laajennusta ja kerrosalan 

lisäämistä. Asetuksessa määrätään rakennuksen suunnittelijoiden erityisesti huomioita-

vat asiat sisäilmaa koskien. Näiden lisäksi asetuksessa on esitetty tarkkoja suunnittelu-

arvoja, joiden perusteella rakennuksen olosuhteet tule suunnitella. Seuraavana on esi-

telty toimistojen ja asuinrakennusten sisäilmaa koskevat pykälät [36]: 

- Tilojen lämpötilat tulee suunnitella 21℃:ksi. Lämmityskaudella lämpötilat saavat 

vaihdella 20–25℃ välillä ja lämmityskauden ulkopuolella 20–27℃ välillä.  

- Sisäilman tulee olla puhdasta eikä siinä saa esiintyä terveydelle vaarallisia pitoi-

suuksia hiukkasmaisia, fysikaalisia, kemiallisia tai mikrobiologisia epäpuhtauk-

sia.  

- Rakennuksen käyttöaikana sisäilmassa ei saa esiintyä yli 1450 mg/m3 hiilidiok-

sidia verrattuna ulkoilman hiilidioksidipitoisuuteen. 
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- Sisäilman kosteuden tulee pysyä käyttötarkoituksen mukaisissa arvoissa eikä 

aiheuttaa kosteus- ja mikrobivaurion vaaraa rakenteille. 

- Ilmanvaihto tulee mitoitta siten, että sisätiloihin voidaan johtaa vähintään 6 

dm3/s ulkoilmavirta henkilöä kohti. Asuinhuoneistossa ulkoilmavirran tulee olla 

vähintään 18 dm3/s.  

- Ulkoilman otto ei saa tapahtua ilmanlaatua heikentävän lähteen läheltä tai ra-

kenteen kautta. Ulkoilmalaitteet tulee suojata lumelta ja sadevedeltä.  

- Rakennuksen ilmanvaihdon mitoituksessa tulee huomioida paine-erot ulko- ja 

sisäilman välillä sekä rakennuksen korkeudesta johtuva hormivaikutus. Sisäil-

man ylipaine ei saa aiheuttaa pitkäaikaista kosteusrasitusta rakenteisiin ja ali-

paineen takia sisäilmaan ei saa kulkeutua epäpuhtauksia rakenteen sisältä tai 

ulkopuolelta [36]. 

2.2.2 Terveydensuojelu- ja työterveyslaki 
 

Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763 koskee asuntoja, yleisiä oleskelutiloja sekä julki-

sissa rakennuksissa toimivia henkilöitä lukuun ottamatta työntekijöitä. Terveydensuoje-

lulailla pyritään ylläpitämään ja edistämään yksilön sekä väestön terveyttä [23]. Pykä-

län 26§ mukaisesti rakennusten sisäilman on oltavaa puhdasta ja terveyshaittaa ei saa 

syntyä lämpötilasta, kosteudesta, melusta, ilmanvaihdosta, valosta, säteilystä, mikro-

beista tai muista vastaavista tekijöistä. Kun sisäilma on puhdasta, se ei sisällä kemialli-

sia epäpuhtauksia, kuituja tai siihen kuulumattomia pienhiukkasia [18]. Pykälän 27§ 

mukaan asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa tulee ryhtyä toimenpiteisiin haitan ja 

sen aiheuttajien poistamiseksi, jos edellä mainitut olosuhteet eivät täyty. Jos terveys-

haitta aiheuttaa välitöntä vaaraa, sitä ei voida korjata tai terveyshaitan poistamismää-

räystä ei ole noudatettu, terveydensuojeluviranomaisella on oikeus kieltää tai rajoittaa 

tilan tai rakennuksen käyttöä. Terveyshaittaa koskevien määräysten antamisen tulee 

aina perustua terveydensuojeluviranomaisen tekemiin tarkastuksiin, jotka on toden-

nettu asiantuntijan lausunnolla [23]. 

Työturvallisuuslaki koskee työpaikoilla työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja ter-

veyttä. Sen tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja -olosuhteita, turvata työntekijöi-

den fyysinen ja henkinen terveys sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Pykä-

län 33§ mukaan työpaikan ilmanvaihdon tulee olla tilaan ja henkilömäärään nähden riit-

tävä ja tarkoituksenmukainen. Pykälän 34§ mukaan työpaikalla tulee olla tarpeeksi te-

hokas valaistus ja riittävästi luonnonvaloa töiden tekemiseksi. Pykälät 37§-40§ antavat 
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määräyksiä työpaikan sisäilmalle, olosuhteille ja erilaisille terveydelle haitallisille aineille 

altistumiselle. Ilman epäpuhtauksien kuten pölyn, savun tai kaasun ilmaantuminen tu-

lee estää. Ilmanvaihdon tulee olla riittävä poistamaan epäpuhtauksia ja estämään nii-

den leviäminen sekä kertyminen. Kemiallisille tekijöille altistuminen tulee rajoittaa siten, 

että se ei aiheuta turvallisuus- tai terveellisyyshaittaa työntekijälle. Työpaikan lämpöolo-

suhteiden tulee olla terveellisissä mitoissa ja työpaikalla ei saa esiintyä terveydelle hai-

tallista määrää, melua, tärinää, säteilyä tai muita fysikaalisia tai biologisia tekijöitä. Val-

tioneuvoston asetuksilla voidaan antaa tarkempia säännöksiä koskien eri altisteiden 

raja-arvoja ja altistusta. STM:n (Sosiaali- ja terveysministeriön) asetuksella voidaan an-

taa tarkkaa tietoa eri altisteiden http-arvoista (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) ja ohjear-

voista [24]. 

2.2.3 Sisäilmastoluokitus 
 

Ensimmäinen versio sisäilmastoluokituksesta julkaistiin käyttöön vuonna 1995 nimellä. 

Vuonna 2001 edeltävä luokitus korvattiin Sisäilmastoluokitus 2000:lla, jota päivitettiin 

vuosina 2008 sekä 2018. Luokitus on Sisäilmayhdistys ry:n julkaisema ja toimii sisäil-

maston tavoitetasojen asettamisessa tavanomaisissa työ- ja asumistiloissa. Tavoiteta-

sot kuvaavat nykytiedon perusteella tilojen terveellistä, turvallista ja viihtyisää sisäilmaa 

ja ne ovat viranomaisten määrittelemiä minimivaatimuksia tiukemmat. Luokitusta voi-

daan käyttää uudisrakennuskohteen suunnittelussa, korjauskohteen sisäilmaolosuhtei-

den tavoitetasona sekä rakennuksen ylläpidon vertailukohtana tarkastellessa sisäilman 

laatua käytön aikana. Luokitus on kolmetasoinen ja sisältää määritelmät lämpöolosuh-

teista, sisäilmanlaadusta (hiilidioksidi, radonpitoisuus, pienhiukkasten määrä, ilman 

suhteellinen kosteus), ääniolosuhteista ja valaistuksesta [10]: 

- S1: Yksilöllinen ilmasto 

Tilassa on erittäin hyvä sisäilma. Tiloissa ei havaita poikkeavia hajuja. Sisäilmaan ei 

ole ilmayhteyttä ilmanlaatua heikentävistä epäpuhtauslähteistä tai vaurioista. Tilassa ei 

ole vetoa ja lämpöolot ovat viihtyisät. Tilan lämpöolosuhteita ja valaistusta voidaan sää-

tää yksilöllisesti. Tilan ääniolosuhteet ovat hyvät ja käyttötarkoituksen mukaiset. 

- S2: Hyvä sisäilmasto 

Tilassa on hyvä sisäilma. Tiloissa ei havaita poikkeavia hajuja. Sisäilmaan ei ole il-

mayhteyttä ilman laatua heikentävistä epäpuhtauslähteistä tai vaurioista. Lämpöolo-

suhteet ovat hyvät, mutta kesäpäivinä voi tapahtua tilojen ylilämpenemistä. Vetoa ei 

yleensä esiinny. Valaistus- ja ääniolosuhteet ovat tilojen käyttötarkoituksen mukaiset. 
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- S3: Tyydyttävä sisäilmasto 

Tilan ilmasto täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset sekä terveyden-

suojelulain vähimmäisvaatimukset [10]. 

Sopimustilanteissa sisäilmastoluokitusta voidaan käyttää, jos asiakirjoissa yksilöidysti 

esitetään sisäolosuhteiden vaatimusten olevan sisäilmastoluokituksen tason mukaiset. 

Luokitus ei ole viranomaisohje tai –määräys, joten se ei ole sopimustilanteissa suoraan 

käytössä ilman tätä erillistä mainintaa. Sisäilmastoluokitusta voidaan käyttää kiinteis-

tönhoitosopimuksissa, jos kohde on alun perin tavoitteiden toteutumiselle mahdollisella 

tavalla rakennettu [10]. 

Rakennusprojektin hankesuunnitteluvaiheessa määritetään tilatyypeittäin sisäilmasto-

luokat, jotka tarkentuvat tilakohtaisiksi tavoitearvoiksi ehdotussuunnitteluvaiheessa. 

Tarkennuksessa voidaan vaikuttaa luokitusten mukaisten suureiden tasoon sekä valit-

taviin rakennusmateriaaleihin ja niiden päästöluokkaan. Sisäilmastoluokituksessa on 

esitelty suunnittelu-, toteutus- ja materiaalivalintaperiaatteita, joiden avulla voidaan saa-

vuttaa eri luokkien kriteerit, mutta valinnat tulee aina tehdä kohdekohtaisesti. Luokkien 

vaatimusten toteutumista valvotaan tarkastelemalla työn suunnitelmien mukaista suori-

tusta. Lisäksi toteutuminen voidaan todentaa tilanteeseen nähden riittävän kattavilla 

mittauksilla [10]. 

2.2.4 Materiaalien päästöluokitus 
 

Erilaisista rakennus- ja sisustusmateriaaleista vapautuu sisäilmaan eri kemikaaleja, 

riippuen käytetyistä raaka-aineista, materiaalin valmistuksesta, käytöstä tai vanhenemi-

sesta [10]. Vapautuvia aineita ovat VOC:it, formaldehydi, ammoniakki, erilaisten karsi-

nogeenisten aineiden emissiot sekä hajut [2].  Rakennustietosäätiö ylläpitää suoma-

laista materiaalien päästöjä mittaavaa M1-luokitusta. Materiaalien päästöluokat antavat 

vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asumistiloissa käytetyille materiaaleille [10]. Luoki-

tus on aina yritys- sekä tuotekohtainen ja yrityksen tulee hakea luokitusta erikseen Ra-

kennustietosäätiöltä [7]. Ennen luokituksen hakemista yrityksen tulee testauttaa luoki-

teltava tuote tai tuoteperhe puolueettomalla laboratoriolla. Tuotteista testataan edellä 

mainitut vapautuvat aineet ja ominaisuudet tuotteen ollessa neljän viikon ikäinen [2]. 

M1-luokitus on kolmiportainen. Luokitus käsittää pintamateriaalit, kiintokalusteet sekä 

päällystämättömät huonekalut. Näiden lisäksi tarkastellaan erikseen päällystettyjä työ-

tuoleja. Luokan M1 tuotteiden vaatimukset ovat tiukimmat. Luokan M3 ovat tuotteita, 
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jotka eivät täytä luokan M2 vaatimuksia. Materiaaliyhdistelmissä päästöluokitus mää-

räytyy heikomman luokituksen omaavan materiaalin perusteella esimerkiksi yhdistä-

essä M1 ja M2 luokan materiaalit saadaan lopputuloksena M2 luokan materiaali [10]. 

Suomalaisen M1-luokituksen lisäksi Euroopassa on käytössä muitakin päästöluokituk-

sia, joiden päästökriteerit poikkeavat toisistaan. Kuvassa 1 on esitelty M1 ja M2 luokan 

vaatimukset 4 viikkoa vanhoille rakennusmateriaaleille suomalaisen päästöluokituksen 

mukaan. 

 

Kuva 1. Rakennusmateriaalien päästöluokituksen vaatimukset 4 viikon ikäiselle ma-

teriaalille suomalaisen päästöluokituksen mukaan [10]. 
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3. RAKENTEIDEN KOSTEUS- JA MIKROBIVAU-
RIOITUMINEN 

Neljä tekijää tulee olla olemassa, jotta kosteusperäisiä ongelmia rakenteissa pääsee 

tapahtumaan. Tekijät ovat: kosteuslähde, kosteuden kulkureitti, kosteutta kuljettava te-

kijä ja kosteudelle altis materiaali. Kosteusvaurioiden määrää voidaan pienentää vai-

kuttamalla näihin neljään tekijään. Tällöin suurimmat vaikutukset kosteusvaurioiden 

välttämiseen saadaan materiaalivalinnoilla, hyvällä suunnittelulla ja laadukkaalla raken-

tamisella [20]. 

Mikrobikasvuston sisäilmavaikutuksen määrittelee vaurion ala, rakenteen ilmavuodot, 

painesuhteet sekä mikrobien määrä vaurioituneessa materiaalissa. Laaja ja runsas 

mikrobivaurio tuottaa suuret määrät epäpuhtauksia, joita ilmanvaihto ei kykene poista-

maan riittävän tehokkaasti. Rakenteen ilmavuodot mahdollistavat mikrobiepäpuhtauk-

sien kulkeutumisen vaurioituneelta alueelta sisäilmaan. Epäpuhtauksien kulkeutumi-

seen vaikuttaa myös rakenteiden välillä vallitseva paine-ero. Rakennuksen vaipan ulko-

pinnalla ja julkisivuverhouksen takana on usein mikrobeja, mutta ne harvoin kulkeutu-

vat rakennuksen sisälle. Eristetilassa tai runkorakenteissa ei saisi esiintyä mikrobivau-

riota, mutta rakennuksen sisäkuoren ollessa tiivis, ei mikrobeilla yleensä ole ilmayh-

teyttä sisätiloihin. Lähtökohtana on, että sisäilman kanssa ilmayhteydessä olevassa ra-

kenteessa ei saa esiintyä mikrobikasvustoa kuvan 2 mukaisesti [6]. 

 

Kuva 2. Mikrobivaurioiden esiintyminen ja merkitys rakennuksen ulkoseinän eri ker-

roksissa [6]. 
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3.1 Rakenteiden kosteustekninen toiminta 

Sisäilman kosteuspitoisuus vaihtelee vuoden aikojen ja rakennuksen sisällä tapahtu-

vien toimintojen mukaan. Talviaikaan sisäilmankosteus on yleisesti alhaisempi ulkoil-

man alhaisen vesihöyrypitoisuuden takia. Sisäilman kosteuspitoisuus voi kuitenkin 

nousta esimerkiksi suihkun käytön ja pyykkien kuivattamisen takia. Sisäilman kosteus-

pitoisuuden vaihtelua voidaan pienentää hygroskooppisilla pintamateriaaleilla, jotka 

voivat sitoa kosteutta sisäilman kosteuden ollessa korkea ja luovuttaa kostetutta sen 

ollessa alhainen. Asunnoissa rakennusmateriaalien kosteutta sitova vaikutus on pieni, 

sillä asuntorakennukset yleisesti sisältävät paljon kosteutta sitovaa tavaraa kuten teks-

tiilejä ja huonekaluja [31]. 

Kosteus voi liikkua rakenteissa ilmanpaine-erojen aiheuttaman ilmavirtauksen eli kon-

vektion avulla, joka voi olla luonnollista tai pakotettua. Luonnollinen konvektio tapahtuu 

lämpötila erojen avulla esimerkiksi tuuletusvälissä tai huokoisessa eristeessä. Raken-

nekerroksen lämpimällä puolella ilma lämpenee, jolloin sen tiheys pienenee ja se virtaa 

ylöspäin. Ulkopinnan lähellä ilma taas viilenee, tiheys kasvaa ja ilma virtaa alaspäin. 

Rakenteen sisällä tämä tarkoittaa kosteuden ja lämmön kulkeutumista. Pakotettu kon-

vektio on ilmanpaine-erojen takia tapahtuvaa ilman virtausta, jossa ilma virtaa ylipainei-

sesta tilasta tai rakenteesta alipaineiseen kuljettaen kosteussa ja epäpuhtauksia. Kon-

vektio tarvitsee kulkeutuakseen epätiiveyskohdan [24].  

Diffuusiossa aineen eritasoiset pitoisuudet pyrkivät tasoittumaan. Rakenteissa tämä 

tarkoittaa esimerkiksi vesihöyryn kulkeutumista materiaalikerrosten läpi suuremmasta 

vesihöyryn osapaineesta pienempään. Yleensä tämä tarkoittaa kosteuden kulkeutu-

mista lämpimistä tiloista kylmempään, mutta ilmiö voi tapahtua myös toisinpäin kos-

teuspitoisuuksien ollessa eri päin [24]. Kylminä vuodenaikoina sisäilman kosteus rasit-

taa ulkoseinä rakenteita, koska diffuusion avulla kulkeva kosteus pyrkii tasoittumaan 

ulkoilman kosteuden kanssa [31]. Kosteuspitoisuudet pyrkivät tasoittumaan samaan 

kosteuspitoisuuteen. Diffuusio tapahtuu rakenteiden ja materiaalien läpi, johon vaikut-

taa materiaalien eri diffuusiovastus. Tiiviissä materiaalissa kuten höyrynsulkumuoveilla 

ja vesieristeillä on isompi diffuusiovastus, jolloin ne estävät tehokkaasti kosteuden kul-

keutumista diffuusiolla [24]. 

Kosteus voi kulkea huokoisen materiaalin sisällä kapillaarisesti huokosalipaineen 

avulla. Tämä tapahtuu usein maaperässä maa-aineksen ollessa hienorakeista. Maape-

rästä kosteus voi nousta ylöspäin rakenteisiin kapillaari-imun vuoksi rakenteen pyr-

kiessä kapillaariseen tasapainokosteuteen. Veden kapillaarinen nousu voidaan estää 

tiiviillä materiaalikerroksella kuten muovilla tai bitumilla [24]. 
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3.2 Mikrobien kasvu ja fysikaaliset ominaisuudet 

Homeet ja bakteerit vaativat kasvaakseen riittävästi kosteutta, tarpeeksi lämpimät olo-

suhteet ja ravintoa. Lisäksi kasvuun vaikuttavat kasvualustan pH-arvo, hapen määrä 

[13] sekä kasvamiselle otollisten olosuhteiden ajanjakson pituus [29]. Home- ja hiiva-

sienikasvustojen ilmaantuminen alkaa kosteusvauriotilanteissa päivien tai viikkojen si-

sällä, jos olosuhteet ja kasvualusta ovat kasvulle otolliset. Mikrobivaurioita hyvin kestä-

villä materiaaleilla hometta voi ilmaantua vasta vuosien päästä [6]. 

Jokaisella mikrobilajilla on yksilölliset kasvuvaatimukset. Eräät mikrobilajilla voivat kas-

vaa -5…20°C lämpötilassa, mutta toiset voivat tarvita yli 40°C lämpötilan [13]. Mikro-

bien kosteus- ja lämpötilavaatimukset ovat toisistaan riippuvaisia ja vaikuttavat yh-

dessä mikrobien kasvunopeuteen. Vähimmäisvaatimukset pääosalle rakennusmateri-

aaleissa esiintyvistä homelajikkeista on 70…85 % suhteellinen kosteus ja lämpötila yli 

5°C. Taulukossa 2 on esitelty eri mikrobiryhmien kasvuun vaadittavat sekä optimaaliset 

lämpötila- ja kosteusolosuhteet, josta nähdään lajikemäärien kasvavan kosteuden kas-

vaessa. Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kasvaessa mikrobien kasvunopeus sekä 

mikrobilajien määrä kasvaa [6]. Lämpötilan laskiessa alle kasvun vaativan lämpötilan 

mikrobikasvu voi pysähtyä. Tässä tilanteessa mikrobit eivät kuole vaan niiden kasvu 

taantuu epäsuotuisten olosuhteiden ajaksi [13]. Kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden kes-

ton ja kasvualustan materiaalin vaikutusta on tarkasteltu homemallin avulla, jota käsi-

tellään alaluvussa 3.2.1. 

Taulukko 2. Eri mikrobiryhmien kasvuun vaadittavat lämpötilan ja suhteellisen kos-

teuden arvot. 

Mikrobiryhmä Suhteellinen kosteus (%) Lämpötila (°C) 

Min. Optimi Min. … max. Optimi 

Homesienet 70…85 95…99 +5…50 +20…30 

Bakteerit 95  +5…50  

Sädesienet 90  +5…50 25 

Lahottajasienet 90…99 100 0…50 +20…25 

 

Kasvualustana toimiva materiaali vaikuttaa mikrobien kasvumahdollisuuksiin materiaa-

lissa ja sen pinnalla. Materiaalit on voitu jakaa mikrobivaurioitumisherkkyyden mukaan 

neljään herkkyysluokkaan, jotka on esitetty taulukossa 3. Herkimpiä materiaaleja mik-

robivaurioitumiselle ovat puu- ja eläinperäiset materiaalit, kartonkipintainen kipsilevy 
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sekä orgaanista materiaalia sisältävät lämmöneristeet kuten pellava ja korkki. Orgaani-

set materiaalit ovat hyvä kasvualusta, koska ne itsessään tarjoavat ravinteita mikrobi-

kasvustolle. Samankaltainen tilanne on kohtalaisten kestävien materiaalien kuten 

muovi- ja kumipohjaisten materiaalien sekä laastien ja tasoitteiden kohdalla. Luonnon-

kumi kestää heikommin kuin synteettiset materiaalit. Muovimateriaalit kestävät kos-

teutta hyvin, mutta esimerkiksi muovimaton alla liima- ja tekstiilikerroksessa voi syntyä 

mikrobikasvustoa kosteuspitoisuuden ollessa korkea. Laasteissa ja tasoitteissa mikro-

bivaurioitumisherkkyys johtuu suoraan siinä käytetystä orgaanisesta aineesta. Kestävät 

materiaalit eivät itsessään mikrobivaurioidu tai vaurioituvat huomattavan hitaasti, mutta 

niiden pinnoilla voi alkaa kehittymään mikrobikasvustoa pinnalla olevan lian ja pölyn 

tarjoaman ravinnon vuoksi. Betonirakenteissa betonin korkea pH-arvo suojelee mikro-

bivaurioitumiselta, mutta ajan saatossa tapahtuva karbonatisoituminen luo mahdollisen 

kasvualustan mikrobeille. Mineraalivilla on yleinen mikrobivauriotutkimuksen näytteen-

oton kohde, vaikka se itsessään ei ole homehtumisherkkä. Mineraalivillan huokoisuu-

den takia ilma kulkee materiaalin läpi ja kuljettaa villaan likaa ja pölyä, joka luo kastues-

saan hyvän mikrobikasvualustan [6]. Kahden materiaalin rajapintaa tutkittaessa her-

kempi materiaali määrää homehtumisherkkyysluokan [30]. 

Taulukko 3. Eri materiaalien homehtumisherkkyysluokkia [6]. 

Homehtumisherkkyys-

luokka 

Rakennusmateriaalit 

HHL 1 Hyvin herkkä karkeasahattu puutavara, höylätty mänty, 

HHL 2 Herkkä höylätty kuusi, paperipohjaiset tuotteet, puupohjaiset levyt, 

kipsilevy 

HHL 3 Kohtalaisen 

kestävä 

mineraalivillat, muovimateriaalit, kevytbetoni, kevytsora, kar-

bonatisoitunut betoni, sementtipohjaiset tuotteet, tiilet 

HHL 4 Kestävä lasi, metalli, alkalinen uusi betoni, homesuoja-aineita sisäl-

tävät materiaalit 
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3.2.1 Homemalli 
 

Homemalli on homeen kasvamisen arviontiin käytetty laskennallinen malli, joka huo-

mioi suhteellisen kosteuden, lämpötilan, kasvualustan materiaalit ja vallitsevien olosuh-

teiden aikajaksojen pituuden. Malli jakaa homeen kasvun edellä mainittujen ominai-

suuksien mukaan homeindekseihin 0–6, joiden merkitykset ovat esitetty taulukossa 4 

[30].  

Taulukko 4. Homemallin ilmoittamat homeindeksit [30]. 

Homeindeksi Homeindeksin merkitys 

0 Ei homekasvua 

1 Alkava homekasvu mikroskoopilla havaittavissa 

2 Kohtalainen homekasvu mikroskoopilla havaittavissa, <10 % peitto 

3 Nähtävä homekasvu <10 % alasta tai mikroskoopilla havaittava ho-

mekasvu <50 % 

4 Nähtävä homekasvu 10…50 % alasta tai mikroskoopilla havaittava 

homekasvu >50 % 

5 Runsas näkyvä homekasvu >50 % alasta 

6 Tiheä homekasvu 100 % alasta 

 

Mallilla voidaan tutkia tietyissä olosuhteissa tapahtuvan homekasvun nopeutta eri ma-

teriaaleissa, kuten kuvassa 3 on toteutettu kymmenelle eri materiaalille lämpötilan ol-

lessa jatkuvasti 22°C ja suhteellisen kosteuden ollessa 97 %. Mitä korkeammalle ho-

meindeksi tasolle materiaali nousee, sitä homehtumisherkempi materiaali on. Kuvasta 

voidaan todeta, että homehtumisherkissä materiaaleissa homekasvu on huomattavasti 

nopeampaa verrattuna kestävämpiin materiaaleihin. Herkin materiaali tutkimuksessa oli 

mänty, joka kyseisissä olosuhteissa luokiteltiin 20 viikon kohdalla homeindeksiin 5. Esi-

merkiksi kestävämpi lasivilla luokiteltiin samassa ajassa indeksiin 1 [30]. 
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Kuva 3. Homemallitarkastelu kymmenelle eri materiaaleille, jotka ovat samanlaisissa 

olosuhteissa (lämpötila 22°C ja suhteellinen kosteus 97 %) [30]. 

 

Kuvassa 4 on esitelty homeindeksin laskennalla tehty tarkastelu jokaisen herkkyys-

luokan materiaalille kahdessa eri olosuhteessa. Molemmissa suhteellinen kosteus on 

jatkuvasti 90 %, mutta ensimmäisessä lämpötila on jatkuvasti 22°C ja toisessa jatku-

vasti 5°C. Tästä voidaan havaita lämpötilan laskemisen estävän homeindeksin nousun 

ylitse arvon 2 kaikissa homehtumisherkkyysluokan materiaaleissa, joka kertoo epäsuo-

tuisten lämpötilaolosuhteiden heikentävän homeen kasvumahdollisuuksia huomatta-

vasti [32]. 

 

Kuva 4. Homemallitarkastelu neljälle eri herkkyystason materiaalille kahdessa 

olosuhteessa, jossa molemmissa suhteellinen kosteus on 90 %, mutta lämpötila toi-

sessa 22°C ja toisessa 5°C [32]. 
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3.3 Kosteus- ja mikrobivaurion toteaminen 

Erilaisia mikrobeja on kaikkialla ympäristössä ja niitä löytyy niin sisä- kuin ulkoilmasta 

[6]. Rakennuksen sisäilman itiöt ja siitepöly on yleisesti peräisin ulkoilmasta, kun taas 

bakteerit, sienet ja levät voivat kasvaa sisä- ja ulkotiloissa. Sisäilman kohonneet mikro-

bipitoisuudet johtuvat pääasiassa liiasta kosteudesta ja heikosta ilmanvaihdosta [35]. 

Ihmisiä altistava poikkeava mikrobikasvu johtuu rakennusmateriaaleissa kasvavista 

mikrobilähteistä. Sisä- ja ulkoilman mikrobeja löytyy pinnoilta aina, mutta lämpö- ja kos-

teusolosuhteiden ollessa oikeat, ne muodostavat rihmastoa. Rihmastot kasvavat home- 

tai bakteerikasvustoksi, joka levittää itiöitä eteenpäin ilmavirtojen mukana. Samalla 

kasvustosta irtoaa kaasumaisia ja puolihaihtuvia aineenvaihduntatuotteita, jotka vaikut-

tavat sisäilman laatuun. Lahottajasienet kasvavat samaan tapaan kuin homesienet, 

mutta lahottajasienet kykenevät hajottamaan puupohjaisia materiaaleja heikentäen 

puurakenteita [6]. 

Mikrobikasvusto voi olla materiaalin pinnalla tai sisällä materiaalin ollessa huokoista. 

Usein kasvusto on kuitenkin rakenteiden sisällä, sillä sisäosat eivät pääse kuivumaan 

yhtä hyvin kuin rakenteen pinta. Lisäksi rakenteen sisällä on mikrobikasvun vaatimaa 

ravintoa, joten sisäpuolella kasvumahdollisuudet ovat mikrobille otolliset. Mikrobikas-

vusto voidaan havaita materiaalin pinnalla värimuutoksena tai puuterimaisena, pöly-

mäisenä tai pistemäisenä kasvustona. Värimuutos voi olla vaaleaa tai tummaa kuvan 5 

mukaisesti [18, 6]. Materiaali voi olla myös normaalisti likaantunut tai mikrobivauriota ei 

voi nähdä silmin, jolloin mikrobivaurio tulee todentaa näytteenotolla. Lahovaurio voi-

daan todeta usein aistinvaraisesti tai terävällä työkalulla, sillä lahonnut puu on huomat-

tavasti tervettä puuta pehmeämpää ja hajoavaa [6]. Mikrobikasvuston aineenvaihdun-

tatuotteet voidaan haistaa ilmanvaihdon ja paine-erojen mukaan. Nämä voivat aiheut-

taa tunkkaista maakellarimaista tai imelää hajua. Mikrobikasvuston aiheuttamaa hajua 

ei välttämättä havaita jatkuvasti, sillä hajua aiheuttavia aineita ei muodostu jatkuvasti. 

Lisäksi rakennuksen ilmanvaihto ja paine-erovaihtelut vaikuttavat hajun esiintymiseen. 

Ilmanvaihto voi poistaa hajua tehokkaasti ja paine-erot tilojen välillä voivat estää mikro-

biepäpuhtauksien kulkeutumisen sisätiloihin [18]. 
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Kuva 5. Tuulensuojakipsilevyn päällä kasvaa silminnähtävästi mustaa homekasvus-

toa. 

 

Kosteus- ja mikrobivaurio todetaan rakennetutkimuksilla, jotka toteutetaan silmämää-

räisesti, mittaamalla ja keräämällä mikrobiologisia näytteitä. Näytteillä todetun mikrobi-

vaurion perusteella Asumisterveysasetuksessa määritelty toimenpideraja ylittyy, kun 

näyte on kerätty alueelta tai sisäpuolisista rakenteista, joista on epäpuhtauksien kulku-

yhteys sisäilmaan. Näkyvänä kosteusvauriojälkenä tai kohonneena rakennekosteutena 

todettu korjaamaton kosteusvaurio ylittää toimenpiderajan, vaikka mikrobikasvua ei 

olisi ehtinyt vielä muodostua. Lisäksi puussa oleva lahovaurio ylittää toimenpiderajan, 

kun laho on näkyvää tai se vaikuttaa merkittävästi puun lujuuteen. Aistinvaraisesti mik-

robivaurio voidaan todeta silminnähtävänä mikrobikasvustona ja maakellarimaisena 

mikrobiperäisenä hajuna. Näkyvä mikrobikasvu tarkoittaa materiaalien pinnalla olevaa 

puuterimaista, pölymäistä tai pistemäistä värimuutosta. Värimuutokset voi johtua myös 

esimerkiksi liasta, joten epäselvissä tilanteissa tulee ottaa materiaalinäyte. Mikrobien 

aktiivisesta kasvusta ja aineenvaihduntatuotteista johtuva haju voidaan todeta raken-

teen sisällä tai sisäilmasta, mihin vaikuttaa suuresti ilmanvaihto, paine-erot ja muut ul-

koiset tekijät [6]. 

Mikrobivaurioita voidaan tutkia materiaali- ja ilmanäytteellä. Materiaalinäyte on var-

mempi tapa todeta mikrobivaurio, sillä sisäilmasta kerätty näyte ei sulje pois rakenteen 

mahdollista mikrobivauriota. Materiaalista otettu näyte tulee olla lähtötietojen tai tehty-

jen havaintojen perusteella valitulta alueelta, jossa oletetaan olevan vaurioitunein kohta 

[27]. Usein kerätään myös vertailunäyte vaurioitumattomalta alueelta, jotta nähdään 
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materiaalin mikrobien taustapitoisuus [18]. Näytteet kerätään puhtaisiin muovipussei-

hin. Rakennusmateriaalissa oleva mikrobivaurio ei ole tasaista, joten näytteitä tulee ke-

rätä riittävä määrä riittävän laajalta alueelta vaurioin todellisen laajuuden selvittä-

miseksi. Kerätyn näytteen ollessa kuiva, tulisi analyysi tehdä viiden päivän sisällä. Mä-

rät näytteet tulisi analysoida viimeistään seuraavana päivänä. Kerätyt näytteet analy-

soidaan laboratoriossa laimennossarjamenetelmällä tai suoraviljelemällä [27]. 

Analysoinnissa käytetään erilaisia elatusalustoja, joilla mikrobit saadaan kasvamaan 

halutulla tavalla. Käytettävät alustat ovat 2 % mallasuute- (M2), dikloranglyseroli-18- 

(DG18), tryptoni-hiivauute-glukoosi- (THG) ja Hagem-alusta (Rose Bengal mallasuu-

tealusta). M2 ja DG18 ovat sienille ja THG on bakteereille tarkoitettu alustoja. Hagem 

on käytössä ainoastaan suoraviljelyssä [27]. 

Analyysituloksen perusteella arvioidaan näytteenottokohdan mikrobivauriota. Vaurioitu-

mista kuvaa erilaisten mikrobeiden määrä ja esiintyvät lajikkeet. Yleisiä näytteessä 

esiintyviä sienisukuja ovat Penicillium, Aspergillus ja Cladosporium, joita esiintyy run-

saasti ulkoilmassa [18]. Ulkoilmasta peräisin olevien mikrobien lisäksi näytteissä voi 

esiintyä kosteusvaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattorimikrobeja, jotka usein vaa-

tivat runsaan kosteuspitoisuuden kasvaakseen. Indikaattorimikrobiryhmät ja -mikrobit 

ovat esiteltynä Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen taulukossa liitteessä 1 [27]. 

3.3.1 Suoraviljely 
 

Kaikkien mikrobinäytteiden analysoinnit tulee toteuttaa akkreditoidussa laboratoriossa. 

Suoraviljelyä varten näytteestä otetaan pala vaurioituneimmalta kohdalta, joka pilko-

taan ja levitetään kaikille neljälle kasvatusalustalle. Näytettä kerätään noin 0,5 ml kas-

vatusalustaa kohden. Näytteen levityksen jälkeen alustoja inkuboidaan seitsemän päi-

vän ajan, jonka jälkeen alustalta voidaan laskea ja tunnistaa homesuvut- ja lajit sekä 

hiivojen pesäkkeet mikroskoopilla tarkastelemalla. Tunnistus perustuu pesäkkeiden ul-

konäköön, rakenteeseen ja kasvunopeuteen. Kasvatusta jatketaan seuraavat seitse-

män päivää, jonka jälkeen voidaan laskea aktinomykeettipesäkkeiden määrä. Suoravil-

jelyn tulokset esitetään + -asteikolla, jossa tulokset tarkoittavat seuraavaa [27]: 

−                   ei mikrobeja 

+                   1–19 pesäkettä, niukasti mikrobeja 

+ +                20–49 pesäkettä, kohtalaisesti mikrobeja 

+ + +            50–199 pesäkettä, runsaasti mikrobeja 
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+ + + +         ≥ 200 pesäkettä, erittäin runsaasti mikrobeja 

Tulosten perusteella materiaalissa voidaan todeta esiintyvän mikrobikasvustoa, kun 

näytteessä havaitaan runsaasti tai erittäin runsaasti mitä vaan elinkykyistä sieni-itiötä 

tai aktinomykeettejä. Lisäksi tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon, kun näytteessä 

havaitaan kohtalaisesti tai niukasti mikrobeja, mutta siinä on kolmea tai useampaa eri 

kosteusvaurioindikaattori mikrobilajia [27]. 

3.3.2 Laimennossarja-menetelmä 
 

Laimennossarjamenetelmässä näytteestä otetaan 0,5–5 g painoinen pala vaurioitu-

neimmalta alueelta, johon lisätään laimennosliuosta näytteen painoon ja laimennoksen 

lopputulokseen suhteutettu määrä. Näytteestä tehty suspensio laitetaan lämpöhautee-

seen 30 minuutiksi, jonka jälkeen sitä tärytetään 60 minuuttia [27]. Täryttäminen irrot-

taa mikrobit suspensiossa olevasta materiaalinäytteestä [18]. Liuosta levitetään steri-

loiduilla välineillä 0,1 ml kasvatusalusoille DG18, M2 ja THG. Kasvatus ja mikrobien 

tarkastelu tapahtuu samalla tavalla kuin suoraviljelymenetelmässä. Materiaalinäyt-

teessä mikrobien määrää arvioidaan arvolla pesäkkeiden määrä grammaa kohden eli 

pmy/g (pesäkkeen muodostavaa yksikköä/grammassa) [27]. 

Kyseisessä materiaalissa voidaan todeta esiintyvän mikrobikasvustoa kun: 

- Home- ja hiivasienten pitoisuus on vähintään 10000 pmy/g 

- Aktinomykeetti pitoisuus on vähintään 3000 pmy/g 

- Näyte sisältää sienikasvustoa 

- Bakteeripitoisuus vähintään 100000 pmy/g viittaa bakteerikasvustoon, mutta 

tämä voi johtua myös materiaalin likaisuudesta [27]. 

Löydökset voivat viitata mikrobikasvustoon kun: 

- Home- ja hiivasienten pitoisuus on 5000–10000 pmy/g, mutta näyte sisältää 

runsaasti kosteusvaurioindikaattoreita 

- Pitoisuuden ollessa 5000–10000 pmy/g, mutta näytteestä löydetään poikkeuk-

sellisen yksipuolista sienilajistoa (1–2 lajia) [27] 

3.3.3 Ilmanäyte 
 

Mikrobi-ilmanäytteellä voidaan tutkia ilmasta löytyviä epätavanomaisia mikrobeja, 

mutta sillä ei voida todentaa tai sulkea pois rakenteiden mikrobivauriota. Ilmanäytteen 
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tueksi tulee tehdä rakennetutkimuksia, ottaa materiaalinäytteitä ja tehdä aistinvaraisia 

havaintoja, jotta mikrobivaurio voidaan todeta. Mikrobivaurio voidaan todeta, jos ilma-

näytteessä havaitaan epätavanomaisia mikrobeja ja tilassa on tapahtunut kosteusvau-

rio, havaitaan mikrobiperäistä hajua tai näkyvää mikrobikasvustoa tai materiaalinäyte 

osoittaa poikkeavaan mikrobikasvustoon. Ilmanäytettä voidaan käyttää mikrobien kul-

keutumisen tarkasteluun vaurioituneista tiloista toisiin. Tällöin tulee tarkastella mikro-

beja vaurioituneen ja tarkasteltavan tilan ilmasta erikseen [27]. 

Ilmanäytteiden mikrobipitoisuuteen vaikuttavat mikrobivaurion lisäksi ulkoilma, tilan toi-

minnot sekä rakennuksen ikä ja ominaisuudet. Vanhoissa taloissa orgaaniset eristema-

teriaalit kuten turve ja sammal vaikuttavat mikrobipitoisuuksiin. Tehokas ilmanvaihto 

pienentää mikrobipitoisuuksia ja liian heikko ilmanvaihto aiheuttaa niiden kertymisen 

tiloihin. Kesä- ja kevätkuukausina ulkoilmasta kulkeutuu kasvien siitepölyä, sieni-itiöitä 

ja aktinomykeettejä. Näiden vaikutusta ilmanäytteisiin pyritään vähentämään kerää-

mällä näytteitä talvi aikaan, jolloin maa on jäässä ja ulkoilman mikrobipitoisuudet ovat 

pienimmillään. Kerätessä ilmanäytettä kesällä tulee samalla kerätä näyte myös ulkoil-

masta, jotta sisäilman näytteen ulkoilmaperäiset mikrobit voidaan selvittää [27]. 

Ilmanäyte kerätään Andersen 6-vaiheimpaktorilla, joka kerää ilmaa 28,3 l/min. Jokaista 

näytteenottoa ennen ja niiden välissä impaktorin osat tulee desinfioida. Ennen näyt-

teenottoa tilasta tulee kartoittaa ja poistaa kaikki mikrobilähteet kuten huonekasvit ja 

lemmikkieläimet sekä välttää tekstiilien, elintarvikkeiden ja muiden ilmeisten mikrobiläh-

teiden käsittelyä. Ilman mikrobipitoisuus voi vaihdella suuresti tilojen välillä, joten näyt-

teitä tulisi kerätä useasta huoneesta. Näytteet kerätään THG-, M2- ja DG18-elatusalus-

toille [27]. 

3.4 Rakenteiden mikrobivaurioituminen 

Rakennuksessa havaitut kosteusvauriot tulisi korjata viipymättä, koska kosteusvauriot 

johtavat ennen pitkää mikrobivaurioihin. Mikrobikasvuun johtavia kosteusvaurioita voi 

tapahtua kaikissa rakenteissa. Vaurioiden ehkäiseminen onnistuu rakennuksen huolto- 

ja kunnossapitotoimenpiteillä sekä jatkuvalla rakennuksen kunnon tarkkailulla [18]. Ala-

luvuissa 3.4.1–3.4.4 on esitelty eri rakennetyyppien vaurioitumisen ominaisuuksia ja 

yleisiä virheitä, jotka usein johtavat vaurioitumiseen. 

3.4.1 Alapohja 
 

Maanvastaisia alapohjia kuormittavat kosteuslähteet ovat maaperästä kapillaarisesti 

nouseva ja diffuusiolla siirtyvä kosteus, putkivuodot, rakennusaikainen kosteus sekä 



24 
 

maaperän kosteuslähteet [34]. Maanvastaisten laattojen alla lämpötila on ympärivuo-

den +10…+20C ja lähelle 100 % suhteellinen kosteus, joka on optimaalinen kasvuym-

päristö mikrobeille [6]. Suuri kosteuspitoisuus on ominaista maaperälle, mutta sitä voi 

kasvattaa entisestään puutteellinen salaojaverkosto ja rakennuksen perustuskorkeus 

pohjaveteen nähden. Tämän takia mikrobien esiintyminen alapohjan alta ei johdu aina 

kosteusvauriosta [18]. Maata vasten olevien rakenteiden lämpötila- ja kosteusolosuh-

teiden muutokset tapahtuvat huomattavasti ilmaa vasten olevia rakenteita hitaammin 

[31]. 

Kosteuden nousua voidaan estää karkearakeisella kapillaarikatkokerroksella tai solu-

muovieristeellä. Ilman kapillaarikatkoa maaperän kosteus pääsee nousemaan koske-

tuksessa olevan rakenteen kautta rakenteen sisälle. Kapillaarisen nousun nopeus riip-

puu väliaineena toimivasta materiaalista ja sen ominaisuuksista esimerkiksi betonin 

huokoisuudesta. Betonilaatan kautta kapillaarisesti kulkeutuvan kosteuden takia laatan 

päällä oleva puurunko tai lämmöneristekerros voi kastua, jolloin mikrobikasvu voi käyn-

nistyä ja voimistua. Lisäksi lämmöneristeen eristävyyskyky heikentyy kastuessaan, 

joka johtaa vaurioitumismahdollisuuksien kasvamiseen. Betonilaatassa kiinni olevien 

rakenteiden vaurioitumisalttius kasvaa, jos näiden välissä ei ole kosteuskatkoa, kuten 

bitumisivelyä. Kosteuskatko ei kuitenkaan takaa rakenteen vaurioitumattomuutta, sillä 

se voi olla puutteellinen tai kosteus on voinut tulla muuta kautta. Rakenteen sisällä on 

voinut tapahtua putkivuoto tai muualla tapahtuneesta putkivuodosta on voinut kulkeu-

tua kosteutta [6] 

Rakennusaikana betonisen laatan kuivuminen on nopeaa laatan pinnan ollessa märkä. 

Kuivuminen hidastuu huomattavasti pinnan kuivuessa, koska kosteuden tulee poistua 

diffuusiolla jatkuvasti paksuuntuvan kuivan betonikerroksen läpi. Laatan tulisi olla riittä-

vän kuiva päällystyksen aikaan. Tiiviin kerroksen asentaminen märän betonilaatan 

päälle estää rakenteen kuivumisen ja korkea kosteuspitoisuus voi aiheuttaa asennetta-

van pintamateriaalin vaurioitumisen. Esimerkiksi muovimattojen liima voi reagoida liian 

korkean kosteuspitoisuuden kanssa. Betonilaatan pinnoitettavuuskosteus tulee aina 

mitata rakennekosteusmittauksilla. Betonilaatta on riittävän kuiva pinnoitettavaksi, jos 

sen suhteellinen kosteus on arviointisyvyydellä korkeintaan 85% ja pinnassa noin 1-3 

cm syvyydellä korkeintaan 75%. Tarkastelusyvyydet määräytyvät laatan paksuuden ja 

kuivumismahdollisuuksien mukaan [31]. Alapohjan kosteutta mitatessa tulisi tarkastella 

rakenteen suhteellista kosteutta eri syvyyksillä, jotta voidaan varmistua laatan kosteus-

jakaumasta ja voidaan arvioida kosteuslähteen sijaintia [6]. 

Ryömintätilaisissa alapohjissa suurimmat vaurion aiheuttajat ovat ulkoilman olosuhtei-

den mukaan muuttuvat kosteusolosuhteet etenkin loppukesällä ja syksyllä, pintavesien 
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kulkeutuminen ryömintätilaan, putkivuodot, maaperän suuri kosteustuotto, ryömintätilan 

puutteellinen tuuletus sekä tilan pohjalla oleva lahoava rakennusjäte. Ryömintätilan 

korkea kosteuspitoisuus voi vaurioittaa alapohjatilan pintamateriaaleja. Lisäksi kosteus 

voi kulkeutua diffuusiolla ja konvektiolla rakenteen sisälle aiheuttaen mikrobi- ja laho-

vaurioita [34]. 

Ryömintätilan ja maaperän lämpötila muuttuu hitaasti ja lämpötila voi erota suuresti ul-

koilmasta eri vuodenaikoina. Talvella ryömintätilan ilma on usein ulkoilmaa lämpimäm-

pää ja ulkoa sisään virtaava ilma laskee alapohjatilan suhteellista kosteutta, koska kyl-

män ulkoilman absoluuttinen kosteusmäärä on pieni. Kesällä lämpötilat ja vaikutukset 

ovat päinvastaiset, jolloin hitaasti lämpeneville rakenteilla voi alkaa kondensoitumaan 

kosteutta ilman absoluuttisen kosteuden ollessa korkea [6]. Maanpinnan lämmöneriste-

kerros parantaa huomattavasti ryömintätilan kosteustoimintaa. Lämmöneristekerroksen 

takia maakerrokset pysyvät viileämpänä, jolloin maakerroksesta haihtuu vähemmän 

kosteutta ilmaan. Lisäksi ryömintätilan tuuletusilman lämpötila pysyy korkeampana, 

koska lämmöneriste vaikuttaa lämmönsiirtymiseen ilmasta maaperään. Tällöin tuule-

tusilman lämpötila ei laske, suhteellinen kosteus pysyy matalana, kosteuden sitomis-

kyky paranee ja ryömintätila kuivuu paremmin [31]. 

Ryömintätilallisissa alapohjissa on tärkeää olla riittävä tuuletus, joka kattaa koko ala-

pohjatilan. Riittämätön tuuletus voi johtua liian pienistä/vähäisistä tuuletusaukoista ja 

väärin mitoitetusta koneellisesta ilmanvaihdosta. Lisäksi väärin sijoitetut tuuletusaukot 

ja päätteet voivat jättää katvealueita rakenteiden sisäkulmiin, jossa kosteus voi nousta 

aiheuttaen pinnoilla mikrobikasvun riskin. Ilmanvaihdon vaadittavaan suuruuteen vai-

kuttaa suuresti maaperän kosteustuotto. Kosteustuottoa voidaan pienentää maaperän 

kapillaarikerroksella ja muovikalvolla. Lisäksi ryömintätilaan voi kulkeutua kosteutta 

maanvastaisen seinän/sokkelin lävitse, jos rakenteessa ei ole lainkaan kosteuskatko-

kerrosta [6].  

3.4.2 Maanvastaiset seinät 
 

Maanvastaisten seinien yleisimmät kosteuslähteet ovat hulevedet, pohjavesi, sisäilman 

korkea kosteuspitoisuus, rakennekosteus, maaperästä diffuusiolla ja kapillaarisesti siir-

tyvä vesi. Maaperän kosteus voi siirtyä sisätiloihin seinän läpi, jos seinän vedeneristyk-

sessä on puutteita. Hulevedet kastelevat maaperää, joka kasvattaa seinään kohdistu-

vaa kosteusrasitusta erityisesti maaperän viettäessä rakennusta kohti ja salaojien puut-

tuessa tai niiden ollessa huonokuntoiset. Alkuperäiset tai jälkikäteen tehdyt sisäpuoliset 
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lisälämmöneristeet voivat vaurioitua seinän läpi kulkeutuvasta kosteudesta. Lisäksi si-

säpuolinen lämmöneristys voi johtaa rakenteen vääränlaiseen lämpö- ja kosteustekni-

seen toimivuuteen, jolloin kosteus voi kondensoitua kerrosten rajapinnoille [34]. 

Maanvastaiset seinät ovat yleensä betoni- tai harkkorakenteisia, joissa on usein vede-

neristyskerros. Vanhemmissa rakennuksissa vedeneristettä ei välttämättä ole tai se voi 

olla betoni- tai harkkorakenteen sisäpuolella, jolloin rakenteen suhteellinen kosteus voi 

olla kapillaarisella alueella. Lisäksi lämmöneristeet voivat usein vanhoissa rakennuk-

sissa olla seinän sisäpuolella ja pahimmillaan lämmöneristys on voitu ulottaa alapohja-

laatan alle, jolloin kapillaarisesti nouseva kosteus on suuri riskitekijä [6]. Samaan ta-

paan sokkelirakenteissa sokkelihalkaisu voi sisältää mikrobivaurioituvaa materiaalia, 

joka ei pääse kuivumaan tiiviin betonin ympäröimänä [34]. Seinän sisäpinnan maali voi 

olla liian tiivistä ja vesihöyryä läpäisemätöntä, jolloin kosteus ei pääse haihtumaan ra-

kenteesta aiheuttaen mikrobivaurioitumista pinnoitteessa, lämmöneristeessä tai tasoit-

teessa [6]. 

Maanvastaisten seinien kosteus määräytyy pitkälti ympäröivän maan kosteudesta ja ra-

kenteen kosteusteknisestä toimivuudesta. Maanvastaisia seiniä suunnitellessa maape-

rän suhteellisen kosteuden oletetaan olevan 100 %. Rakennuksen sisällä ja ulkopuo-

lella on useita kosteuslähteitä, jotka kasvattavat maanvastaisten rakenteiden vaurioitu-

misriskiä. Kuvassa 6 on esitelty numeroiden eri kosteuslähteitä, jotka rasittavat maan-

vastaisia alapohja- ja seinärakenteita. Numerointien merkitys on esitelty edellä [6]. 

1. Pintavedet valuvat rakennusta kohti 

2. Sadevesijärjestelmät ovat puutteelliset 

3. Pintavedet valuvat/tunkeutuvat ryömintätilaan ja muihin rakenteisiin 

4. Paineellinen vesi tunkeutuu rakenteisiin 

5. Vesi nousee kapillaarisesti rakenteita pitkin 

6. Salaojituksessa on puutteita 

7. Ryömintätilassa on suuri kosteustuotto, joka johtaa ilman korkeaan kosteuspi-

toisuuteen 

8. Kosteus siirtyy rakenteiden läpi diffuusiolla 

9. Kosteus siirtyy konvektiolla epätiiveyskohtien kautta 

10. Sadevedet valuvat alas ylemmistä rakenteista 

11. Rakennuksen sisällä olevat putkivuodot 
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12. Ryömintätilassa ei ole riittävää tuuletusta 

13. Ryömintätilassa on vaurioituvaa rakennusjätettä 

 

Kuva 6. Maanvastaisten alapohja- ja seinärakenteiden sekä ryömintätilallisten alapoh-

jien yleisimmät kosteus- ja mikrobivaurioiden aiheuttajat [6]. 

3.4.3 Ulkoseinät 
 

Ulkoseinien suurin kosteuslähde on viistosade, jonka vaikutus kasvaa korkeissa ranni-

koilla sijaitsevissa rakennuksissa. Viistosade kuormittaa eniten viisto- ja vaakapintoja 

kuten parvekkeita ja vesikattoja. Sadevesi tunkeutuu tuulenpaineen avulla tai epä-

tiiveyskohtien kautta seinän sisälle lämmöneristekerrokseen tai tuuletusväliin. Kulkeu-

tunut vesi voi aiheuttaa mikrobivaurioita, jos rakenne ei pääse kuivumaan. Kuivuminen 

voi estyä, jos rakenteen tuuletusväli on muurattu umpeen tai sitä ei ole ollenkaan, joka 

on yleinen ongelma vanhoissa tiilivuoratuissa rakennuksissa. Ulkoseinärakenteeseen 

voi kulkeutua kosteutta myös rakennuksen sisältä sillä sisäilma on usein ulkoilmaa kos-

teampaa. Kulkeutuminen voi eri kosteuspitoisuuksien yhteydessä kulkeutua diffuusi-

olla. Rakenteen ollessa epätiivis ja sisätilojen ollessa ylipaineiset ulkoilmaan verrat-

tuna, kosteus voi kulkeutua konvektiolla ilmavirtojen mukana. Näiden rajoittamiseksi lä-

helle ulkoseinärakenteiden sisäpintaa asennetaan tiivishöyrynsulku ja rakenteet suun-

nitellaan siten, että materiaalikerrokset ovat tiiviimpiä sisäpinnassa ja harvenevat ulko-

pintaa kohden [34]. Höyrynsulkua ei yleensä löydy tiili-villa-tiili ja betoni-villa-tiili raken-

teista eikä ikinä yksiaineisista massiivirakenteista. Kuvassa 7 on esitelty numeroiden 

eri kosteuslähteitä, jotka rasittavat ulkoseinä rakenteita. Numerointien merkitys on esi-

telty edellä [6]. 
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1. Sisäilman kosteus siirtyy diffuusiolla ra-

kenteen kylmiin osiin 

2. Konvektiolla siirtyvä kosteus rakennuksen 

ollessa ylipaineinen 

3. Veden kapillaarinen nousu maaperästä 

4. Vesieristyksen puute märkätiloissa 

5. Putkivuodot 

6. Vesisade 

7. Tukkeutunut tuuletusväli 

8. Hulevesien valuminen rakennukseen päin 

9. Roiskevedet sateesta ja syöksyputkista 

10. Katon vesivuodot 

 

Kuva 7. Ulkoseinärakenteiden yleisimmät kosteus- ja mikrobivaurioiden aiheuttajat [6]. 

Yksiaineiset massiivirakenteet voivat sitoa runsaasti kosteutta ja kastumisen jälkeen ne 

pystyvät kuivumaan ilman vaurion aiheutumista. Näissä rakenteissa pinnoitteen tulee 

olla vesihöyryä läpäisevää, sillä tiivispinnoite estää ulkopuolisen veden pääsyä, mutta 

myös estää rakenteen sisäisen kosteuden haihtumisen. Massiivirakenteen sisäpuolelle 

asennettu lisälämmöneristys aiheuttaa rakenteen vaurioitumista, koska rakenteen läm-

pötilajakauma muuttuu ja tekee ulkokuoresta kylmemmän edistäen pakkasvaurioiden 

ilmaantumista. Lisäksi kylmä rakenne kuivuu hitaasti tai ei ollenkaan. Massiivissa ra-

kenteissa kosteus- ja mikrobivaurioita voi tapahtua pinnoitteissa ja tasoitteissa. Hirsira-

kenteet ovat myös massiivirakenteita ja ne voivat itsessään mikrobivaurioitua [6]. 

Yksi yleisimmistä vanhoista rakenteista on ulkoseinärakenne, jossa kantavana raken-

teena sisäpuolella on tiilimuuraus tai betoninen sisäkuori, lämmöneristeenä mineraali-

villa ja ulkokuorena tiilimuuraus (tiili-villa-tiili rakenne). Rakenne yleistyi 1960-luvulla, 

jolloin se tehtiin ilman ulkokuoren takana olevaa tuuletusväliä. Tuuletusvälin teko yleis-

tyi 1980-luvulla, mutta toimi usein puutteellisesti tippuvan laastin tukkiessa muurauksen 

alaosassa olevat ilma-aukot. Ilman tuuletusaukkoa ulkokuoren saumoista ja liittymistä 

rakenteen sisälle tunkeutuva vesi ei pääse poistumaan ja kuivuminen hidastuu, joka 

johtaa lämmöneristeen ja ikkunarakenteiden mikrobivaurioitumiseen. Suuri ongelma 

tiili-villa-tiili rakenteessa on sisäkuoren heikko ilmatiiveys, joka johtaa ilmavuotoihin 
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lämmöneristekerroksesta, joka taas voi johtaa käyttäjien altistumiseen erilaisille epä-

puhtauksille tai kosteuden kondensoitumiseen rakenteen sisälle. Rakenteessa ei ole 

höyrynsulkua, mutta rakenteen kuivumiskyky on tuuletusvälin kanssa melko hyvä [6]. 

Rankarakenteisten seinien toiminta perustuu tiiviin julkisivun sateelta suojaamiseen, 

lämmöneristeen sisäpuolella olevan höyrynsulun kykyyn estää sisäilman kosteuden 

siirtyminen diffuusiolla, rakenteen harvenemiseen ulospäin sekä tuuletusvälin kuivaa-

vaan ominaisuuteen. Tuuletusvälin ollessa liian pieni rakenne ei pääse kuivumaan ja 

vanhemmissa rakennuksissa tuuletusväliä ei välttämättä ole lainkaan. Höyrynsulun 

väärä sijainti esimerkiksi lämmöneristeen kylmällä puolella tai tuplahöyrynsulku voi ai-

heuttaa kosteuden kertymisen rakenteeseen aiheuttaen kondensoitumista [6]. 

Valesokkeli on tunnettu riskirakenne 1970–80 luvun omakotitaloissa, mutta sitä esiintyy 

myös suuremmissa rakennuksissa. Valesokkelissa ulkoseinän alajuoksuna toimiva puu 

sijaitsee sokkelipinnan alla ja siihen kohdistuu korkea kosteusrasitus maaperästä kapil-

laarisesti nousevan kosteuden takia. Alaohjauspuu ei pääse kuivumaan ympäröivien 

betonipintojen vuoksi, joka johtaa mikrobi- ja lahovaurioihin [6]. 

3.4.4 Yläpohja ja vesikatto 
 

Vesikaton tehtävä on suojata yläpohjatilaa ulkopuoliselta kosteudelta. Yläpohjanraken-

teen taas tulee olla riittävän lämmöneristyskykyinen, jotta sisätiloista ei tapahdu haital-

lista lämpövuotoa yläpohjaan [6]. Yläpohjan mikrobivaurio johtuu usein vesikaton tai 

yläpohjan epätiiviydestä. Vesikaton läpivientien saumat voivat usein vuotaa ja joidenkin 

vesikattomateriaalien kuten tiilikatteen yhteydessä aluskatteen puuttuminen voi johtaa 

veden kulkeutumiseen yläpohjan eristetilaan. Kovalla tuulella ja viistosateella vesi voi 

kulkeutua katon pintaa ylöspäin, jolloin joidenkin läpivientien kautta vettä voi kulkeutua 

suuria määriä. Yläpohjassa tulisi olla höyrynsulku samalla lämmöneristeen sisäpuolella 

kuin ulkoseinissä. Höyrynsulun väärä sijainti tai tuplahöyrynsulku voi myös yläpohjan 

tapauksessa aiheuttaa kosteuden kondensoitumista ja mikrobivaurioitumista [34]. Ylä-

pohjarakenteiden merkittävimpiä rasitustekijöitä ovat: sade- ja sulamisvedet, lumiker-

roksen alainen paineellinen vesi, vuotovesi, sisäilmasta kulkeutuva kosteus, ilman-

paine-erot, lämpötila-erot ja isot lämpötilamuutokset sekä liian suuri kuormitus [31]. 

Yläpohjatilassa on usein taloteknisten järjestelmien putkia ja koneita, joiden läpiviennit 

voivat olla epätiiviitä tai huonosti lämmöneristettyjä. Epätiiviiden läpivientien kautta si-

säilman kosteus pääsee kulkeutumaan yläpohjan eristetilaan rakennuksen ollessa yli-

paineinen ja yläpohjan epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisätiloihin rakennuksen 
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ollessa alipaineinen. Lämmöneristämättömien IV-kanavien ja muiden rakenteiden pin-

nalle voi kondensoitua kosteutta, sillä kyseiset rakenteet ovat usein kylmiä ympäröiviin 

rakenteisiin ja pintoihin verrattuna. Tasakatoilla sijaitsee usein kattokaivoja, joiden tar-

koitus on johtaa sadevedet pois katolta ja estää veden lammikoituminen, mutta nämä 

voivat tukkeutua tippuvista lehdistä ja muista roskista. Lisäksi kaivojen putket voivat iän 

myötä heikentyä kasvattaen putkivuotojen riskiä [34]. Kattokaivojen tukkeutumisriskin 

takia tasakatoille tulee suunnitella ylijuoksutus, jolloin tukkeutuneen kaivon alueelta ve-

det voivat valua toiseen kaivoon veden määrän kasvaessa liian suureksi. Riittävällä 

kattokaltevuudella voidaan huomattavasti vähentää sateen aiheuttamaa rasitusta, 

koska vesi ei lammikoidu aiheuttaen paineellista vettä. Lisäksi kaltevuus aiheuttaa lu-

men sekä lumen alaisen sulaveden valumisen pois katolta [31]. 

Yläpohjan eristetilan tulee päästä kuivumaan tuuletuksen avulla. Tuuletus voidaan jär-

jestää riittävän korkealla tyhjällä tuuletusvälillä lämmöneristeen ulkopuolella, josta on 

riittävä määrä aukkoja ulkoilmaan. Jyrkillä katoilla tuuletus perustuu luonnolliseen kon-

vektioon. Ilma lämpenee tullessaan yläpohjatilan sisään ja nousee ylöspäin, jolloin ka-

ton muoto ohjaa liikkuvan ilman harjaa kohti ja poistuu harjalla olevan aukon tai puhalti-

men kautta. Tasakatoilla tuuletus on voitu toteuttaa rakenteessa olevien tuuletusurien 

kautta. Tuuletusta voidaan tarvittaessa tehostaa koneellisesti. Rakenteen mikrobivauri-

oitumisen riskit kasvavat, jos rakenne ei pääse kuivumaan. Mikrobi- ja kosteusvaurion 

riski kohdistuu yläpohjatilan pintarakenteisiin sekä lämmöneristeeseen. Suuremmat ve-

sivuodot voivat kulkeutua epätiiviyskohtien kautta rakennuksen sisälle aiheuttaen laa-

joja kosteusvaurioita [6]. 

3.5 Sisäilman mikrobien vaikutus terveyteen 

Ilmassa olevien mikrobiperäisten hiukkasten aiheuttamista terveyshaitoista on paljon 

tutkittua tietoa ja niitä pidetään todennäköisempänä kosteuden aiheuttamana terveys-

riskinä. Kuitenkaan yksittäisten mikrobilajien vaikutusta terveyteen ei tiedetä, sillä usein 

altistutaan samanaikaisesti usealle eri mikrobilajille. Lisäksi rakennusmateriaaleista va-

pautuu sisäilman laatua heikentäviä altisteita kosteuden vaikutuksesta ja käyttäjien 

herkkyys sisäilman altisteille on yksilöllistä. WHO:n (World Health Organization) 

vuonna 2009 tekemässä yhteenvedossa tarkasteltiin kosteuden aiheuttamien mikro-

bien ja muiden epäpuhtauksien aiheuttamia tauteja koskevia tutkimuksia kolmen tutki-

mustyypin kautta: epidemiologisesti, kliinisesti ja toksikologisesti [35].  

Epidemiologisten tutkimusten tulosten yhteenveto tehtiin The Institute of Medicinen 

vuonna 2004 tekemän tutkimuksen avulla, jossa tutkittiin sisäilman epäpuhtauksien ja 
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eri sairauksien syy-seuraus-suhdetta vuoteen 2003 mennessä tehtyjen tutkimusten tu-

loksien sekä kirjallisuuden kautta. Lisäksi yhteenvetoa varten tarkasteltiin yksittäisten 

tutkimusten tuloksia vuosien 2003–2007 välillä. Epidemiologisten tutkimusten mukaan 

kosteus, vesivahingot ja aistittava home aiheutti johdonmukaisemmin negatiivisia ter-

veysvaikutuksia, kuin sisäilmasta mitattujen mikrobien kuten sienten, bakteerien ja en-

dotoksiinien kokonaismäärä. Sisäilman mikrobien mittauksen todettiin kuitenkin toimi-

van tehokkaana tapana ennaltaehkäistä terveysongelmien kehittymistä. Tutkimusten 

mukaan voitiin jakaa eri tautien ja sisäilman mikrobiepäpuhtauksien riippuvuus toisis-

taan todennäköisyyden mukaan neljään eri tasoon. Nämä riippuvuustasot ja taudit ovat 

esitelty taulukossa 5 yhdistettynä kliinisten tutkimusten tulosten kanssa [35]. 

Kliinisten tutkimusten yhteenvetoa varten tarkasteltiin yksittäisten tutkimusten tuloksia. 

Kliinisissä tutkimuksissa on tutkittu tarkemmin yksittäisten aineiden vaikutusta koe-eläi-

miin ja vapaaehtoisiin sekä yksittäisen taudin kehittymiseen. Nämä tutkimukset ovat 

tuottaneet selkeämpiä tuloksia altistumisesta ja mikrobien vaikutuksista kuin epidemio-

logiset tutkimukset, vaikkakin tutkimusten kohderyhmät ovat kokonaisuudessaan olleet 

pieniä. Kliinisten tutkimusten perusteella voitiin jakaa taudit ja niiden riippuvuus epä-

puhtauksista samaan tapaan, kuin epidemiologisten tutkimusten tulokset [35].  

Toksikologisissa tutkimuksissa tarkasteltiin eri aineiden toksisia vaikutuksia in vivo (eli-

öissä) ja en vitro (koeputkessa/petrimaljalla laboratoriossa) tutkimuksissa. Yhteenvetoa 

varten tarkasteltiin vuosien 2000–2007 välillä tehtyjä tutkimuksia sekä yksittäisiä aikai-

semmin tehtyjä tutkimuksia. Näiden tutkimusten tulokset tukevat epidemiologisten ja 

kliinisten tutkimusten tuloksia, sillä kosteusvahingoittuneiden rakennusten mikro-orga-

nismien erilaisten aineenvaihduntatuotteiden, itiöiden ja ainesosien todettiin aiheutta-

van erilaisia tulehdus- ja myrkytysvaikutuksia. Aineiden vaikutusta ihmisiin ei kuiten-

kaan voida suoraan määritellä koe-eläimissä havaittujen oireiden perusteella, mutta tut-

kimukset antavat näyttöä aineiden mahdollisista vaikutuksista [35]. 

Atooppisten ja allergisten ihmisten todettiin olevan erityisen herkkiä erilaisille sisäil-

massa oleville rakenteiden kosteudesta syntyville kemiallisille ja biologisille epäpuh-

tauksille. Samanlaisia terveysvaikutuksia on kuitenkin havaittu myös ei-allergisissa tai 

ei-atooppisissa ihmisissä. Astmaatikoiden ja allergisten ihmisten määrän kasvu vaikut-

taa suoraan myös sisäilmaongelmista oireilevien ihmisten määrään [35]. Lapsilla ast-

man kehittymisen ja pahentumisen riski on suurempi kuin aikuisilla. Kosteusvaurioiden 

vaikutukset ja syntyvät epäpuhtaudet kasvattavat kehittymisen riskiä entisestään [9]. 

Oireilun taustalla ja vahvistavana tekijänä voi toimia myös erilaiset psykologiset rasit-

teet kuten työstressi ja työpaikan ilmapiiri [8]. 
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Taulukko 5. Sisäilman kosteuden aiheuttamien mikrobiepäpuhtauksien ja erilaisten 

tautien riippuvuus toisistaan epidemiologisten ja kliinisten tutkimusten mukaan [35]. 

Riippuvuustaso Tauti/oire 

Riittävä näyttö suo-

rasta riippuvuudesta 

Astmaoireiden paheneminen lapsilla (vahva lääketieteelli-

nen näyttö, mutta ei täyttä varmuutta) 

Riittävä näyttö riippu-

vuudesta 

Ylähengitystieoireet, hengityksen pihinä, yskä, astmaoireita 

yliherkillä ihmisillä, astmaoireiden paheneminen, hengenah-

distukset, hengitystieinfektiot, homepölykeuhko, ilmankostu-

tinkuume, poskiontelotulehdus 

Rajallinen näyttö riip-

puvuudesta 

Keuhkoputkentulehdus, allerginen nuha 

 

Ei riittäviä todisteta 

riippuvuudesta 

Keuhkojen toiminnan muutokset, atopia, allerginen ihottuma 
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4. SISÄILMASTON LAATU 

Hyvä sisäilmasto on keskeinen tavoite rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja 

ylläpidossa, sillä ihminen viettää sisätiloissa noin 90 % elämästään. Tämän takia sisäil-

man tulee olla puhdasta, terveellistä ja turvallista. Hyvä sisäilman laatu parantaa tehok-

kuutta ja viihtyvyyttä sekä vähentää sairauksia ja ärsytysoireita. Sisäilmasto koostuu 

lämpöoloista, ilman kosteudesta, vedosta, sisäilman hiukkasista, kaasumaisista yhdis-

teistä sekä valaistus- ja ääniolosuhteista [5]. 

Laadukas sisäympäristö koostuu kolmesta osa-alueesta: sisäympäristötekijät ovat kun-

nossa, sisäympäristö on terveellinen ja hyväksi koettu sekä sisäympäristöön vaikutta-

vat toimintatavat ovat hyvät. Tutkimalla voidaan todeta ympäristötekijät turvalliseksi ja 

terveelliseksi, mutta hyvät toimintatavat muodostuvat rakennuksen omistajan ja käyttä-

jien kautta. Ihmiset aistivat sisäympäristön hyvin yksilöllisesti, jolloin samassa tilassa 

olevat käyttäjät voivat kokea sisäilman hyvin eri tavalla. Yksilöllinen aistimus johtuu ih-

misten omista fyysisestä, henkisestä ja psyykkisestä olosta. Tällöin tutkittu ja mitattu 

sisäympäristö ei välttämättä kohtaa yksilön kokemuksen kanssa. Sisäympäristön omi-

naisuuksia voidaan arvioida toimenpiderajoilla, viitearvoilla ja http-arvoilla [4].  

Toimenpideraja tarkoittaa altisteen pitoisuutta tai mittaustulosta, joka on asetusten ja 

lakien mukaan määrätty arvo, jonka ylitys voi johtaa terveyden vaarantumiseen. Toi-

menpiderajan ylittyminen johtaa toimenpiteisiin altisteen lähteen selvittämiseksi ja pois-

tamiseksi terveydensuojelulain mukaisesti [4]. 

Viitearvolla tarkoitetaan tutkimuksilla ja tilastollisesti todettua arvoa yksittäiselle sisäil-

man tekijälle (esim. kemiallinen yhdiste, fysikaalinen suure tai epäpuhtaudet), joka 

osoittaa tekijän normaalin tason. Sisäilmalle tehtyjen mittausten tuloksia voidaan ver-

rata viitearvoon, jolloin voidaan arvioida tuloksen poikkeavuutta viitearvon osoittamasta 

normaalitasosta. Viitearvon ylitys ei välttämättä suoraan johda toimenpiteisiin [4]. 

http-arvot ovat ilman epäpuhtauksille määritettyjä työhygieenisiä arvoja, joita käytetään 

työn vaarojen, työntekijöiden altistumisen sekä mitattujen pitoisuuksien arvioinnissa. 

Olemassa olevan tiedon mukaan http-arvon alapuolella olevat pitoisuudet eivät pää-

sääntöisesti aiheuta vaaraa terveydelle, mutta esimerkiksi syöpävaarallisten aineiden 

kohdalla tarkkoja arvoja ei voida määrittää. Arvot on annettu ajatellen ainoastaan hen-

gityksen kautta tapahtunutta altistumista. http-arvoja tarkastellessa tulee huomioida ai-

neiden vaikutukset toisiinsa, jolloin voi aiheutua ajateltua vakavampia seurauksia pie-

nemmissä pitoisuuksissa [19]. 
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4.1 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdolla pyritään poistamaan rakennuksen sisätilojen epäpuhtauksia ja ohjaa-

maan korvausilma sisätiloihin. Monitieteellinen tiederyhmä eurooppalaisia tutkijoita tar-

kasteli 105:tä julkaisua, joista 30:nen todettiin käsittelevän ilmanvaihdon ja terveydellis-

ten vaikutusten yhteyttä riittävän tarkasti. Näiden tutkimusten perusteella todettiin sel-

keä yhteys riittämättömän ilmanvaihdon, SBS-oireiden (sick building syndrome), sai-

rauspoissaolojen sekä tuottavuuden vähenemisen välillä. Ilmamäärän vaihtumiselle ei 

voida antaa yhtä raja-arvoa, sillä ilmanvaihdon riittävyys riippuu suuresti tilan epäpuh-

tauslähteiden määrästä. Tutkimuksissa kerätyn datan perusteella voitiin todeta terveys- 

ja viihtyvyyshaittojen ilmaantuvan toimistotiloissa ilmanvaihtuvuuden ollessa alle 25 l/s 

henkilöä kohden. Tämä on huomattavasti suurempi ilmanvaihdonmäärä kuin ohjeistuk-

sissa ja asetuksissa määritellään. Ilmanvaihdon tehostaminen kyseisiin arvoihin nos-

taisi rakennuksen ylläpitokustannuksia energiankulutuksen vuoksi, mutta terveyden-

huollon kustannusten vähentymisen tuomat säästöt voivat ylittää ylläpitokustannuksen 

nousun [33]. 

Ilmanvaihdossa on todettu olevan kolme ominaisuutta, jotka vaikuttavat rakennuksen 

sisäilman terveellisyyteen. Ensimmäinen on ilmanvaihdon määrän nostaminen. Ilman-

vaihtomäärän nostaminen 10 l/s henkilöä kohden vähentää sisäilmaoireilua käyttäjissä 

huomattavasti, mutta tätä suuremmaksi nostaessa vaikutus ei ole yhtä huomattava. 

Toisena tulee kiinnittää huomiota ilmanvaihtolaitteiston huoltoon ja kunnossa pysymi-

seen. Kolmantena ilmanvaihtojärjestelmän monimutkaisuuden on todettu lisäävän oirei-

lua [18]. 

Ilmanvaihdon tulee olla seuraavien periaatteiden mukainen [14, 15]: 

- Ilma vaihtuu koko tilassa eikä tilaan saa jäädä katvealueita. 

- Tuloilman on tultava puhtaiden tilojen kautta ja poistuvan likaisten tilojen kautta. 

Tuloilmaa ei saa ottaa ilmaa likaavien lähteiden läheltä. 

- Vaihtuvan ilman määrä tulee olla vähintään asetusten ja ohjearvojen mukainen, 

mutta sen tulee myös huomioida tilan toiminnot. 

- Tilaan ei saa kertyä kosteutta. 

- Paine-ero ulkovaipan yli tai likaisen ja puhtaan tilan välillä tulee olla tarkoituk-

senmukainen.  

- Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa viihtyvyyttä vahingoittavaa vetoa. 



35 
 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta käytetään usein ilmanvaihdon riittävyyden arviontiin. 

Hiilidioksidin taustapitoisuus ulkoilmassa on noin 400 ppm. Sisätiloissa hiilidioksidia 

syntyy ihmisten uloshengityksessä [14]. Rakennuksen käytön aikana yksittäisten tilojen 

sisäilman hiilidioksidipitoisuus voi kohota hetkellisesti suureksi [18]. Hiilidioksidin toi-

menpideraja ylittyy, kun sisäilman hiilidioksidipitoisuus on 1150 ppm (particles per mil-

lion) (2100 mg/m3) korkeampi kuin ulkoilman. Tämän arvon ylittyessä ilmanvaihdon toi-

mintaa tulisi säätää tehokkaammaksi. Toimenpideraja vastaa noin 4 l/s ilmanvaihtumis-

määrää henkilöä kohden, kun huomioidaan ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden muutos 

[27]. Suuri sisäilman hiilidioksidipitoisuus tekee tiloista tunkkaiset ja voi aiheuttaa ti-

loissa oleskeleville pääkipua, keskittymisvaikeuksia ja väsymystä [18]. Sisäilmasto-

luokituksessa on tavoitearvot hiilidioksidipitoisuudelle, jotka on huomioitava rakennuk-

sen ja talotekniikan suunnittelussa. S1 luokan tilojen sisäilmassa ei saa olla 350 ppm, 

S2 luokan tiloissa yli 550 ppm ja S3 luokan tiloissa yli 800 ppm hiilidioksidia enemmän 

kuin ulkoilmassa [10]. 

4.1.1 Paine-erot ja rakenteiden ilmatiiveys 
 

Rakennuksen painesuhteisiin vaikuttavat yhdessä tuuli, ilmanvaihdon mitoitus, tilojen 

käyttö, rakennuksen korkeus ja ilman lämpötilaeroista johtuva savupiippuvaikutus. 

Paine-ero aiheuttaa ilman virtaamisen ylipaineisesta tilasta tai rakenteesta alipainei-

seen. Virtaus on voimakkaampi paine-eron ollessa suurempi. Painesuhteet voivat vaih-

della suuresti lyhyen ajan sisällä tuulen suunnan ja voimakkuuden vuoksi [15, 6]. Tuu-

len puolelle aiheutuu rakennuksen sisätiloissa ylipainetta ja samaan aikaan suojan 

puolelle syntyy alipainetta. Ilmanvaihto aiheuttaa tilaan alipaineisuutta poistoilmavirran 

ollessa suurempi kuin tuloilmavirtaus. Savupiippuvaikutuksen suuruuteen vaikuttavat 

rakennuksen muoto ja korkeus, rakenteiden tiiveys sekä tilojen asettelu. Rakennuksen 

ollessa täysin tiivis paine-ero rakennuksen keskikorkeudella on 0 Pa. Tältä neutraaliak-

selilta alaspäin rakennus on alipaineinen ja ylöspäin rakennus on ylipaineinen. Paineen 

muutos on noin 0,9 Pa metriä kohden. Usein rakennukset eivät ole täysin tiiviitä, jolloin 

neutraaliakseli ei sijaitse tasan rakennuksen keskellä. Kuvassa 8 on havainnollistettu 

edellä mainittu tapaus savupiippuvaikutuksesta [6]. 

Virtauksen mukana voi kulkeutua erinäisiä epäpuhtauksia, lämpöä ja kosteutta, joten 

niitä tutkimalla voidaan arvioida rakenteiden vaurioitumistapoja sekä käyttäjien mahdol-

lista altistumista eri epäpuhtauksille. Rakennukset suunnitellaan noin 0 Pa …-5 Pa ali-

paineiseksi ulkoilmaan nähden. Tilojen ollessa alipaineiset sisäilman kosteus ei kul-

keudu rakenteisiin, joka pienentää mikrobikasvun riskiä. Lievä alipaineisuus aiheuttaa 
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kuitenkin rakenteiden sisältä mineraalivillakuitujen tai mikrobiepäpuhtauksien kulkeutu-

misen sisätiloihin, jos rakenteet ovat epätiiviitä. Hallitsemattomat ilmavirtaukset voivat 

viilentää rakenteita, jolloin energiatehokkuus heikkenee. Rakenteiden läpi kulkevat il-

mavirtaukset voivat kuitenkin myös kuivattaa rakenteita. [6]. 

 

Kuva 8. Rakennusten painesuhteet savupiippuvaikutuksesta rakennuksen ollessa 

täysin tiivis [6]. 

 

Merkkiainetutkimuksella ja lämpökamerakuvauksella voidaan tutkia eri rakenteiden il-

mavuotojen vakavuutta. Merkkiainetutkimuksessa lasketaan merkkiainekaasua tarkas-

teltavaan rakenteeseen, jonka vuotamista sisäilmaan analysoidaan mittalaitteella. Kaa-

suina käytetään palamatonta ja myrkytöntä typpi-vetyseosta tai rikkiheksafluoridia. Tut-

kittavan tilan on oltava noin -10 Pa alipaineinen tutkittavaan rakenteeseen verrattuna, 

jotta merkkiainekaasu kulkeutuisi ilmavirtojen mukana paljastaen vuotokohdat. Hallitse-

mattomat vuodot rakenteista ja laitteiston liitoksista tulee estää ennen merkkiainetar-

kastelua, sillä kaasun hallitsematon leviäminen mitattavassa tilassa heikentää vuotojen 

tarkastelua ja voi piilotta osan vuotopaikoista. Kaasu leviää rakenteessa konvektiolla 

paine-erojen mukaan sekä diffuusiolla rakennekerrosten läpi [11].  

Lämpökamerakuvauksessa sisä- ja ulko-olosuhteiden tulee olla oikeat, jotta kuvausta 

voidaan pitää luotettavana. Sisä- ja ulkolämpötilan ero tulee olla vähintään 15°C, tuulen 

nopeus saa olla korkeintaan 10 m/s, rakennuksen tulee olla alipaineinen ja auringon-

paiste ei ole saanut lämmittää rakennusta 12–24 tuntiin riippuen rakenteen runkotyy-

pistä. Lämpökamerakuvauksen tavoitteen perusteella tulee säätää kuvauksen aikainen 

alipaineisuus. Normaalissa rakennuksen lämpökuvaksessa rakennuksen tulee olla -
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1…-15 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden. Tällöin nähdään esimerkiksi eristepuutteet 

tai mahdolliset kosteusvauriot. Ilmavuotojen tarkasteluun rakennuksen tulee olla -16…-

90 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden [12]. 

Ilmavuodot voidaan luokitella neliportaisesti: 

- Ei ilmavuotoa. 

- Pistemäinen ilmavuoto, 1–2 mm kokoinen reikämäinen epätiiveyskohta esimer-

kiksi patterin kiinnike ruuvin aiheuttamat reiät ulkoseinässä. 

- Vähäinen ilmavuoto on laaja-alaisempi rakomainen ilmavuoto, joka on kooltaan 

2–1000 mm. Tällaisia ovat esimerkiksi karmin ja seinän liitoksen ei silmin nähtä-

vät raot sekä betonielementtien saumojen kutistumaraot. 

- Merkittävä ilmavuoto on laaja-alainen yli 1000 mm reikä tai rako, josta on ilma-

vuotoa sisätiloihin. Vuoto arvioidaan merkittäväksi, jos se voidaan havaita aisti-

varaisesti, lämpökameralla tai merkkisavulla. Tällaisia ovat esimerkiksi seinälii-

tosten näkyvät raot ja ikkunakarmien liitokset [11]. 

Rakennuksen ilmanpitävyyden parantamisella voidaan poistaa hallitsemattomia ilma-

vuotoja, joka vähentää energiakulutusta, estää kosteuden ja epäpuhtauksien kulkeutu-

mista ilmavuotojen mukana, vähentää vedon tunnetta sekä parantaa ääneneristä-

vyyttä. Näiden lisäksi rakennuksen painesuhteita voidaan hallita helpommin, jos ilman 

vaihtuminen tapahtuu ainoastaan ilmanvaihtolaitteiden avulla [6]. 

4.2 Altistumisolosuhteiden arviointi 

Altistumisolosuhteiden arvioinnin tekee rakennusterveysasiantuntija sisäilmatutkimus-

ten tulosten pohjalta. Arvioinnissa tarkastellaan rakenteiden mikrobivaurioita, sisäilman 

epäpuhtauslähteitä, epäpuhtauslähteiden ilmayhteyttä sisäilmaan, paine-eroja ja IV-jär-

jestelmän vaikutusta. Arviointi toteutetaan koko rakennukselle, rakennuksen osalle tai 

tarvittaessa yksittäiselle huoneelle. Jokaista altistumisolosuhteen arvioinnin osa-aluetta 

tutkitaan yksittäisinä, mutta lopullinen arvio tehdään yhdistämällä yksittäiset osa-alueet 

yhdeksi arvioksi. Altistumisen eri tasot ja niihin johtavat tutkimustulokset on esitelty alla. 

Kaikkien tasojen kohtien ei tarvitse täyttyä, vaan altistuminen todetaan merkittävimmän 

epäpuhtauslähteen ja sen vaikutuksen kautta. Altistumista tulee arvioida tarkastele-

malla ensin erilaisia epäpuhtauslähteitä. Näiden ilmaantuessa tulee arvioida, onko epä-

puhtauslähteestä ilmayhteyttä ja onko paine-erot altistumiselle suotuisat. Vaikka epä-

puhtauslähteitä löytyisi rakenteista, eivät ne aiheuta haittaa käyttäjille, jos niillä ei ole 
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mahdollisuutta kulkeutua sisäilmaan. Edellä on lueteltu altistumisolosuhteiden arvioin-

nin eri tuloksiin johtavia löydöksiä [4].  

Altistuminen 

epätodennä-

köistä 

Ei todettuja mikrobivaurioituneita rakenteita. 

Ei ilmayhteyttä sisäilman ja epäpuhtauslähteen välillä. 

Tilassa ja laitteissa ei ole havaittavia mineraalivillakuitulähteitä. 

Rakennuksessa on käytetty M1-luokkaisia rakennusmateriaaleja. 

Sisäilman laatu on viite- ja ohjearvojen mukainen. 

 

Altistuminen 

mahdollista 

Helposti rajattavissa tai korjattavissa olevia mikrobivaurioita, vau-

riokorjausalue yhteensä alle 1 m2 kokoinen. 

Epäpuhtauslähteestä on ilmayhteys oleskelutiloihin. 

Tilassa on todettu mineraalivillakuitulähteitä. 

Betonilattialaatassa on todettu kosteuskohoumaa, joka on johtanut 

paikallisiin pinnoitevaurioihin. 

Tilan käyttötarkoituksen mukaisten viite- ja ohjearvojen määrittele-

mät ominaisuudet ylittyvät. 

Sisäilman epäpuhtauslähde on tiedossa. 

 

Altistuminen 

todennäköistä 

Rakenteissa laaja mikrobivaurio, korjauslaajuus on suuri / kokonai-

nen rakennusosa tai suuri osa rakennusosasta. 

Vaurioalueelta tai epäpuhtaasta tilasta on useita ilmavuotoreittejä 

oleskelutilaan. 

Tilan käyttötarkoitukselliset viite- ja ohjearvot ylittyvät. 

Sisäilman epäpuhtauslähde on tiedossa 

Betonilattialaatassa on todettu kosteuskohoumaa, joka on johtanut 

laajoihin pinnoitevaurioihin. 

Rakenteissa on kreosoottia ilmayhteydessä sisätiloihin, kreosootti 

voidaan haistaa sisätiloissa. 

Sisäilman radonpitoisuuden toimenpideraja ylittyy. 
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Altistuminen 

erittäin toden-

näköistä 

Rakennuksessa useita laaja-alaisia mikrobivaurioita eri rakennus-

osissa. 

Epäpuhtauslähteistä on useita ilmavuotoreittejä, tilat ovat merkittä-

vän alipaineiset. 

Sisäilman laatu ei ole rakentamismääräyskokoelman D2 vähim-

mäisvaatimusten mukainen 

Sisäilman epäpuhtauslähde on tiedossa. 

Rakenteissa on kreosoottia ilmayhteydessä sisätiloihin, sisäilman 

PAH-pitoisuuden (polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen) viitearvo 

ylittyy. 

Tilassa on todettu asbestikuitulähteitä ja asbestikuituja sisäilmassa. 

Sisäilman radonpitoisuuden toimenpideraja ylittyy [4]. 
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5. TIETOKANNAN TOIMINTA 

Mikrobinäytteiden analyysivastausten ja näytteenottopaikkojen tietoja kerätään yhteen 

mikrobitietokantaan useista eri kunto-, rakenne- ja sisäilmatutkimuksesta, jotka on to-

teutettu aikavälillä 2012–2020. Mikrobitietokannan tarkoituksena on yhdistää näytteistä 

kerättyjä tietoja erilaisten kirjattujen ominaisuuksien perusteella, jolloin kerättyä dataa 

voidaan analysoida kokonaisuutena. Mikrobitietokanta on yksi osa diplomityön pohjana 

toimivaa suurempaa tietokantaa, jonka on tarkoitus sisältää kaikkien sisäilmatutkimus-

ten tutkimustulokset ja näytetiedot. Mikrobitietokannan kautta tarkastellaan niin mikrobi-

tietokannan kuin pohjalla toimivan suuremman tietokannan toimintaa. Tietokannan on 

laatinut ulkopuolinen asiantuntija Microsoft Office Access –ohjelmalla. Työn aikana ha-

vaituista puutteista ja kannan sisältämistä ongelmista on annettu parannusehdotuksia 

sen päivittämiseksi, joita käsitellään alaluvussa 7.1. 

Tietokantaan tallennetaan kaikki tutkimus- ja oireilutiedot jäsennellysti rakennuksittain, 

rakennusosittain ja tiloittain. Yhtä rakennusta käsitellään suuremmassa tietokannassa 

yhtenä projektina. Projektin alla olevat osaprojektit ovat rakennuksen eri rakennus-

osissa tehtyjä tutkimuksia tai samassa rakennusosassa eri aikoina tehtyjä tutkimuksia.  

Mikrobitutkimusten tietokanta on osa laajempaa tietokantaa ja toimii pilottihankkeena 

kyseisen tietokannan toiminnan tarkastelulle. Laajempi tietokanta on pohjimmiltaan ra-

kennettu käsittämään tulokset mikrobitutkimusten lisäksi VOC-, kuitu- ja haitta-ai-

nenäytteistä, kosteus- ja ilmavuotomittauksista, paine-ero- ja olosuhdeseurannasta, il-

manvaihtojärjestelmän tutkimuksista sekä rakennuksen käyttäjiltä tai työterveydestä 

saaduista terveyskyselyiden tuloksista. Eri tutkimukset, näytteet ja oireilutiedot linkitty-

vät toisiinsa tilatietojen kautta, jotka taas linkittyvät tiettyyn rakennusosaan ja rakennuk-

seen projektinumeron kautta. Liitteessä 2 on esitelty tietokannan graafinen kuvaus, 

jossa voidaan nähdä kirjattavan datan keskinäinen suhde toisiinsa nähden. Kirjausten 

keskiössä toimii projekti, jolla tarkoitetaan yksittäistä rakennusta. Yhteen projektiin kuu-

luu useampia osaprojekteja eli tutkimuksia, joita hallinnoi yrityksen kautta projektipääl-

likkö joltain yrityksen toimipisteeltä. Rakennuksesta tutkitaan tiettyä tilaa, josta kirjataan 

tilannumero tai muu tunniste. Tilatietojen perusteella voidaan ilmoittaa mistä mikro-

bimateriaalinäytteet on kerätty. Näytteistä kirjataan tieto analyysivastauksen laatineesta 

laboratoriosta, joka mahdollistaa laboratorioiden välisen vertailun. Materiaalinäyttee-

seen kirjataan tieto näytteen materiaalista ja rakennetyypistä, josta näyte on kerätty. 

Yksi materiaalinäyte sisältää useita kirjauksia mikrobituloksesta, koska näyte voi sisäl-

tää useita eri mikrobeja. Kirjausten teko tapahtuu tämän graafin mukaisesti aloittaen 
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projektista uutta rakennusta kirjattaessa, osaprojektista uutta tutkimusta kirjattaessa, 

materiaalinäytteestä uutta näytettä kirjattaessa ja mikrobista uutta näytteen sisältämää 

mikrobia kirjattaessa. Alaluvussa 5.2 esitellään yksityiskohtaisemmin eri kirjattavien 

ominaisuuksien sisältö. 

5.1 Tutkittavien raporttien sisältö 

Kaikki tutkitut kohteet ovat julkisen sektorin rakennuksia tai yritystoiminnassa käytettyjä 

rakennuksia. Rakennukset ovat pääosin kouluja tai toimistotiloja. Tutkimuskohteina ei 

ole asuntoja. Rakennusten ikä vaihtelee kohteen mukaan vuosien 1890–2010 välillä. 

Suurin osa tutkituista kohteista on rakennettu noin 1950–1980 välillä. Tutkimukset on 

toteutettu korjaussuunnittelun lähtötiedoksi, sisäilman heikkoon laatuun viittaavan oirei-

lun syyn ja epäpuhtauslähteiden selvittämiseksi sekä eritasoisten kosteusvahinkojen 

laajuuden ja seurausten tarkasteluksi. Tutkimusten laajuus vaihtelee tutkimuksen syyn 

mukaan, jolloin osa kohteista on tutkittu laajana koko rakennuksen kattavana perus-

teellisena rakenneselvityksenä, jossa on tutkittu mikrobinäytteiden ja kosteuskartoitus-

ten lisäksi esimerkiksi sisäilman VOC-pitoisuuksia ja rakennuksen haitta-aineita. 

Osassa kohteita on ollut tiedossa yksittäinen vaurioalue, jolloin on tutkittu ainoastaan 

tätä vaurioaluetta.  

Tietokantaan kirjattavien tutkimusten raportit ovat pääosin rakennusterveysasiantunti-

joiden laatimia, jotka perustuvat heidän tekemiensä tutkimusten tuloksiin. Tutkimusten 

tulokset on raportoitu Asumisterveysasetuksen 2015 ja Valviran laatiman soveltamisoh-

jeen 2016 sekä Ympäristöopas 2016 mukaan. Tätä aikaisemmin toteutetut tutkimukset 

on tehty näitä edeltävien oppaiden ja ohjeiden mukaisesti. Tietokannan täytössä on 

huomioitu raportin laadinnan ja kannan täytön välillä tapahtuneet määräysten muutok-

set ja uudet tutkimustulokset, jolloin kannan täyttäminen on tehty kirjaushetken tietä-

myksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kaikki mikrobianalyysivastaukset 

on tarkasteltu vuoden 2020 vallinneen tietämyksen mukaan. Kaikki kerätyt mikrobinäyt-

teet on analysoitu akkreditoiduissa laboratorioissa. 

Tietokantaan on kirjattu mikrobitutkimusten tulokset yhteensä 62 rakennuksesta, joissa 

on tehty yhteensä 96 tutkimusta. Osassa kohteita on tehty useita tutkimuksia eri ai-

koina. Yksittäisiä mikrobinäytteitä on kirjattu 1771 kpl. Nämä mikrobinäytteet ovat sisäl-

täneet yhteensä 8734 kpl yksittäistä mikrobikirjausta, jotka jakautuvat neljälle ela-

tusalustalle. Taulukossa 6 on esitelty kirjattujen näytteiden jakaantuminen rakennus-

osien ja mikrobianalyysituloksen perusteella. Taulukossa 7 on esitelty näytteiden ja-

kaantuminen eri materiaalien välillä, josta voidaan nähdä näytemateriaalien keskittyvän 
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vahvasti tiettyihin materiaaleihin kuten mineraalivilla, toja (lastuvillalevy) ja sahanpuru. 

Samalla eräiden materiaalien osuudet jäävät hyvin pieniksi. 

Taulukko 6. Tietokantaan kirjattujen näytteiden jakaantuminen rakennusosittain 

ja mikrobituloksittain 

Rakennusosa – näytemäärä Mikrobitulos - näytemäärä 

Alapohja – 124 kpl Normaali mikrobipitoisuus - 1218 kpl 

Ikkuna – 84 kpl Koholla oleva mikrobipitoisuus – 181 kpl 

Maanvastainen seinä – 116 kpl Poikkeava mikrobipitoisuus – 372 kpl 

Sokkeli – 125 kpl  

Ulkoseinä – 814 kpl  

Väliseinä 82 kpl  

Yläpohja – 236 kpl  
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Taulukko 7. Tietokantaan kirjattujen näytteiden jakaantuminen näytemateriaaleit-

tain 

Näytemateriaali – näytemäärä 

Akustovilla – 14 kpl Polyuretaani – 18 kpl 

Betoni – 4 kpl Puu – 45 kpl 

Juuttikangas – 3 kpl Puukuitu – 12 kpl 

Kevytsora - 27 kpl Rakennuspahvi – 4 kpl 

Kevytsorabetoni – 6 kpl Sahanpuru – 74 kpl 

Kipsi - 36 kpl Sammal – 17 kpl 

Korkki – 30 kpl Sekalainen rakennusmateriaali – 10 kpl 

Kovalevy - 1 kpl Tasoite – 16 kpl 

Lastulevy – 8 kpl Tervapaperi – 1kpl 

Liima (materiaalin yhteydessä) – 5 

kpl 

Toja (lastuvillalevy) – 118 kpl 

Linoleum – 3 kpl 

Maali (materiaalin yhteydessä) – 1 

kpl 

Turve – 1 kpl 

Vaahtomuovi – 2 kpl 

Mineraalivilla – 1259 kpl Vaneri – 1 kpl 

Olki – 10 kpl Vinyyli – 2 kpl 

Pellava – 43 kpl  

5.2 Tulosten kirjaaminen tietokantaan 

Näytteenottopaikan tiedoista tietokantaan kirjataan tilan huonenumero/-tunnus, näyt-

teenottopaikan rakenne, tieto mahdollisesta kosteusvauriosta ja ilmayhteys sisäilmaan, 

näytteenoton syy, kerätty näytemateriaali ja mikrobinäytteen analyysin tulokset. Liit-

teessä 3 on esitelty tietokannan kirjaustenteko sivu ja esimerkkitäyttö. 

Näytteenottopaikan sijaintitiedoista kirjataan tilatietona virallinen tai kirjauksen yhtey-

dessä annettu huonenumero, jonka perusteella tila voidaan tunnistaa. Tunnistustiedon 

perusteella näyte voidaan yhdistää muihin tilasta kerättyihin mikrobinäytteisiin ja tule-

vaisuudessa tietokannan kehittämisen jälkeen muihin tilassa tehtyihin tutkimuksiin. Li-

säksi rakennuksen käyttäjät ovat voineet erikseen nimetä tiloja, joissa he ovat oireilleet 
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tai kokeneet sisäilman huonoksi. Tilan tunnisteen avulla kerättyjen näytteiden ja tehty-

jen tutkimusten tulokset voidaan yhdistää käyttäjien oireiluun ja myöhemmin arvioida 

erilaisia terveydellisiä vaikutuksia. 

Mikrobinäytteen keruun syy kirjataan tietokantaan tulosten tarkastelua varten. Keruun 

syyksi kirjataan: vaurioepäily, vaurioalueen laajuuden arviointi tai satunnainen raken-

teen kunnon tarkastelu näytteenoton avulla. Yleisin läpikäytyjen raporttien näytteen ke-

ruu syy kattavissa rakenne- ja sisäilmatutkimuksissa on satunnainen rakenteen kunnon 

tarkastelu. Tiedossa olevien vesivahinkojen yhteydessä näytteenottopaikalta kerätyillä 

näytteillä arvioidaan vaurioalueen laajuutta. Riskirakenteita ja tiedossa olevaa vaurioita 

tutkittaessa tutkiessa näytteenoton syynä on usein vaurioepäily. Tulosten tarkastelussa 

näytteen keräämisen syyn perusteella voidaan arvioida esimerkiksi, kuinka herkästi ris-

kirakenteen sisältämät materiaalit vaurioituvat tai kuinka tiedossa olevat vauriot vaikut-

tavat materiaalien vaurioitumiseen verrattuna samanlaiseen vaurioitumattomaan raken-

teeseen.  

5.2.1 Rakennetyyppi 
 

Rakennetyyppi valitaan ennalta määrättyjen rakennetyyppien listalta. Tietokantaan on 

kirjattu valmiiksi yleisimmät rakenteet, joita rakennuksista löytyy koskien ulkoseiniä, 

maanvastaisia seiniä, sokkeleita, ylä-, väli- ja alapohjaa sekä väliseiniä. Lisäksi ikku-

noita varten on omat rakenteet eri ikkunan osista. Uusia rakennetyyppejä voidaan li-

sätä tietokantaan, jos rakenteita tulee vastaan useissa tutkimuksissa ja rakenne tode-

taan riittävän yleiseksi. Rakenteen ollessa selkeästi poikkeava ja vaikeasti yleistettävä, 

kirjataan rakennetyypiksi ”muu rakenne”. Rakennetyyppejä varten on tehty mahdolli-

suus kirjata erilaisia tarkentavia tietoja esimerkiksi riskirakenteesta tai rakenteen toimi-

vuuden kannalta oleellisesta ominaisuudesta. Rakennetyyppien kirjauksessa on tulos-

ten yhdistettävyyden vuoksi tehty erilaisia toimenpiteitä. Jokaiseen rakennetyyppiin liit-

tyvät toimenpiteet ovat seuraavat: 

- Betoni sisältää myös kevytbetonirakenteet. 

- Levy kattaa kaikki erilaiset levyrakenteet, kuten kipsi-, kova- ja lastulevyt. 

 

Erilaisia alapohjarakenteita on tietokannassa 10 kpl ja ne ovat esiteltynä kuvassa 9. 

Listauksen rakenteita ei ole erikseen tarkoitettu maanvastaiseksi tai ryömintätilalliseksi 
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rakenteeksi, vaan kyseinen jako toteutetaan erillisen tarkentavan kirjauksen perus-

teella. Tarkentava kirjaus merkitsee rakenteen maanvastaiseksi, ryömintätilalliseksi 

(tuulettuva) tai muuksi tuulettumattomaksi alapohjaksi. 

 

Kuva 9. Tietokannan sisältämät vaihtoehdot alapohjatyypin kirjaamiseen. 

 

Maanvastaisia seiniä on tietokannassa yhdeksän ja ne ovat esiteltynä kuvassa 10. 

Maanvastaisiin seiniin kohdistuvat tarkentavat kirjaukset koskevat mahdollista sisäpuo-

lista lisäeristystä. Tietokantaan tehdään erillinen kirjaus, jos seinärakenne on sisäpuo-

lelta kivi- tai puurakenteisena lisäeristetty. Lisäksi merkitään, jos näyte on kerätty tästä 

lisäeristekerroksesta. Maanvastaisten seinien kirjauksessa on tehty seuraavanlaisia 

yleistyksiä tulosten vertailtavuuden parantamiseksi: 

- Maanvastaisissa rakenteissa bitumisivelyn tai muun kosteuskatkon olemassa-

olo on kirjattu ainoastaan, jos tämän olemassaolo on tarkistettu rakenneavauk-

sella. Jos maanvastainen seinä on kirjattu ilman kosteuskatkoa, voi raken-

teessa silti olla kosteuskatko esimerkiksi ulkopuolella maata vasten, mutta tätä 

ei ole voitu tarkistaa tutkimuksissa. 

- Maanvastaisesta seinästä, sokkelista ja ulkoseinän alaosasta kerättyjen näyttei-

den kirjauksessa rakenne on valittu jonkun näiden väliltä sen mukaan, mikä ole-

massa olevista rakenteista on keräyspaikkaan sopivin. 

 

Kuva 10. Tietokannan sisältämät vaihtoehdot maanvastaisten seinien kirjaamiseen. 
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Sokkelivaihtoehtoja on neljä ja ne ovat esiteltynä kuvassa 11. Sokkelille merkataan tar-

kentava kirjaus, jos kyseessä on valesokkeli. Lisäksi tehdään kirjaus, jos lämmöneriste 

on sokkelihalkaisussa ja näyte on kerätty kyseisestä halkaisueristeestä. Sokkelit ja 

maanvastaiset seinät ovat useissa tutkimuksissa olleet hyvin samantyyppisiä, joka on 

huomioitu rakennetyypin valinnassa valitsemalla rakenne, joka sisällöltään vastaa to-

dellisuutta. 

 

Kuva 11. Tietokannan sisältämät vaihtoehdot sokkeleiden kirjaamiseen. 

 

Ulkoseinärakenteita on tietokannassa 13 kpl ja ne ovat esiteltynä kuvassa 12. Ulkosei-

nistä merkataan tarkentavana kirjauksena ulkoseinän tuulettuvuus tai tuulettumatto-

muus. Tämän lisäksi merkitään rakenteen sisältämän höyrynsulun väärä asennus. Täl-

laisia tapauksia ovat esimerkiksi höyrynsulun väärä rakennekerros tai tuplahöyryn-

sulku. Ulkoseinärakenteiden yleistettävyyden ja tulosten paremman vertailtavuuden 

vuoksi kirjauksissa on tehty seuraavanlaisia toimenpiteitä: 

- Ulkoverhous kattaa kaikki verhoilutyypit (puu, pelti, muut julkisivulevyt), jotka 

ovat tuuletusraon ulkopuolella. 

- Tuulensuojalliset rakenteet on voitu kirjata rakenteena ilman tuulensuojaa, jos 

rakenne muuten vastaa tietokannassa valmiiksi olevaa rakennetta esim. Betoni-

lämmöneriste-tuulensuoja-ulkoverhous kirjattaisiin rakenteena betoni-läm-

möneriste-ulkoverhous. 

- Hirsiseinät on merkitty rakenteena US12 (kuva 12), vaikka rakenne olisi lisäeris-

tetty sisä- tai ulkopuolelta. 

 

Kuva 12. Tietokannan sisältämät vaihtoehdot ulkoseinien kirjaamiseen. 
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Ikkunarakenteista kerätyille näytteille on neljä vaihtoehtoa näytemateriaalin sijainnin 

mukaan. Vaihtoehtoina ovat: karmieriste, smyygi, karmi ja apukarmi. Ikkunaraken-

teesta kerätyn näytteen kirjaus eroaa sillä, että muiden rakennetyyppien kirjaus sisältää 

kaikki materiaalikerrokset, mutta ikkunan kirjaus sisältää ainoastaan materiaalin keruu-

pisteen.  

Väliseinä vaihtoehtoja on tietokannassa seitsemän ja ne ovat esiteltynä kuvassa 13. 

Väliseinistä tehdään tarkentava kirjaus, jos kyseinen väliseinän materiaalinäyte on ke-

rätty pintalaatan alapuoleisesta osasta. Lisäksi hirsiväliseinät on kirjattu rakenteena 

VS06, vaikka seinä sisältäisi muita materiaalikerroksia. 

 

Kuva 13. Tietokannan sisältämät vaihtoehdot väliseinien kirjaamiseen. 

 

Välipohja vaihtoehtoja on tietokannassa viisi ja ne ovat esiteltynä kuvassa 14. Akustiik-

kalevyistä ja lasketun katon rakenteista kerätyt näytteet on tarkennettu materiaalikir-

jauksen kautta. Välipohjarakenne kirjataan sen rakenteen mukaan, mihin nämä ovat 

kiinnitetty. 

 

Kuva 14. Tietokannan sisältämät vaihtoehdot välipohjien kirjaamiseen. 

 

Yläpohja vaihtoehtoja on tietokannassa kahdeksan ja ne ovat esiteltynä kuvassa 15. 

Yläpohjista merkataan tarkentavana kirjauksena ulkoseinän tapaan tuulettuvuus tai 

tuulettumattomuus. Tämän lisäksi merkitään rakenteen sisältämän höyrynsulun väärä 

asennus. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi höyrynsulun väärä rakennekerros tai tup-

lahöyrynsulku. Yläpohjarakenteiden yleistettävyyden ja tulosten paremman vertailta-

vuuden vuoksi kirjauksissa on tehty seuraavanlaisia toimenpiteitä: 
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- Yläpohjarakenteen kirjauksessa vesikate kattaa kaikki vesikattotyypit. Yläpoh-

jassa rakenne katsotaan tarkasti lämmöneristeen/tuuletusraon yläpintaan 

saakka. Vesikate voi todellisuudessa olla esimerkiksi pelti-/bitumikatto tai se voi 

sisältää esimerkiksi puurakenteita tai aluskatteen. 

- Tuulensuojalliset rakenteet on kirjattu ilman tuulensuojaa suuren vaihtelevuu-

den vuoksi. 

 

Kuva 15. Tietokannan sisältämät vaihtoehdot yläpohjien kirjaamiseen. 

5.2.2 Materiaali 
 

Kerätyn näytteen materiaali kirjataan tietokantaan valmiiksi määriteltyjen materiaalien 

listalta, joka sisältää yleisimmät tutkittavat materiaalit. Materiaaleja voidaan lisätä tieto-

kantaan uusien materiaalien tullessa vastaan. Rakennetyypeissä mainittu läm-

möneriste tai levyrakenne tarkentuu tässä tietyksi materiaaliksi, joka myöhemmin tulos-

ten tarkastelussa mahdollistaa yksittäisen materiaalin vaurioitumisen ja mikrobien tar-

kastelun suuremmassa tarkastelujoukossa. Näytteen sisältäessä kahta eri materiaalia, 

kantaan kirjataan materiaali, jota näytteessä on enemmän tai näytepisteen perusteella 

tehty päätelmä siitä kumpaa materiaalia näytteessä on enemmän. Kuvassa 16 on esi-

telty tietokannan eri materiaalivaihtoehdot. 

  

Kuva 16. Tietokannan sisältämät materiaalivaihtoehdot, joka valitaan jokaiselle kir-

jattavalle näytteelle. 
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5.2.3 Kosteusvaurio ja ilmavuodot 
 

Näytteenottopisteen ilmavuoto määräytyy aistinvaraisen tarkastelun, merkkiainetutki-

muksen, merkkisavun tai materiaalikerroksen kautta. Ilmavuotojen vakavuutta tarkas-

tellaan RT-kortin 14–11197 tapaan neljäportaisella asteikolla: ei ilmavuotoja, piste-

mäistä ilmavuoto, vähäinen ilmavuoto tai merkittävä ilmavuoto. Merkkiainetarkastelun 

perusteella ilmavuoto voidaan todeta, jos kyseinen näytteenottopiste on tutkittu merk-

kiainetutkimuksella tai jos saman tutkimuksen yhteydessä vastaavassa rakennetyy-

pissä on esiintynyt systemaattista ilmavuotoa useissa muissa merkkiainetutkimuspis-

teissä. Merkkiainetutkimuksella ilmavuoto voidaan todeta tarkasti. Tutkimuspisteessä ei 

ole ilmavuotoja, jos se on merkkiainetutkimuksilla todettu tai kun on perusteltavissa ra-

kenteen täysi tiiveys ilman tutkimusta. Pistemäinen ilmavuoto voidaan todeta merkkiai-

netutkimuksilla sekä aistinvaraisesti havainnoimalla yksittäisiä pistemäisiä vuotokohtia. 

Vähäinen ilmavuoto voidaan todeta merkkiainetutkimuksilla tai aistinvaraisesti havain-

noimalla 2–1000 mm kokoinen rako tai halkeama. Aistinvaraisesti merkittävä ilmavuoto 

voidaan todeta, kun on nähtävissä yli 1000 mm kokoisia halkeamia, reikiä, rakoja tai 

muita suurempia aukkoja, jotka ovat yhteydessä näytteen materiaalikerrokseen. Tutki-

tun materiaalikerroksen perusteella ilmayhteys voidaan todeta merkittäväksi, jos näyte 

on otettu rakenteen pinnalta tai muuten suorassa ilmayhteydessä olevasta materiaa-

lista, kuten maalista, tasoitteesta tai verhoilulevystä. 

Näytteenottopisteestä kirjataan tiedot mahdollisesta kosteusvaurioitumisesta kolmipor-

taisesti: ei kosteusvauriota, kosteusvaurio tai vanha kosteusvaurio. Näytteenottopiste 

voidaan todeta kosteusvaurioiseksi, jos on tiedossa lähiaikoina tapahtunut vaurio näyt-

teenottopisteen kohdalla tai lähiympäristössä. Näytteenottopisteestä mitattu normaalia 

korkeampi kosteuspitoisuus luokitellaan myös kosteusvaurioksi. Vanha kosteusvaurio 

voidaan todeta käyttäjiltä saatujen tietojen tai tiedossa olevan vanhan korjaamattoman 

kosteusvaurion mukaan. Näiden lisäksi näytteenottopisteen kohdalla tai sen lähiympä-

ristössä havaittavat kuivuneet kosteusjäljet viittaavat vanhaan kosteusvaurioon. Van-

han kosteusvaurion tapauksessa näytteenottopisteen kosteus on näytteenottohetkellä 

normaalilla tasolla. 

5.2.4 Analyysivastaus ja tulkinta 
 

Mikrobinäytteiden analyysivastauksesta kirjataan erikseen jokaisen elatusalustan yksit-

täinen löydetty mikrobi ja sen analyysin tulos. Nykyiseen tietokantaan on kirjattu aino-
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astaan suoraviljelymenetelmällä tehtyjen analyysien tuloksia. Mikrobinäytteen analy-

soinnissa käytettyjen elatusalustojen määrä riippuu tutkimuksen ajankohdasta. Kaik-

kien näytteiden kohdalla on käytetty THG-, M2- ja DG-18-elatusalustoja. Hagem-ela-

tusalustaa on läpikäytyjen analyysivastausten perusteella alettu käyttämään 2016–

2017 vaihteessa. Elatusalustan mikrobia kirjattaessa tulos annetaan samalla tavalla 

kuin analyysivastauksissa asteikolla 1-4, jossa 1 tarkoittaa + ja 4 tarkoittaa ++++. Kos-

teusvaurioindikaattorimikrobin kirjaamisen yhteydessä tietokanta tunnistaa lajinindi-

kaattoriksi, jonka perusteella se laskee niiden kokonaismäärän näytteessä. 

Tietokanta tekee tulkinnan mikrobivaurioituneisuudesta näytteen sisältämien mikrobien 

ja niiden pesäkemäärien perusteella. Tulkinta tehdään kolmiportaisella tasolla: nor-

maali, koholla oleva tai poikkeava mikrobilajisto. Tulkintojen kriteerit pohjautuvat Asu-

misterveysasetuksen soveltamisoppaan mukaisiin tulkinta tuloksiin. Suuremman var-

muuden saavuttamisen vuoksi tulkintaan “koholla” on tehty pieni muutos. Tulkinnoissa 

”poikkeava” ja ”koholla” riittää yhden kriteerin täyttyminen. Tulkintaan ”normaali” tulee 

molempien kriteerien täyttyä. Mikrobitulosten tulkintakriteerit ovat seuraavanlaiset, 

mutta lopullisen tulkinnan mittaustuloksista tekee raportin laatija/asiantuntija: 

Poikkeava THG-alustalla aktinomykeettien tulos +++ tai ++++ 

M2-alustan ”yhteensä” tulos +++ tai ++++ 

Hagem-alusta ”yhteensä” tulos +++ tai ++++ 

DG-18-alustan ”yhteensä” tulos +++ tai ++++ 

Koholla Vähintään kolmen eri kosteusvaurioindikaattorin tulos + (pe-

säkemäärä 1–19). Indikaattorit voivat olla eri elatusalus-

toilla, mutta ne eivät saa olla samaa lajia. 

Kosteusvaurioindikaattorimikrobin tulos ++ (pesäkemäärä 

20–49). Tämä poikkeaa Asumisterveysasetuksesta tiuken-

tamalla koholla olevan tuloksen kriteeriä. Muutos on tehty 

näytteen vaurioituneisuuden arvioinnin varmuuden paranta-

miseksi. Valviran ohjeen mukaan pesäkemäärien ollessa 

yhdessä indikaattorilajissa 49 näytteen mikrobilajisto on nor-

maali, mutta pesäkemäärän ollessa 50 lajisto on poikkeava. 
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Normaali Kosteusvaurioindikaattorimikrobeja yhteensä 0-2, joiden tu-

los on + (1–19 pesäkettä). 

Yksikään mikrobi ei ole +++ tai ++++ (ei koske THG-alustan 

muut bakteerit tulosta). 

5.3 Virhelähteiden arviointi 

Tietokantaan tehtävissä kirjauksissa on useita mahdollisia epävarmuustekijöitä, jotka 

aiheutuvat raporteista ja niiden päätelmien tarkastelusta, muuttuvista määräyksistä, ih-

misperäisistä virheistä, tietokannan rajallisuudesta ja tehdyistä yleistyksistä. 

Läpikäydyt raportit ovat muiden tutkijoiden laatimia, jolloin tutkimusten tulkintojen teko 

ja niistä raportointi on ollut muiden käsissä. Tietokantaan tehdyt kirjaukset ovat tehty 

näiden raporttien pohjalta, jolloin tutkijan tekemät tulkinnat ja heidän ulosanti raport-

tiinsa vaikuttaa suoraan tehtyihin kirjauksiin. Tulkinnat on voitu tehdä oikein, mutta 

heikko raportointi voi aiheuttaa virheellisen kirjauksen. Näin ollen tutkimusten tulee olla 

kattavasti tehty ja hyvin raportoitu, jotta niiden antama data voidaan koota todenmukai-

sesti. 

Jokainen raportti on tehty tekohetken määräysten ja tietojen mukaisesti, jotka ovat 

muuttuneet vuosien 2012 ja 2020 välillä. Esimerkiksi kosteusvaurioindikaattorimikro-

bien määrä on kasvanut vuodesta 2012, jolloin osa tutkimuksista ei ole tekohetkellä 

huomioinut näitä. Lisäksi hagem-elatusalustan käyttöönotto vuosien 2016–2017 välillä 

vaikuttaa siihen, että tätä aikaa ennen tehdyissä tutkimuksissa on voinut jäädä huo-

maamatta osa mikrobeista. Tällöin normaali tulos olisi voinut olla koholla tai poikkeava, 

jos tutkimushetkellä olisi ollut käytössä nykyhetken mukaiset analysointimahdollisuu-

det. Ennen vuotta 2015 on käytetty Asumisterveysasetusta edeltäviä määräyksiä, jol-

loin määräykset on voinut kiristyä tai löysentyä Asumisterveysasetukseen siirryttäessä.  

Ihmisperäinen virhe aiheutuu tietokannan käyttämisestä, sillä kirjaukset on tehty tieto-

kannan sisältämien listojen kautta. Mahdolliset virheet voivat syntyä väärästä klikkauk-

sesta, joka voi jäädä huomaamatta useita kirjauksia tehdessä. Tätä virhettä on pyritty 

vähentämään käymällä kaikki kirjaukset läpi uudelleen jälkeenpäin ja tarkastamalla ne 

mahdollisten virheiden varalta. Tarkastamisen on toteuttanut diplomityön tekijä. 

Tietokannan rajallisuus on virhelähteistä suurin, koska se on varhaisessa kehitysvai-

heessa ja sisältää omat epävarmuutensa. Rakennetyyppien kirjauksessa on jouduttu 

tekemään joitain yleistyksiä, jotta tuloksia on voitu yhdistää paremmin. Yleistämiset on 
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toteutettu siten, että rakennetyyppien sisältämät rakennusfysikaaliseen toimintaan vai-

kuttavat linjaukset eivät suuresti eroa toisistaan. Esimerkiksi eri tiilimateriaalit (esim. 

umpitiili, reikätiili ja kalkkihiekkatiili) yhdistetään yhdeksi tiilirakenteeksi tai tuulensuoja 

kirjataan lämmöneristekerroksena. Nämä luovat virhettä tuloksiin, koska kaikki raken-

teet eivät ole identtisiä. Rakenteiden yhdistäminen ja yleistäminen kuitenkin kasvattaa 

yksittäisten tarkasteltavien joukkojen otoksia, joka antaa paremman mahdollisuuden 

järkevään tilastolliseen tarkasteluun. Ilman yleistämistä kirjattujen näytteiden määrä tu-

lisi olla huomattavan paljon suurempi, jotta voidaan saavuttaa tilastollisesti merkitseviä 

tuloksia. 

Tietokannan rajallisuus vaikuttaa myös erilaisten tietojen puuttumiseen, joka on suuri 

tekijä kokonaisuutena toimivissa rakenteissa. Puuttuvia tietoja voi olla esimerkiksi puut-

teellinen ilmanvaihto, erilaisten rakennetta kuormittavien rasitustekijöiden taso, raken-

nusaikainen kosteus, ylläpito- tai työvirheet. Näiden puuttuminen vaikuttaa suuresti sillä 

ne yksittäin voivat olla mikrobivaurion aiheuttajia. Tällöin mikrobivauriokirjauksessa voi 

jäädä kirjaamatta itse oleellinen tekijä. Edellä mainittujen tietojen saanti on hyvin 

useissa kohteissa hankalaa tai mahdotonta etenkin jälkikäteen raporttien kautta selvi-

tettynä. 

5.4 Tietokannan tietosuoja 

Tietokannassa käsitellään tietosuojallisesti arkoja asioita, kuten ihmisten terveystietoja 

sekä tutkittujen kohteiden tiloja. Tilojen käyttäjien terveystietoja tullaan käsittelemään 

nimettömästi yhdistämällä oireet ja koetut ongelmat tilanumeron perusteella tutkittuihin 

tiloihin. Terveystietojen sisällyttämiseen pyydetään lupaa ja ne kerätään työterveyden 

tai muun rakennuksen käyttäjien käytössä olevan terveyspalvelun kautta. Osa tutki-

tuista kohteista voi olla suojaustasoltaan korkeampia, jolloin niiden sisällyttäminen tie-

tokantaan tulee määritellä kohdekohtaisesti. Tietokannan tuloksia voidaan esittää ilman 

viitteitä olemassa oleviin kohteisiin tai voidaan käyttää yrityksen sisällä toimivaa projek-

tinumeroa kohteen ja tulosten linkittämiseen. 

Tietokantaa täytetään ja käsitellään suojatuilla tietokoneilla. Tietokoneiden suojauksen 

on tehnyt IT-yritys, joka toteuttaa ja toimittaa kaikki yrityksen tietotekniset tarpeet. Tie-

tokantaa käsitellään yrityksen tiloissa yrityksen omassa verkossa. Tietokantaa käsitte-

levät ainoastaan ihmiset, jotka on perehdytetty sen käyttöön. Perehdytyksen toteuttaa 

yrityksen sisällä tietokantaa ylläpitävä henkilö. 
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6. TIETOKANNAN MAHDOLLISTAMIEN TULOS-
TEN TARKASTELU 

Tulosten tarkastelu toteutetaan Microsoft Excel -ohjelmalla. Microsoft Access -ohjel-

masta saadaan tehtyjen kirjausten tiedot ulos luomalla kysely, jolla ohjelmasta voi ottaa 

ulos valmiiksi Exceliin kopioitavia taulukoita. Kyselyllä voidaan ottaa tietoja mikrobinäyt-

teenkirjauksen tai yhden mikrobikirjauksen tasolla. Jokainen yksittäinen mikrobinäyte 

löytyy omalla tunnistenumerolla, jonka alta löytyy näytteen sisältämät mikrobit omien 

tunnistenumeroidensa avulla. Kyselyä laatiessa tulee valita haluamat tiedot, jotka oh-

jelma yhdistää omaksi taulukoksi kuvan 17 tavoin. Kyselyn kautta laadittu taulukko voi-

daan siirtää Exceliin kopioimalla. Liitteessä 4 on esimerkki kyselyllä tehdystä taulu-

kosta, jossa Accessista otettiin mikrobikohtaisesti tiedot materiaalista, vauriotulkin-

nasta, mikrobilöydöksen elatusalustasta, mikrobilajista, mikrobilajien määrästä kirjauk-

sessa asteikolla 1-4 (+…++++). Kyseisestä kuvasta voidaan nähdä yhden mikrobinäyt-

teen tunnisteen alla olevan useita yksittäisen mikrobin tunnisteita, jos näytteestä on 

löydetty useita mikrobeja. Accessin sisällä kaikki materiaali, rakenne, mikrobi ja ela-

tusalusta kirjaukset on tehty numeroiden perusteella, jotka viittaavat aina tiettyyn nu-

meroon. Numerot on muutettu kirjalliseksi tiedoksi Excelissä käyttäen PHAKU funk-

tiota, joka etsii selitteen toisesta taulukosta. Liitteessä 5 on esimerkki selitteistä, joita 

Excelissä käytetään muuttamaan rakennetyyppien, elatusalustojen ja mikrobien tunnis-

tenumerot kirjalliseksi. 

 

Kuva 17. Kyselyn laatiminen Access ohjelmassa. 
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Tulosten analysointi tapahtuu Excelissä käyttäen pivot-taulukoita, jonka avulla voidaan 

laatia yhteenvetoja ja vertailuja taulukoiden tiedoista. Pivot-taulukkoa varten otetaan 

kolmen tai useamman taulukon tiedot, joiden välillä halutaan tehdä vertailua. Kuvassa 

18 on esitelty esimerkki pivot-taulukon tietokentistä ja taulukosta, jonka ohjelma laatii. 

Esimerkissä on tarkasteltu kipsilevy-, korkki-, mineraalivilla-, puu-, sahanpuru- ja lastu-

villalevyn (tulosten tarkastelun taulukoissa käytetty tuotenimeä toja) vaurioituneisuus 

tulkintoja yhdistettynä näytteen keräämisen syyhyn. Näitä kahta on verrattu siihen, 

montako näytteistä on ollut mikrobitulokseltaan normaaleja, koholla tai poikkeavia (tau-

lukossa esiteltynä numeroina 0, 1 ja 2). Pivot-taulukon tietokentässä ”Arvot” voi olla 

mikä tahansa kirjattu tieto, kunhan kirjaus on tehty jokaisessa tarkastelun kohteena ole-

vassa näytteessä. Tässä tapauksessa kohdassa ”Arvot” on käytetty rakennekirjausten 

dataa, mutta käytössä on ainoastaan kirjausten määrä eikä itse tietoa rakenteesta. Ala-

luvussa 8.1.2 on esitelty kyseisten taulukoiden perusteella tehdyt tulostarkastelut. 

  

Kuva 18. Pivot-taulukon tietokentät vasemmalla ja niiden perusteella Excelin laati-

mat taulukot oikealla. 

 

Tulosten tarkastelua varten tutkittiin viittä erilaista tietokannan kautta tehtyä yhteenve-

toa, jotka esittävät kattavasti tietokannan mahdollisuuksia uuden tiedon etsimisessä. 

Tarkasteltavat yhteenvedot ovat: 

1. Mineraalivilla- ja lastuvillalevynäytteiden sisältämien mikrobien tarkastelu. 

2. Viiden materiaalin mikrobivaurioitumisen tarkastelu näytteenoton syyn perus-

teella. 

3. Rakenneosien mikrobivaurioituneisuuden vertailu. 
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4. Alapohjarakenteiden mikrobivaurioitumisen vertailu toisiinsa, alapohjatyyppien 

vertailu maanvastaisuuden/ryömintätilaisuuden kautta, yhden rakenteen tarkas-

telu materiaalien perusteella. 

5. Ulkoseinärakenteiden mikrobivaurioitumisen vertailu toisiinsa, yhden rakenteen 

tarkastelu materiaalien ja kosteusvaurion perusteella. 

6.1 Mineraalivillan ja lastuvillalevyn mikrobien vertailu 

Mineraalivilla- ja lastuvillalevynäytteiden mikrobien tarkastelu on ainoa, joka toteutettiin 

Excelissä käyttäen SUMMA- ja JOS-funktioita eikä pivot-taulukolla. Tarkastelu toteutet-

tiin ottamalla tietokannasta näytteiden tunnistenumerot, näytemateriaali-, elatusalusta- 

sekä mikrobitiedot. Excelin taulukot tuli järjestää ensimmäisenä mikrobitunnisteen ja 

mikrobin mukaan peräkkäin. Tämän kautta JOS-funktiolla voitiin muokata mikrobin 

esiintyminen näytteessä yhdeksi esiintymäksi alkuperäisen tilanteen ollessa 2–3 esiin-

tymää mikrobin kasvaessa usealla elatusalustalla yhdessä näytteessä. Ensimmäinen 

JOS-funktio sarakkeessa F vertaa tarkastettavaa tunnistetta ylempään tunnisteeseen 

ja ilmoittaa näytteen pysymisen samana luvulla 0. Uuteen näytteeseen siirryttäessä 

luku on 1. Seuraava JOS-funktio sarakkeessa G vertaa mikrobitunnisteen vertailua ky-

seiseen mikrobiin ja tarkastaa onko ylemmässä näytteessä ollut kyseessä sama mik-

robi. Jos mikrobitunniste on 0, mutta ylempi mikrobi ei ole sama kuin tarkasteltavalla 

rivillä, Excel kirjaa luvun 1. Tämä tarkoittaa mikrobin esiintymistä näytteessä ensimmäi-

sen kerran. Jos mikrobitunniste on 1, mutta ylempi mikrobi on sama kuin tarkastelta-

valla rivillä, Excel kirjaa luvun 0. Tämä tarkoittaa, että mikrobi on esiintynyt kyseisessä 

näytteessä aikaisemmin eri elatusalustalla. Kuvassa 19 on esitelty JOS-funktioiden 

käyttö edellä esitetyllä tavalla. Taulukoiden järjestelyn/suodattamisen sekä mikrobiver-

tailun avulla voidaan suoraan laskea SUMMA-funktiolla eri mikrobien määrän yhdessä 

materiaalissa. 

 

Kuva 19. JOS funktioiden käyttö taulukoiden laatimisessa. 
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Mikrobien tarkastelu tehtiin mineraalivilla- ja lastuvillalevynäytteillä, koska näiden näy-

temäärät olivat riittävän suuret järkevään tarkasteluun ja vertailukelpoisuuteen. Mine-

raalivillanäytteitä oli yhteensä 1258 kpl ja lastuvillalevynäytteitä 118 kpl. Mikrobien 

esiintymistä vertailtiin näihin kokonaislukuihin ja toisiinsa. Yleisimmät mikrobilajit olivat 

Penicillium, Cladosporium sekä aktinomykeetiit. Aktinomykeettejä oli prosentuaalisesti 

huomattavasti enemmän lastuvillalevyssä kuin mineraalivillassa, mikä viittaa lastuvilla-

levyn olevan kasvualustana sopivampi aktinomykeeteille. Muita mikrobeja materiaa-

leissa oli suunnilleen samassa suhteessa. Penicillium ja Cladosporium ovat yleisiä ul-

koilmassa esiintyviä mikrobeja, mikä selittää niiden suuren esiintyvyyden mikrobinäyt-

teissä, myös vaurioitumattomissa. Kosteusvaurioindikaattoreista eniten oli ak-

tinomykeettejä sekä Aspergillus versicolor-lajiketta. Tuloksista laadittu taulukko on esi-

telty kuvassa 20. Kattava tarkastelu monelle eri materiaalille, joista voitaisiin tarkastella 

useiden mikrobien esiintymistä vaatisi huomattavasti nykyistä suurempaa määrää näyt-

teitä. 

 

Kuva 20. Taulukko mineraalivilla- ja lastuvillalevynäytteiden sisältämistä mikrobeista. 
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6.2 Materiaalien vaurioitumisen vertailu 

Materiaalien vauriotumista näytteenkeruun syyn perusteella tarkasteltiin kuudesta ma-

teriaalista: mineraalivilla, lastuvillalevy, sahanpuru, korkki, kipsi ja puu. Tarkasteltavat 

materiaalit valittiin näytemäärien perusteella. Mineraalivillanäytteitä oli 1258 kpl, lastu-

villalevynäytteitä oli 118 kpl, sahanpurunäytteitä oli 74 kpl, korkkinäytteitä 30 kpl, kipsi-

näytteitä 36 kpl ja puunäytteitä 45 kpl. Korkki-, kipsi- ja puunäytteitä on liian vähän luo-

tettavaan tarkasteluun, mutta ne on otettu mukaan tarkasteluun osoittamaan tietokan-

nann käyttömahdollisuuksia. Tuloksien taustalla oleva pivot-taulukko ja sen toiminta on 

esitelty luvussa 6. Tuloksista laadittu taulukko on esitelty kuvassa 21. 

Kerätyistä näytteistä voidaan huomata yleisimmän näytteen keräyksen syyn olevan sa-

tunnainen rakenteen kunnon tarkastelu. Vaurioepäilyksen perusteella kerätyt näytteet 

ovat olleet useammin vaurioituneita kuin satunnaisen tarkastelun perusteella kerätyt 

näytteet. Lastuvillalevynäytteet olivat yleisimmin vaurioituneita, niin satunnaisesti kuin 

vaurioepäilyksen perusteella kerätyissä näytteissä. Vaurioepäilyksen perusteella kerät-

tyjä näytteitä on kuitenkin liian vähän tarkasteluun, mutta kokonaismäärä kertoo materi-

aalin olevan herkemmin vaurioituva. Korkkinäytteissä oli tarkasteltavista materiaaleista 

suurin vaurioprosentti, mutta näytteiden määrä on pieni. 

 

Kuva 21. Materiaalien vaurioitumisen tarkastelusta laadittu tulostaulukko. 
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6.3 Rakenneosien vaurioitumisen vertailu 

Rakenneosien vaurioituneisuutta verrattiin toisiinsa näytteiden mikrobivaurion vakavuu-

den perusteella. Accessista Exceliin otettiin tiedot mikrobinäytteiden tunnisteista, ra-

kennetyypistä ja näytteiden mikrobivaurion tuloksesta. Tiedoista tehtiin pivot-taulukko, 

jonka tietokentät ja tulostaulukko on esitelty kuvassa 22. Tuloksia tarkasteltiin erikseen 

jokaiselle rakenneosan rakennetyypille, jonka rakenneosan tulokset summattiin yhteen. 

Tätä kautta voitiin selvittää, missä rakennusosassa on havaittu eniten vaurioita. Tar-

kasteltavia näytteitä oli 1771 kpl. 

  

Kuva 22. Rakenneosien vaurioitumisasteen vertailusta laaditun pivot taulukon tieto-

kentät vasemmalla ja osa tuloksista (AP ja ikkuna) oikealla 

 

Alapohjat ja ikkunarakenteet olivat tulosten perusteella selkeästi vaurioituneimpia. Ala-

pohjista 39 % näytteistä todettiin poikkeava mikrobipitoisuus ja 15 % koholla oleva mik-

robipitoisuus. Ikkunarakenteissa 33 % näytteistä oli poikkeava mikrobipitoisuus ja 8 % 

koholla oleva mikrobipitoisuus, mutta ikkunoiden näytemäärä oli hieman pienempi. Li-

säksi ikkunarakenteita tutkitaan herkemmin sen sisältäessä tunnetusti herkästi vaurioi-

tuvaa materiaalia (esimerkiksi pellavarivettä), joka nostaa ikkunoista otettujen poik-

keavien tulosten määrää. Vähiten vaurioita todettiin väliseinissä ja yläpohjissa, joissa 

poikkeavaa mikrobikasvua todettiin 13 % näytteistä. Yläpohjilla ja väliseinillä on vähem-

män ulkoisia vaurionaiheuttajia kuin alapohja- ja ulkoseinärakenteilla. Alapohjan her-

kempi mikrobivaurioituneisuus on odotettua alapohjan olosuhteiden takia. Maaperässä 

on usein suuri kosteuspitoisuus ja ympärivuotisesti lämmintä. Lisäksi maaperä sisältää 

erilaisia itsessään paljon mikrobeja. Excelin tuloksista laadittiin tulostaulukko, joka on 

esitelty kuvassa 23. 
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Kuva 23. Rakenneosien vaurioitumisasteen vertailusta laadittu tulostaulukko. 

6.4 Alapohjarakennetyyppien vaurioitumisen vertailu 

Alapohjia tarkasteltiin yksittäisen rakenteen tasolla, maanvastaisuuden perusteella 

sekä vaurioituneimman rakennetyypin materiaalin perusteella. Näitä tarkasteluja varten 

Accessista otettiin tiedot mikrobitunnisteesta, rakenteesta, mikrobivauriotulkinnasta, 

maanvastaisuudesta/ryömintätilallisuudesta sekä näytemateriaalista. Ensin tarkastel-

tiin, missä alapohjarakenteessa havaittiin eniten vaurioita. Tarkastelua varten tehtiin pi-

vot-taulukko rakennetyypeistä, mikrobivauriotulkinnasta ja tunnisteesta. Tulostaulukkoa 

on esitelty kuvassa 24. Tuloksista voidaan nähdä, että rakenteissa ”betoni-läm-

möneriste-kosteuseriste-betoni” ja ”levy-lämmöneriste-tuulensuoja” ovat olleet vaurioi-

tuneimmat. Molemmissa on havaittu poikkeavaa mikrobipitoisuutta 65 % näytteistä. 

Alapohjien tapauksessa rakennetyyppikohtainen tarkastelu on kuitenkin hieman har-

haanjohtava. Tietokanta ei voi huomioida kaikkia syitä mikrobivaurion syntyyn (esim. 

rakennusaikainen kosteus), yksittäisiä rakennusvirheitä/riskirakenteita (esim. ei kos-

teuskatkoa betonilaatan ja puurungon välissä) tai liian heikkoa ilmanvaihtoa. Tätä on 

pyritty vähentämään kirjauksella ”näytteen keräämisen syy”, mutta alapohjarakenteiden 

yhteydessä vaurioepäiltyjä näytteitä oli yhteensä 13, joka on tilastollisesti liian pieni 

otos. Ilman kaikkea tietoa tietokannan perusteella rakennusfysikaalisesti paremmin toi-

mivat rakenteet voivat olla herkemmin vaurioituvia. Luotettaviin tuloksiin tarvitaan huo-

mattavasti enemmän tarkasteltavia näytteitä kuin tässä tapauksessa on käyty läpi. 
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Kuva 24. Alapohjarakennetyyppien vaurioiden vertailu. 

 

Maanvastaisuutta/ryömintätilallisuutta tarkasteltiin rakenteista, joista oli kerätty yli kym-

menen näytettä. Osa rakenteista on ainoastaan maanvastaisia tai ryömintätilallisia, 

mutta osassa on ollut molempia. Näiden kautta voidaan tarkastella, kummassa on to-

dettu enemmän vaurioita. Selkeä ero vaurioprosenteissa oli huomattavissa ainoastaan 

rakenteessa ”betoni-lämmöneriste-kosteuseriste-betoni”, jossa maanvastaisten poik-

keava mikrobipitoisuus on 75 %. Vastaavista ryömintätilallista rakenteista on kerätty 

vain kolme näytettä, joka vähentää vertailun luotettavuutta. Molemmissa on kuitenkin 

sama määrä (3 kpl) normaaleja näytteitä, vaikka näytemäärä maanvastaisista on selke-

ästi suurempi. Tulostaulukko maanvastaisuuden/ryömintätilallisuuden tarkastelusta on 

esitelty kuvassa 25. 

 

Kuva 25. Alapohjarakennetyyppien vaurioiden vertailu maanvastaisuuden/ryömintäti-

lallisuuden perusteella. 

 

Maanvastaisen ”betoni-lämmöneriste-kosteuseriste-betoni” rakennetyypin näytteistä 

tarkasteltiin lopuksi materiaalin perusteella vaurioitumisen todennäköisyyttä. Tuloksista 

voitiin selkeästi nähdä lastuvillalevyn olevan herkimmin vaurioituva materiaali, mitä 
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näytteissä on tullut vastaan. Kymmenestä näytteestä 9:ssä todettiin poikkeavaa mikro-

bipitoisuutta. Muita materiaaleja on näytteissä ollut hyvin vähäisesti, joten niistä ei 

voida tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Aiemmissa tulostarkasteluissa todettiin lastuvillale-

vyn olevan herkkä vaurioitumaan, joten tulokset ovat siihen nähden yhteneväiset. Tu-

lostaulukko materiaalin perusteella on esitelty kuvassa 26. 

 

Kuva 26. Maanvastaisen alapohjarakenteen ”betoni-lämmöneriste-kosteuseriste-be-

toni” mikrobitulosten vertailu materiaalin perusteella. 

6.5 Ulkoseinärakennetyyppien vaurioitumisen vertailu 

Ulkoseiniä vertailtiin samaan tapaan kuin alapohjia ulkoseinästä kerättyjen näytteiden 

suuren otoksen vuoksi. Neljästä rakennetyypistä oli kirjattu yli 100 näytettä, jolloin ulko-

seinien tarkastelu oli alapohjia varmempaa. Ensin tarkasteltiin jokaista rakennetyyppiä 

erikseen, jonka jälkeen tarkasteltiin yksittäistä rakennetyyppiä kosteusvaurioarvion pe-

rusteella. Tarkastelua varten Accessista otettiin Exceliin tiedot mikrobitunnisteista, ra-

kennetyypeistä, mikrobituloksista, kosteusvaurioitumisesta, materiaaleista sekä tuulet-

tumisesta. Ulkoseinistä kerättyjä näytteitä oli kokonaisuudessaan 814 kpl. 

Ulkoseinärakennetyyppien tarkastelussa voitiin havaita eniten mikrobivaurioituneita 

näytteitä ”tiili-lämmöneriste-tiili” ulkoseinärakenteista, joista oli kerätty 143 kpl näytteitä. 

Näytteistä 6 kpl oli tuulettuvista ja 137 kpl tuulettumattomista rakenteista. Kyseinen ra-

kennetyyppi on ollut yleinen etenkin 1960-luvun rakennuksissa. Rakenteen tiedetään 

olevan ongelmallinen tuuletusvälin tai tuuletusreikien puuttuessa, tuuletusvälin ollessa 

liian kapea tai tuuletusreikien umpeutuessa, sillä rakenteen kuivumiskyky on näissä ti-

lanteissa hyvin heikko. Tietokannan antama tulos rakenteen vaurioituneisuudesta on 

nykytietämyksen mukainen. 

Ulkoseinärakenteessa ”levy-höyrynsulku-lämmöneriste-tuulensuoja-ulkoverhous” todet-

tiin yli sadan näytteen rakenteista prosentuaalisesti vähiten vaurioituneita näytteitä. 

Tässä rakennetyypissä sisäilman kosteuden siirtyminen on estetty höyrynsululla ja kui-
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vuminen toimii tuuletusvälin takia. Kyseinen ulkoseinätyyppi on nykyään todella käy-

tetty, joten rakenteen pieneen vaurioitumisprosenttiin voi osittain vaikuttaa tutkittujen 

seinien ikä. Rakenne on uudempi verrattuna edellä käsiteltyyn ”tiili-lämmöneriste-tiili” 

rakenteeseen, jolloin vaurioitumisprosentin tuleekin olla matalampi kehittyneen tietä-

myksen mukaisesti. Ulkoseinärakennetyyppien vertailusta tehty tulostaulukko on esi-

telty kuvassa 27.  

 

Kuva 27. Ulkoseinärakennetyyppien mikrobitulosten vertailu. 

 

Ulkoseinärakenteista ”tiili-lämmöneriste-tiili” rakennetta tarkasteltiin kosteusvaurioar-

vion ja materiaalin kautta. Kaikki tarkasteltavat kirjaukset ovat tuulettumattomista ra-

kenteista tuulettuvien rakenteiden pienen määrän vuoksi. Mineraalivillaeristettä sisältä-

vissä rakenteissa vanha kosteusvaurio on useasti aiheuttanut mikrobivaurioitumista. 

Kosteusvaurio on todettu käyttäjiltä saadun tiedon perusteella, valumajälkenä tai väri-

muutoksena. Kaikki lastuvillalevyistä kerätyt näytteet on kerätty vanhoista vauriokoh-

dista. Näytteistä 60 % oli mikrobivaurioituneita. Tuulettuvista ”tiili-lämmöneriste-tiili” tar-

vittaisiin reilusti enemmän näytteitä, että voitaisiin luotettavasti tietokannan avulla sa-

noa tuulettuvuuden auttavan rakenteen vaurioitumiseen, mutta kosteusvaurio tai vanha 

kosteusvaurio yhdistettynä tuulettumattomuuteen viittaa vahvasti vaurioiden syntymi-

seen. Tuulettumattoman ”tiili-lämmöneriste-tiili” ulkoseinärakennetyypin mikrobitulosten 

vertailusta materiaalien perusteella tehty tulostaulukko on esitelty kuvassa 28. 

 

Kuva 28. Tuulettumattoman ulkoseinärakenteen ”tiili-lämmöneriste-tiili” mikrobitulos-

ten vertailu kosteusvaurioarvion ja materiaalin perusteella. 
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7. POHDINTA 

Tulosten perusteella voitin todeta sisäilmatutkimusten mikrobinäytteiden tulosten yhdis-

tämisen tilastollista tarkastelua varten olevan mahdollista, kun tarkasteltavan ominai-

suuden otoskoko on riittävän suuri. Otoskoon riittävän suuruuden saavuttaminen on 

haasteellista sisäilmatutkimuskohteiden vaihtelevien rakenteiden ja tutkimustyön vaih-

televan luonteen takia. Otoskokoa voidaan parantaa rakenteiden suoraviivaistamisella 

ja yleistyksillä. 

Diplomityössä käsiteltyä tietokantaa voidaan käyttää tutkimusten suunnittelussa, rapor-

toinnissa ja uuden tiedon löytämisessä. Tutkimussuunnitelmaa ja tarjousta laadittaessa 

tietokannalla voidaan osoittaa tiettyjen rakenteiden tai materiaalien vaurioitumisriski jo 

suunnitteluvaiheessa. Asiakkaalle voidaan tilastollisesti esitellä materiaalin tai raken-

teen vaurioitumisprosentit, joka auttaa asiakasta tekemään tilauspäätöksen. Raportoin-

nissa tietokantaan kirjattujen mikrobinäytteiden kautta voitaisiin ottaa raportteihin val-

miita taulukoita, joissa voidaan esittää mikrobinäytteiden keruupaikka ja tulos. Tauluk-

kojen avulla voidaan selkeyttää ja yhtenäistää raportointimenetelmiä koko yrityksen ta-

solla. 

Tutkimusten ja tietokantaan tehtävien kirjausten kautta tiedon määrä kasvaa jatkuvasti, 

joka mahdollistaa uuden tiedon saamisen eri materiaaleista ja rakenteiden vaurioitu-

misherkkyydestä olemassa olevissa rakennuksissa. Lisäksi mikrobilajien kasvamisesta 

ja niiden aiheuttamista oireista saadaan lisätietoa, kun yhdistetään mikrobien analyysi-

vastausten tiedot ja käyttäjiltä saadut oireilutiedot. Terveydellisen arvion tekeminen tie-

tokannan tulosten perusteella vaatii kuitenkin kattavat tutkimukset, jossa on selvitetty 

tilan muut altisteet. 

Suurin tuloksiin vaikuttava tekijä oli liian pienet otosmäärät vähemmän käytetyillä mate-

riaaleilla ja harvinaisilla rakenteilla. Pienet otokset tekevät joidenkin tulosten tarkaste-

lusta epäluotettavaa ja niihin pitää suhtautua varauksella. Isojen otoksien kuten mine-

raalivillan ja lastuvillalevyn kohdalla pystyttiin nähdä tiettyjä trendejä, joita voitiin pitää 

luotettavana. Tällöin ison otoskoon avulla on saatu varmuutta ja luotettavuutta tuloksiin. 

Toinen suuri tekijä tietokannan tulosten luotettavuuteen on kirjaustapojen linjaukset, 

jotka täytyy olla laadittuna alusta lähtien. Työn aikana muuttuvat linjaukset johtavat 

edeltävien kirjausten luotettavuuden heikkenemiseen ja muutosten tekemiseen. Lin-

jausten täytyy pohjautua viimeisimpään nykytietoon tai olla aina jonkun ajan linjausten 

mukaiset. Uudet linjaukset voivat aiheuttaa vanhojen kirjauksen olevan ”väärät”, jolloin 
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uudet kirjaukset täytyy tehdä vanhojen linjausten mukaisesti tai kirjaukset eivät ole yh-

teen sopivat ja joudutaan tekemään suuria muutoksia jo tehtyihin kirjauksiin. Linjaukset 

myös selventävät kirjausten tekoa, jos niitä tekee useampi ihminen. Tällöin kirjaukset 

pohjautuvat tutkimustietoon eikä mielipiteisiin. 

Tulosten tarkastelussa havainnoituja tuloksia voidaan pitää luotettavana ja ne vastaa-

vat hyvin nykytietoa. Lastuvillalevyn vaurioitumisherkkyys on tiedossa oleva ominai-

suus, joka on nähtävissä myös materiaaleista tehdyissä tarkasteluissa. Alaluvussa 8.2 

tehdyssä tarkastelussa havaittiin, että vaurioepäilty lastuvillalevy on useammin vaurioi-

tunut kuin muut materiaalit, joka on linjassa nykytiedon kanssa. Otoksen koko vaikuttaa 

alaluvuissa 8.4 ja 8.5 yksittäisten rakennetyyppien tarkastelun luotettavuuteen todella 

vahvasti, koska rakennetyppien alle on laitettu suunnilleen samanlaisia rakenteita. 

Tästä aiheutuva epävarmuus kasvaa otoskoon ollessa pieni. Epävarmuus on ulkosei-

närakennetyyppien kohdalla alaluvussa 8.5 huomattavasti pienempi kuin alapohjien 

kohdalla alaluvussa 8.4, sillä tarkasteltavia kirjauksia on moninkertaisesti enemmän. 

Tulokset antavat kattavan kuvan tietokannan käyttömahdollisuuksista sen mahdollista-

masta tiedon keräämisestä. 

7.1 Tietokannan kehitysmahdollisuudet 

Tietokantaa kehitetään kattamaan kaikki sisäilman epäpuhtaudet, olosuhteet, ja ilman-

vaihtoa koskevat asiat, mutta ne ovat nykyisellään hyvin alkuvaiheessa. Tässä osiossa 

keskitytään mikrobikirjausten yhteydessä ilmaantuneisiin kehitysmahdollisuuksiin.  

Nykyisessä muodossaan tietokanta on melko kömpelö käyttää ja osittain epävakaa. 

Suuri osa tietokannan vioista ja ongelmista johtuu Access-ohjelmasta, joka voi olla jat-

kuvasti kasvavalle tietomäärälle liian kevyt ohjelma. Lisäksi tulosten tarkastelu vaatii 

melko suuren työn Excelissä, joka vaatii erikseen melko hyvää Excelin käyttöosaa-

mista. Suurin kehitysmahdollisuus tietokannalle on kehittää kokonaan oma ohjelmisto, 

joka on luotu sisällyttämään kaikki kirjattavat ominaisuudet, joita nykyisessä Access 

muotoisessa tietokannassa on. Lisäksi ohjelmiston tulisi sisältää oma tulosten tarkas-

telu, joka ei vaadi erillistä ohjelmiston käyttötaitoa. Tuloksista tulisi saada yhteenvetoja 

tutkimussuunnittelussa tai raportoinnissa käytettävistä ominaisuuksista. Tällaisia voi 

olla esimerkiksi kohteen näytteistä tehty yhteenvetotaulukko, joka kertoo mitkä näytteet 

ovat ollut vaurioituneita tai suunnittelun tueksi lukuja, kuinka suuri osa tietyistä raken-

teista tai materiaaleista on ollut vaurioitunut. Linjaukset kirjausten tekoon tulee tehdä 

selkeästi, jotta eri käyttäjien tekemiä kirjauksia voidaan pitää oikeina ja luotettavina. 

Tietokannan tulisi olla helposti muokattavissa, jos se halutaan pitää uusimman tiedon 

ja linjausten mukaisena. 
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Jos tietokanta pidetään Access muotoisena, tarvitaan melko paljon kehittämistä tieto-

kannan vakauden ja kirjausten tarkkuuden parantamiseksi. Tietokannan tulisi estää/il-

moittaa, jos joku kirjaus ollaan jättämässä tyhjäksi. Sama asia tulisi tapahtua, jos mik-

robikirjauksessa mikrobin määräksi ollaan kirjaamassa 0 eikä 1–4. Kirjauksen korjaami-

nen on työlästä ja kirjauksen puuttuminen on vaikea huomata, kun kirjauksia tehdään 

useita satoja peräkkäin. Lisäksi joidenkin kirjausten puuttuminen aiheuttaa tietokannan 

kaatumisen ja pahimmillaan kirjausten välisten riippuvuuksien katkeamisen, joka johtaa 

tietokannan korjaamistarpeeseen. Tulosten tarkastelua varten tarvitsee selkeän ohjeis-

tuksen tai valmiin Excel-pohjan, jotta tietokannan käyttäjät voivat saada raportointia ja 

suunnittelua varten tietoa ilman suurta taulukoiden laadinnan tarvetta. Tietokannan tu-

lisi kestää kahta käyttäjää samaan aikaan, jolloin molempien käyttäjien tekemät kirjauk-

set tulisivat tietokantaan. Nykyisellään kahden tai useamman käyttäjän yhtäaikainen 

käyttö nollaa toisten tekemät kirjaukset ja muokkaukset. Tiedon keräämisen automati-

sointia tulisi kehittää, jolloin tietokantaan syötettävää tietoa voitaisiin huomattavasti 

kasvattaa ja inhimilliset virheet tiedon syötössä vähenisivät. 
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8. YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä tarkasteltiin mikrobivaurioiden esiintymistä eri materiaaleissa ja 

rakenteissa tehtyjen kenttätutkimuksien pohjalta. Tarkasteluun käytettiin pilotointivai-

heessa olevaa Microsoft Access -ohjelmalla tehtyä tietokantaa, johon kirjattiin tiedot 62 

rakennuksesta, jotka sisälsivät 96 tutkimusta ja yhteensä 1771 kpl kerättyjä mikrobi-

näytteitä, jotka sisälsivät yhteensä 8734 kpl mikrobikirjauksia neljälle elatusalustalle ja-

ettuna. Tulosten tarkastelu toteutettiin Microsoft Excel -ohjelmalla. Kirjaukset perustui-

vat ainoastaan tehtyihin tutkimuksiin ja niiden tutkimusraportteihin. 

Tietokantaa voidaan tulevaisuudessa käyttää uuden tiedon luomiseen ja uudenlaiseen 

tiedonkäsittelyyn sisäilmatutkimusten saralla. Kannan suurin vahvuus on mahdollisuus 

tarkastella erilaisia tilanteita ja suuria kokonaisuuksia yksityiskohtaisesti. Positiivisen 

kuvan tietokannan mahdollisuuksista antaa se, että jo nykyisellä pilotointivaiheen tieto-

määrällä voidaan saada johdonmukaisia tuloksia, joten suurempi tietomäärä kasvattaa 

mahdollisuuksia ja tarkasteltavia ominaisuuksia entisestään. Kattava tietokanta voi 

mahdollistaa mikrobivaurioiden nykyistä tehokkaamman ennaltaehkäisyn ja parantaa 

rakennusterveyttä. Tietokannan suurin heikkous on olennaisten tietojen puuttuminen, 

joita ei voi yleistää koko otokselle. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rakennusaikainen 

kosteus tai ylläpidon/huollon puutteet. Nämä tekijät voivat itsessään olla syitä rakentei-

den vaurioitumiseen, mutta tietokannan sisällä ne eivät tule esiin. Kyseiset asiat eivät 

kuitenkaan ole itsestään selviä ja niiden sisällyttäminen tietokantaan on hyvin vaikeaa. 

Lisäksi tulee olla selkeät linjaukset kaikkien kirjausten teossa, jotta tulokset perustuvat 

tietoon eikä mielipiteisiin. 

Tietokannan kautta tehtyjen tulosten tarkastelussa selkein tulos oli näytemäärän suuri 

vaikutus tuloksiin. Tutkimuksia on tehty erilaisissa rakennuksissa, jolloin eri rakenne-

tyyppejä on suuri määrä. Yksittäisistä rakenteista kerättyjen näytteiden määrä jää pie-

neksi, koska rakenteet vaihtelevat rakennusten välillä. Kehitysprojektin edetessä näyte-

määrät kasvavat, koska kirjattava data alkaa yleistyä ja kirjausten lukumäärä kasvaa. 

Näytemateriaaleista mineraalivillaa ja lastuvillalevyä voitiin tarkastella luotettavasti, 

mutta muiden materiaalien tarkastelu vaatisi enemmän näytteitä. Yleisten materiaalien 

otoskoko on huomattavasti suurempi kuin harvemmin käytettyjen. Tämän takia vähem-

män käytettyjen materiaalien tarkastelu tietokannalla vaatisi satojen tutkimusten läpi-

käymistä. Näytteiden sisältämien mikrobien tarkastelu oli mahdollista nykyisellä 

otoskoolla.  
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Tulosten tarkastelussa käsiteltiin yleisimpiä tapauksia, joihin tietokantaa voidaan käyt-

tää tämänhetkisellä otoskoolla. Tilanteet olivat kokonaisuudeltaan melko yksinkertaisia, 

mutta niiden kautta voitiin todeta tietokannan käyttömahdollisuuksien olevan laajat. Ma-

teriaalien ja ulkoseinärakenteiden vaurioitumisesta tehdyt tarkastelut mukailivat nyky-

tietoa melko tarkasti. Lastuvillalevyn ja ”tiili-lämmöneriste-tiili” ulkoseinärakenteen muita 

suurempi vaurioprosentti olivat näin ollen odotettuja tuloksia. Aktinomykeettien suuri 

esiintyminen lastuvillalevyssä yhdistettynä terveystietoihin voi auttaa selvittämään käyt-

täjien altistumista ja mahdollisten terveyshaittojen syntymistä.  

Suuri kehityskohde tietokannassa on vakauden ja käytettävyyden parannus. Ennen 

näiden parannusta, tietokantaa ei kannata laajentaa muihin sisäilman epäpuhtauksiin. 

Tietokannan jatkokehitys olisi hyvä aloittaa pohjalta soveltuvamman ohjelman tai koko-

naan uuden ohjelman teon kautta, koska Access on liian heikko ja tulosten tarkastelu 

tulee toteuttaa toisessa ohjelmassa. Kehityksessä tulisi huomioida jo kirjattujen tietojen 

kopioiminen uuteen ohjelmaan. 

Tietokannan laajentaminen mikrobinäytteistä muihin sisäilman epäpuhtauksiin on mik-

robinäytteiden tulosten valossa mahdollista. Muiden näytteiden kirjaaminen voi olla 

mikrobinäytteitä yksinkertaisempaa, sillä esimerkiksi VOC- ja kuitunäytteiden yhtey-

dessä ei kirjattaisi tietoa rakennetyypistä, joka mikrobinäytteiden kohdalla on työllistävä 

osuus rakenteiden yleistämisen takia. Terveydellisen vaikutuksen arviointiin vaaditaan 

kaikkien tutkittujen näytteiden kirjaaminen, koska oireita ei voi aina osoittaa yhden altis-

teen aiheuttamaksi. Terveydelliseen arviointiin luo haastetta käyttäjiltä saatavien ter-

veystietojen eri tasot ja yksilöllisyys. Tämän takia jokaiselle kirjattavalle asialle tulee 

laatia selkeät linjaukset, joiden mukaan kirjaukset tehdään. 

Tietokannan laajentaminen yhtä yritystä suuremmalle alalle on mahdollista, mutta tämä 

vaatisi yrityksen käytössä olevan osuuden erottamista omaksi tietokannaksi. Laajennus 

mahdollistaisi entistäkin suuremman tietomäärän keräämistä ja kasvattaisi tietokantaa 

tarkastelevien ihmisten määrää. Laajennuksessa haastavinta on yritysten sisäisten toi-

mintatapojen eroavaisuuksien yhdistäminen, jotta kaikki voisivat käyttää tietokantaa sa-

malla tavalla. 
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