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Ihmiset viettävät nykyaikana 90 % ajastaan sisätiloissa. Ei ole samantekevää millaiset
olosuhteet sisäilmastossamme vallitsevat, sillä niillä on suuri merkitys yleisen hyvin-
vointimme ja viihtyvyytemme kannalta. Uusissakin rakennuksissa voi esiintyä huonosta
sisäilmastosta aiheutuvia haittoja, minkä johdosta tilojen suunniteltu käyttöönotto voi
pahimmassa tapauksessa estyä. Tyypillisimmät valitukset liittyvät ilmanvaihdon toimin-
taan, ylilämpenemiseen tai oireisiin, joiden epäillään aiheutuvan rakennuksen sisäilmas-
ta. Sisäilmastoon ja sisäilman laatuun liittyvien ongelmien välttämiseksi sekä terveellis-
ten rakennusten tuottamiseen on 2000-luvun alkupuolella kehitetty erityiset Terve talo-
periaatteet ja kriteerit, jotka ovat olleet ajansaatossa käytössä vaihtelevasti.

Terve talo-asioilla tarkoitetaan kaikkia lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan ja si-
säilmastoon liittyviä tekijöitä, joilla on vaikutusta rakennuksessa toimivien käyttäjien
viihtyvyyteen, terveyteen ja oireiluun sekä työn tuottavuuteen. Terve talo-kohteissa py-
ritään määräysten minimitasoa parempaan kosteudenhallinnan ja puhtaudenhallinnan
tasoon sekä viihtyisämpään, käyttäjiä miellyttävään sisäilmaston laatuun. Terveessä
talossa ei ole hometta tai kosteusongelmia.

Tärkeä osa Terveen talon kriteereitä on hankkeen alkuvaiheessa tehty tavoitteiden
asettaminen rakennushankkeen sisäilmaston eri tekijöille, suunnittelulle, työmaalle ja
teknisille järjestelmille. Tavoitteet perustuvat pääasiassa Sisäilmayhdistyksen Sisäilmas-
toluokituksen ohjeisiin ja tavoitearvoihin. Hankkeen edetessä alkuvaiheessa asetetut
tavoitteet tarkentuvat varsinaisiksi suunnitteluarvoiksi ja lopulta rakenteiksi sekä tekni-
siksi järjestelmiksi.

Tässä työssä tutkittiin, mitä Terveen talon hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat si-
säilmastovaatimukset ja tavoitteet tarkoittavat käytännössä. Samalla selvitettiin, mitkä
tekijät varsinaisesti vaikuttavat terveelliseen sisäilmastoon ja miten nämä vaatimukset
voitaisiin selkeästi esittää. Erityisenä mielenkiinnon kohteena olivat sellaiset rakennus-
tyypit, joissa ihmiset joko asuvat tai oleskelevat pidempiaikaisesti. Tutkimuksen paino-
piste oli kuitenkin vaativimmissa hankkeissa, kuten toimisto- ja sairaalakohteissa.

Kirjallisuuslähteinä käytettiin alan oppikirjoja, RT-kortteja, Sisäilmayhdistyksen
oppaita, standardeja, tutkimusraportteja sekä uusimpia alan julkaisuja. Lisäksi aineistoa
täydennettiin haastatteluilla. Lopputuotteena laadittiin tilaajayrityksen käyttöön moni-
puolinen työkalu, johon tärkeimmät sisäilmastovaatimukset ovat koottuna. Työkalua
tullaan myös käyttämään osana yrityksen uutta palvelua.

Keskeisimmät asiat hyvän sisäilmaston kannalta ovat ylilämpenemisen hallinta, riit-
tävä ilmanvaihto ja ilman suodatus sekä vähäpäästöisten M1-luokan materiaalien käyttö.
Lisäksi oleellisia asioita ovat valmiin rakennuksen pintojen ja IV-järjestelmän puhtaus
sekä onnistunut työnaikainen kosteudenhallinta. Kosteus- ja homeongelmien välttä-
miseksi rakennuksessa on oltava tiiviit sekä kosteusteknisesti toimivat rakenteet ja ra-
kennusta tulee käyttää ja huoltaa oikein.



ii

ABSTRACT
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Master’s Degree Programme in Civil Engineering
KUOSKU, ARTO: Indoor Climate Requirements of Healthy Building at Project
Planning Stage
Master of Science Thesis, 103 pages, 25 Appendix pages
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Examiner: Professor Juha Vinha
Keywords: Indoor climate, Healthy Building, project planning, office, hospital

Nowadays people spend 90 % of their lives indoor premises. Considering this it is im-
portant to acknowledge the effects of indoor climate to our common well-being and
health. Even in new buildings there may occur problems derived from bad indoor cli-
mate quality which may, in the worst case, prevent proper commissioning of premises.
Most common complaints relate to ventilation, overheat or symptoms which are be-
lieved to originate from indoor air. At the beginning of 21th century a Finnish Healthy
building-concept was developed to avoid indoor air quality issues and to build more
healthy buildings.

The concept of Healthy building comprehends all thermal- and moisture perfor-
mance and indoor climate factors that effect to comfort, health, symptoms and produc-
tivity of users of a building. Main goal in Healthy building is to pursue better moisture
control and cleanliness in construction and more satisfactory indoor climate quality than
normal regulations demand. There are no mold or moisture damages in Healthy build-
ing.

An important part of the Healthy building-criteria is to set target values to different
factors of indoor climate, to building designing, construction and HAVAC-systems at a
project planning stage. These target values and requirements are based mainly on Finn-
ish Classification of Indoor Environment 2008. As a construction project proceeds,
these objectives are used as a basis to actual design values and are finally transformed to
solid structures and technical systems.

The objective of this thesis was to examine the meaning of the Healthy building in-
door climate requirements at project planning stage. Also the factors contributing to
healthy indoor climate quality were examined. The study focused on building types in
which people mainly either live or stay long periods of time. The research concentrated
mainly on office and hospital buildings.

The study was performed as a literature review. Study reports, standards, Finnish
building codes and guidebooks of Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate
were used as source of information. Literature was also complemented with interviews.
As an end product a versatile tool was made for the client company. The tool gathers the
most relevant indoor climate information and requirements mentioned and it is used as a
part of a new service of the company.

The most relevant factors relative to indoor climate quality are overheat control, suf-
ficient ventilation with air filtration and using low-emitting M1-class building materials.
Cleanliness of indoor surfaces and ventilation system in a finished building and success-
ful moisture control at construction stage are also in important roles. To avoid mold and
moisture damages it is necessary that envelope structures are air-tight enough and have
proper moisture behavior. Building must also be used and maintained properly.
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LYHENTEET JA MERKINNÄT

Adsorptio Kaasumaisten yhdisteiden ja hiukkasten sitoutuminen ma-
teriaalien pintaan tai sen pinnan huokosiin.

CE-merkintä Merkintä, joka osoittaa tuotteen täyttävän Euroopan unio-
nin direktiivien sille asettamat vaatimukset.

CFU Tarkoittaa mikrobin itiötä, solua, soluryhmää tai rihmaston
osasta, joka muodostaa kasvualustalle pesäkkeen.

Hankesuunnittelu Rakennushankkeen keskeinen vaihe tarveselvityksen jäl-
keen, ennen suunnitteluvaihetta. Hankesuunnittelun tulok-
sena määritetään kohteen keskeisimmät vaatimukset ja ta-
voitteet sekä kustannustaso.

IARC Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. (International
Agency for Reacearch on Cancer)

Ilman epäpuhtaus Ilman sisältämä hiukkanen, mikrobi tai kemiallinen yhdis-
te, jolla on haitallinen vaikutus ihmisen terveyteen tai viih-
tyvyyteen.

Kosteudenhallinta Kosteuden aiheuttamien haittojen ehkäisy ja hallinta ra-
kennushankkeen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpi-
dossa.

Materiaaliemissio Materiaaleista haihtumalla tapahtuva kemikaalien vapau-
tuminen huoneilmaan.

MVOC Mikrobiperäiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet.
Operatiivinen lämpötila Lämpötila, joka huomioi huoneilman lämpötilan lisäksi

ympäröivien pintojen lämpötilojen vaikutuksen.
Puhtaudenhallinta Puhtauden ja siivottavuuden huomioon ottaminen raken-

nuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä.
SBS Maailman Terveysjärjestön (WHO) määrittelemä Sairas-

rakennusoireyhtymä.
Sisäilma Sisätilojen ilmaa, joka koostuu ilmanvaihdon kautta tule-

vasta ulkoilmasta, rakenteiden kautta tulevasta vuotoil-
masta sekä ilman sisältämistä kemiallisista ja biologisista
epäpuhtauksista

Sisäilmasto Sisäilman, lämpö-, kosteus- ja valaistusolosuhteiden sekä
akustisten olosuhteiden muodostama kokonaisuus.

Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus ilmaisee, kuinka monta prosenttia
ilmassa on vesihöyryä siitä määrästä, joka ilmassa pysyy
tiivistymättä tietyssä lämpötilassa.

Suunnitteluarvo Arvo, joka toimii suunnittelussa järjestelmien tai rakentei-
den mitoituksessa. Tarkoituksena on varmistaa tavoitear-
vojen toteutuminen.

STI Puheensiirtoindeksi (Speech Transmission Index), kertoo
kuinka hyvin puheesta saa selvää. Jos STI on 0, mistään
puheen tavuista ei saa selvää. Jos STI on 1, puheen kaikis-
ta tavuista saa selvää.

Tavoitearvo Hankkeen alkuvaiheessa asetettava numeerinen tavoite,
joka toimii suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana.
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Terve talo Rakennuskonsepti, jossa keskitytään tavallista parempaan
kosteuden- ja puhtaudenhallintaan sekä viihtyisyyttä ja
työtehokkuutta lisäävän sisäilmaston varmistamiseen.

VOC Normaalissa huonelämpötilassa kaasumuodossa esiintyvät
haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

DL2 Puheen leviämisvaimennusaste [dB]
L'n,w Askeläänitasoluku [dB]
LA,eq LVIS-laitteiden tilaan aiheuttama A-painotettu keskiääni-

taso [dB]
LA,eq 07-22 Ulkopuolisen lähteen tilaan aiheuttama A-painotettu kes-

kiäänitaso klo 07-22 välillä [dB]
LA,eq 22-07 Ulkopuolisen lähteen tilaan aiheuttama A-painotettu kes-

kiäänitaso klo 22-07 välillä [dB]
n50 Rakennuksen ilmanvuotoluku [1/h]. Vuotoilman määrä 50

Pa paine-erolla mitattuna.
nv Vuotoilmanvaihto [1/h]. Rakenteiden läpi tuleva ilmavirta

tietyn paine-eron vallitessa.
q50 Rakennusvaipan ilmanvuotoluku [m3/h/vaippa-m2]. Vuo-

toilman määrä 50 Pa paine-erolla mitattuna
rD Häiritsevyyssäde [s]
R'w Ilmaääneneristysluku [dB]
T Jälkikaiunta-aika [s]
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1 JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitaan, että rakennuksen tulee täyttää terveellisyyden
ja turvallisuuden vaatimukset rakenteellisen turvallisuuden lisäksi myös sisäilman laa-
dun, kosteuden, lämpöolosuhteiden sekä ääniolosuhteiden osalta. Tämä on ehdoton vaa-
timus, johon kaikki luonnollisesti pyrkivät. Lain olennaisista vaatimuksista huolimatta
sisäilmastoon liittyviä ongelmia esiintyy edelleen. Näitä ovat etenkin viime aikoina jul-
kisuudessa esillä olleet kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamat sisäilmahaitat, joista osa
on johtunut rakentamisen aikaisista veden- ja kosteudenhallinnan puutteista ja osa suo-
ranaisista suunnitteluvirheistä.

Useimmiten huonon sisäilmaston haitat ilmenevät vasta myöhemmin rakennuksen
käytön yhteydessä. Uusissakin rakennuksissa voi esiintyä huonosta sisäilmastosta aiheu-
tuvia haittoja, minkä johdosta tilojen suunniteltu käyttöönotto voi pahimmassa tapauk-
sessa estyä. Tyypillisimmät valitukset liittyvät ilmanvaihdon toimintaan, ylilämpenemi-
seen tai oireisiin, joiden epäillään aiheutuvan rakennuksen sisäilmasta.

Rakennusten sisäilmastoon liittyvät ongelmat olivat myös vuosituhanteen vaihteessa
Terve talo-teknologiaohjelman käynnistämisen yhtenä perusteena, minkä yhteydessä
syntyi periaatteet Terveen talon toteutukselle. Valmiista konseptista huolimatta, periaat-
teet ovat ajansaatossa olleet käytössä vaihtelevasti.

Nykypäivänä asiakkaiden tietoisuus ja vaatimukset sisäilmaan liittyen ovat kasva-
neet varsinkin vaativissa kohteissa. Rakennushankkeen tilaaja haluaa tietää, miten
hankkeen eri osapuolet omalla toiminnallaan varmistavat toimivan, terveellisen ja si-
säilmastovaatimukset täyttävän rakennuksen toteuttamisen. Siksi tämän tutkimustyön
tilaavalle kohdeyritykselle on luonnollista kehittää asiakkaan tarpeita vastaavia sisäil-
mastoon liittyviä palveluita, joilla edesautetaan laadukkaan sekä asiakkaan vaatimusten
mukaisen rakennuksen toteuttamista. Perimmäisenä tarkoituksena on luoda prosessi,
joka varmistaa, että kohteessa ei ilmenisi sisäilmaongelmia rakennuksen valmistumisen
jälkeen.

Rakennushankkeet ovat poikkeuksetta vaativia ja monimuotoisia projekteja, joissa
eri asioiden koordinointi on keskeisessä osassa. Hankesuunnitteluvaiheessa asetettujen
tavoitteiden tulisi olla selkeitä ja saatavilla koko hankkeen ajan. Tutkimuksissa on esi-
tetty tarvetta uusille työkaluille, joiden avulla sisäilmastoon liittyvät tavoitteet voidaan
esittää konkreettisina, numeerisina tai sanallisina vaatimuksina. Näin suunnittelua ja
rakentamista voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti, jolloin asetetut vaatimukset ovat
etukäteen sovitulla tavalla todennettavissa valmiissa kohteessa. Hankkeen edetessä al-
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kuvaiheessa asetetut tavoitteet tarkentuvat varsinaisiksi suunnitteluarvoiksi ja lopulta
rakenteiksi sekä teknisiksi järjestelmiksi.

Sisäilmastoon liittyviä ohjeita esitetään Sisäilmastoluokitus 2008:ssa, Asumister-
veysohjeessa sekä Terve talo-teknologiaohjelman pohjalta laaditussa Terveen talon to-
teutuksen kriteerit-ohjekorteissa. Lisäksi sisäilmastoon otetaan kantaa Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman määräyksissä ja ohjeissa sekä kansainvälisissä standardeissa. On
siis olemassa useita sisäilmastoon liittyviä luokituksia ja vaatimuksia mutta ongelmana
on näiden tietojen hajanaisuus sekä käytännöllisyyden puute työelämän tarpeisiin näh-
den. Siksi uuden palvelun kehittämisessä on luonnollista aloittaa tavoitteiden ja vaati-
musten kokoamisesta, jotta voidaan ymmärtää valintojen vaikutus hankkeen muihin
vaiheisiin.

Nyt tehtävä opinnäytetyö on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka päämääränä on ke-
hittää uusi, sisäilmastoon liittyvä palvelu osaksi yrityksen toimintaa. Aiheen laajuuden
vuoksi yrityksellä on tavoitteena teettää jokaisesta kuvan 1 esittämästä osa-alueesta oma
opinnäytetyö, jotta saataisiin katettua rakennusprosessin kaikki vaiheet.

Kuva 1. Sisäilmaston laadun hallinta rakennusprojektissa

Tämän työn pääongelmana on selvittää, mitä Terve talo-konseptin mukaiset hank-
keen alkuvaiheessa asetettavat sisäilmastovaatimukset tarkoittavat käytännössä. Samalla
haluttiin selvittää, mitkä tekijät varsinaisesti vaikuttavat terveelliseen sisäilmaan ja mi-
ten nämä vaatimukset voitaisiin selkeästi esittää.

1.2 Tavoitteet ja rajaukset

Työn päätavoitteena on selvittää ja koota eri lähteissä mainitut sisäilmaston laatuun liit-
tyvät vaatimukset ja esittää ne helppokäyttöisessä ja yksinkertaisessa muodossa. Erityi-
senä mielenkiinnon kohteena ovat sellaiset rakennustyypit, joissa ihmiset joko asuvat tai
oleskelevat pidempiaikaisesti. Tutkimuksen painopiste on kuitenkin vaativimmissa
hankkeissa, kuten toimisto- ja sairaalakohteissa. Tässä vaiheessa vaatimuksia tarkastel-
laan uudisrakentamisen näkökulmasta mutta ne ovat sovellettavissa myös korjausraken-
tamiseen. Keskeisiä tavoitearvoja ovat lämpötilaan, kosteuteen, ilmanlaatuun, akustiik-
kaan ja ilmanvaihtoon liittyvät suureet. Lisäksi tutkitaan puhtauteen ja kosteudenhallin-
taan liittyviä vaatimuksia. Diplomityölle asetetut tavoitteet löytyvät kuvasta 2.

Hankkeiden lopputuloksen kannalta on tärkeää, että osapuolet ymmärtävät Terve ta-
lo asioiden merkityksen. Siksi kootuista tiedoista laaditaan Excel-sovellus, joka tehostaa
tiedon soveltamista käytännön työssä. Sovelluksen tietojen tulee olla mahdollisuuksien
mukaan myös myöhemmin täydennettävissä. Työn on tarkoitus helpottaa suunnittelijoi-
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den ja asiantuntijoiden arkea lähtötietojen osalta sekä toimia apuvälineenä rakennutta-
misessa. Itse tutkimusraportti toimii tiivistettynä sisäilmaston laatua käsittelevänä käsi-
kirjana, josta työkalun käyttäjä saa tarvittaessa taustatietoa. Alitavoitteena on muodostaa
hankkeen aikana kerätystä aineistosta materiaalipankki ja samalla työn edetessä mää-
ritellä rajapinnat toisten opinnäytetöiden kanssa.

Kuva 2. Tutkimuksen tavoitteet

Sisäilmasto on tässä työssä rajattu koskemaan terveydensuojelulaissa mainittuja
asuntojen ja vastaavien oleskelutilojen sisäolosuhteita, joissa ei ole tuotannollisesta
syystä johtuvia päästöjä. Tässä työssä ei siis käsitellä esimerkiksi teollisuuden työpaik-
kojen sisäilmastoa, jota koskevat omat vaatimuksensa.

Lisäksi tutkimus on rajattu koskemaan rakennushankkeen alkupään, eli hankesuun-
nittelun ja osittain luonnossuunnittelun vaiheita keskittyen tavoitteiden asettamiseen.
Työ sivuaa rakennesuunnitteluun vaikuttavien asioiden lisäksi myös arkkitehdin ja LVI-
suunnittelijan vastuualuetta. Työn laajuuden rajaamiseksi keskitytään vaatimuksiin vain
yleisellä tasolla, sillä tarkoituksena on aikaansaada mahdollisimman monipuolinen kat-
saus sisäilmastoon vaikuttavista eri tekijöistä. Koska pääosassa ovat uudiskohteet, ei
tässä työssä varsinaisesti keskitytä sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Valaistus on jä-
tetty tutkimuksen ulkopuolelle sen vaatimaan laajuuden ja erikoispiirteiden takia.

Muissa opinnäytetöissä on tarkoitus käsitellä rakennushankkeen seuraavia vaiheita,
joita ovat suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto. Suunnitteluvaihetta käsittelevä työ kes-
kittyy etenkin rakennusfysikaaliseen suunnitteluun. Näin ollen tässä tutkimuksessa ei
keskitytä näihin osioihin enempää, kuin mitä sisäilmastoon liittyvän kokonaiskuvan
ymmärtämisen kannalta on välttämätöntä. Itse uuden palvelun tuotteistaminen ei kuulu
tämän työn sisältöön, vaikka näitä opinnäytetöitä käytetäänkin pohjana tuotteen kehi-
tyksessä.
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1.3 Tutkimusraportin aineisto ja rakenne

Tutkimuksen laadintaan ja yrityksen uuden palvelun kehittämiseen aineistoa on kerätty
kirjallisuudesta, artikkeleista, standardeista ja RT-ohjekorteista. Kirjallisuuslähteinä on
käytetty alan oppikirjoja, sisäilmayhdistyksen oppaita, tutkimusraportteja sekä mahdol-
lisuuksien mukaan uusimpia alan julkaisuja.

Tutkimus on suoritettu pääsääntöisesti kirjallisuusselvityksenä mutta tutkimuson-
gelman kartoittaminen vaati myös haastatteluja. Haastateltavina olivat yrityksen moni-
puolisen asiantuntiajoukon lisäksi LVI-suunnittelijoita. Haastattelujen tarkoituksena oli
selvittää käytännön toteutukseen liittyviä asioita ja hankkia tarvittavaa lisämateriaalia.
Lisäksi yrityksen omalta ohjausryhmältä saatiin kehitysideoita tutkimuksen soveltami-
seen liittyen.

Tutkimusraportin alkuosassa käydään läpi sisäilmaston määritelmä ja sen merkitys
ihmisten viihtyvyyteen, terveyteen ja tuottavuuteen. Luvussa 3 määritellään, mikä on
Terve talo ja esitetään Terveen talon tehtävät hankesuunnitteluvaiheessa. Luvussa 4
esitellään tiivistetysti sisäilmaston suunnittelun perusteena olevaa lainsäädäntöä, mää-
räyksiä sekä muita yleisesti käytettyjä ohjeita ja standardeja.

Sisäilmaston laatuun vaikuttavia tekijöitä käydään läpi luvussa 5. Luvussa on koot-
tuna Sisäilmastoluokituksesta sekä muista ohjeista ja määräyksistä löytyviä sisäilmas-
toon liittyviä viitearvoja, koska ne muodostavat terveen talon tavoitearvot. Osa raken-
tamismääräyskokoelman ohjeista ovat vuodelta 2012 tai uudempia, joten vanhemman
Sisäilmastoluokituksen 2008 tietoja on tarkistettu ja muutettu siltä osin, kuin on ollut
tarpeellista. Näitä tietoja on täydennetty sisäilmastoon ja eri tekijöihin liittyvällä teorial-
la, joita kirjallisuudessa esitetään.

Luvussa 6 käydään läpi eri rakennustyyppikohtaisia erityispiirteitä sisäilmaston ja
Terve talo-periaatteiden kannalta. Esitetyistä kohteista on pyritty selvittämään lyhyesti
nykyisessä rakennuskannassa esiintyviä ongelmia, jotta osattaisiin välttää mahdolliset
riskipaikat tulevaisuudessa ja tiedetään mihin kannattaa erityisesti uudiskohteissa kes-
kittyä. Näiden tietojen lähteinä on käytetty erinäisiä kysely- tai tutkimustuloksia.  Tä-
män lisäksi hyödynnettiin uusimpia rakennustyyppikohtaisia suunnitteluohjeita ja käsi-
kirjoja, jotta saataisiin koottua uusin käytettävissä oleva tieto. Lisäksi kokonaisuutta on
tarkennettu ja täydennetty tehtyjen haastattelujen perusteella.
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2 RAKENNUSTEN SISÄILMASTO

2.1 Sisäilmaston ja sisäilman määritelmä

Ihmiset viettävät nykyaikana 90 % ajastaan sisätiloissa, kuten asunnoissa, työpaikoilla
ja koulussa. Ei siis ole aivan samantekevää millaiset olosuhteet sisäilmastossamme val-
litsevat, sillä niillä on suuri merkitys yleisen hyvinvointimme ja viihtyvyytemme kan-
nalta. Aluksi on hyvä täsmentää kahta aiheeseen liittyvää termiä – sisäilmaa ja sisäil-
mastoa. Sisäilma on oleskelutiloissa olevaa ilmaa, jota me hengitämme. Se koostuu il-
manvaihdon kautta tulevasta ulkoilmasta, rakenteiden kautta tulevasta vuotoilmasta
sekä ilman sisältämistä kemiallisista ja biologisista epäpuhtauksista. Sisäilmasto puoles-
taan on käsitteenä huomattavasti laajempi, kuten kuvasta 3 käy ilmi. Siihen kuuluvat
sisäilman lisäksi myös fysikaaliset tekijät, joita ovat lämpöolosuhteet, veto eli ilman
liike, ilman kosteus, valaistusolosuhteet ja akustiikka. Tästä laajemmasta merkityksestä
voidaan käyttää myös synonyymiä sisäympäristö. (Seuri & Palomäki 2000)

Kuva 3. Sisäilmaston muodostavat tekijät (Pietiläinen et al. 2007, s. 29)

Edellä mainittujen eri sisäilmastotekijöiden huomioon ottamisen lisäksi rakentami-
sen aikaisella puhtaudella ja kosteudenhallinnalla on vaikutusta ilman laatuun raken-
nuksen käytön aikana. Rakennuksessa käytettävät materiaalit tulisi valita siten, että niis-
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tä aiheutuu mahdollisimman vähän sisäilmaa huonontavia tekijöitä. Käytönaikaisen
huollon ja kunnossapidon merkitystä ei myöskään voi liikaa korostaa.

2.2 Sisäilmastotutkimuksen taustaa

Suomessa on herätty sisäilmaongelmien pariin jo 1970-luvulla energiakriisin jälkiseu-
rauksena tehtyjen virheiden myötä. 1980-luvulla selvityksen kohteena olivat asbestin ja
formaldehydin aiheuttamat terveyshaitat. Homeongelmat ja niiden selvittely nousivat
julkisuuteen 1990-luvun alkupuolella ja ongelmat ovat jatkuneet aina nykypäivään,
2010-luvulle asti. Mukaan ovat tulleet sisäilman muut epäpuhtaudet, kuten hiukkaset,
haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sekä muut kaasumaiset yhdisteet. Kaikkia ilman
epäpuhtauksia ja niiden terveysvaikutuksia ei kuitenkaan vielä täysin tunneta. (Seuri &
Palomäki 2000)

Uusimpana tutkimuskohteena ovat eri VOC-päästöjen yhteisvaikutus ja tarkkojen
toimenpidearvojen määritys, pienhiukkasten todellinen merkitys terveyteen sekä homei-
den mikrobitoksiinit. Lisäksi rakentamiseen ja sisäilmastoon vaikuttavat EU:n asettamat
energiatehokkuusvaatimukset, joiden mukaan vuoteen 2020 mennessä kaikkien uusien
rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia (YMa 1/2014). Paremmin lämpöä
eristävät, tiiviit rakenteet aiheuttavat lisähaasteita rakenteiden sekä ilmanvaihdon toteu-
tukselle ja toimivuudelle, mikä saattaa korostaa sisäilmaston ongelmia. (Reijula et al.
2012; Holopainen et al. 2008; Pekkanen et al. 2014, Vinha et. al. 2013)

Sisäilmastoon liittyvä suunnitteluohjeisto ja tutkimustieto ovat suhteellisen nuoria.
Uutta tietoa tulee jatkuvasti ja aikaisemmat ohjeet vanhenevat melko nopeasti. Perintei-
seen rakentamiseen ja insinööriosaamiseen verrattuna rakenteellinen turvallisuus ja ra-
kenteiden kantavuus ovat olleet paremmin hallinnassa, sillä osa mekaniikan peruskaa-
voista ja teorioista ovat peräisin jo 1800-luvulta. Erityispiirteenä sisäilmaston suunnitte-
lussa on se, että enää ei vaikutakaan yhden suunnittelualan osaaminen vaan vaaditaan
saumattomampaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja ennen kaikkea kokonaisuuden
hallintaa. Sisäilman ja sisäilmaston laatu on hyvin kompleksinen ongelma, eli toisistaan
riippuvia, lopputulokseen vaikuttavia muuttujia on paljon. Se ei silti välttämättä tarkoita
sitä, etteikö laatua ja lopputulosta voisi hallita. (Seuri & Palomäki 2000; Salonen et al.
2011)

2.3 Huonon sisäilmaston vaikutukset

Rakennusten terveellisyys välittyy sisäilman kautta. Sisäilmaston laadulliset puutteet ja
ongelmat vaikuttavat merkittävästi sen vaikutuspiirissä olevien ihmisten viihtyvyyteen,
työtehokkuuteen ja terveyteen. Yleisesti voidaan sanoa, että sisäilmaston vaikutus ihmi-
seen kohdistuu ihon, limakalvojen ja hengitysteiden kautta, koska ne ovat rajapintana
ihmisen ja ympäristön välillä. Sisäilmaston tekijöiden vaikutus ihmiseen on myös hyvin
monimutkainen ilmiö. Vaikutusten voimakkuus ja määrä vaihtelee tiloissa oleskelevien
ihmisten terveydentilan, iän ja herkkyyden mukaan. Lisäksi keskeinen tekijä on altistus-
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aika ja kuormitustaso. Eri ihmiset voivat reagoida samoissakin olosuhteissa hyvin yksi-
löllisesti. (Seppänen 1996)

Huono sisäilman ja sisäilmaston laatu on yksi maamme suurimmista ympäristöter-
veysongelmista, joista kosteus- ja homevauriot ovat ylivoimaisesti merkittävimpiä on-
gelmien aiheuttajia. Useissa selvityksissä on arvioitu, että huonon sisäilman aiheuttamat
kustannukset Suomessa ovat kaiken kaikkiaan 1,5–3 miljardia euroa vuodessa. Luku on
suurempi kuin maamme rakennusten vuosittaiset lämmityskustannukset. Kustannuksia
syntyy pääsääntöisesti lääkäreissä käynneistä, sairaalahoitopäivien ja työstä poissaolo-
jen seurauksena. Arvioissa on huomioitu lukuisia tekijöitä, kuten sisäilmastoon liittyvät
allergiset sairaudet, tupakansavun ja radonin aiheuttamat syöpäsairaudet, huonon si-
säilmaston aiheuttamasta työtehon laskusta aiheutuvat kustannukset, ennenaikainen elä-
köitymien, sairaalainfektiot sekä home- ja kosteusvaurioista aiheutuvat oireet ja sairau-
det. (Pirinen 2010; Pietiläinen et al. 2007, s. 17)

Sisäilmaan ja sisäilmastoon liittyvät ongelmat ovat myös maailmanlaajuinen ilmiö.
Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) on 1980-luvulla ottanut
huomioon rakennusten huonoon sisäilmastoon liittyvät ongelmat määrittelemällä SBS-
oireyhtymän (sick building syndrome). SBS-oireyhtymällä tarkoitetaan sisäilmaan liit-
tyvien, epämääräisten oireiden runsasta esiintymistä rakennuksessa. Oireisiin kuuluvat
nenän, kurkun ja silmien ärsytys, väsymys ja päänsärky, käheä ääni, hengitystietuleh-
dukset sekä yliherkkyysreaktiot. Näiden oireiden esiintyessä samassa rakennuksessa
laajan käyttäjäjoukon kesken, voidaan puhua sairaasta rakennuksesta tai sairaan raken-
nuksen oireista. (Seuri & Palomäki 2000; Seppänen 1997)

2.4 Hyvän sisäilmaston hyödyt

Hyvän sisäilmaston tuntomerkkinä on, että se ei aiheuta terveyshaittaa, käyttäjät ovat
siihen tyytyväisiä ja sillä on työtehokkuutta lisääviä ominaisuuksia. Hyvälaatuisen si-
säilmaston merkitys on helpoiten arvioitavissa huonon sisäilmaston aiheuttamien kus-
tannusten avulla, jota edellä esiteltiin. Sisäilmaston laadun ja tyypillisten sairasraken-
nusoireiden määrän on yleisesti arvioitu vaikuttavan työtehokkuuteen jopa 10 %. Ra-
kennus tulee siksi lähtökohtaisesti suunnitella siten, että sisäilmaston ongelmilta vältyt-
täisiin ja suunnitellut tilat olisivat käyttötarkoituksensa mukaisia. (Seppänen 1997)

Etenkin työpaikoilla hyvä sisäilma tulisi ajatella yhdeksi tuotantovälineeksi, kuten
hyvä atk-ohjelma tai ergonomisesti suunniteltu työasema. Huono sisäilman laatu ilme-
nee heikentyneenä työtehona, huonona työssäviihtyvyytenä ja osittain motivaation puut-
teena. Työ on Suomessa kallista ja huonon sisäilmaston takia työntekijä ei pysty anta-
maan työnantajalle sitä työpanosta, minkä hän koulutuksensa, kokemuksensa ja osaami-
sensa puolesta olisi valmis antamaan. (Seuri & Palomäki 2000, s. 17)

Hyvään sisäilmastoon ja rakentamisen laatuun kannattaa panostaa, sillä siitä hyöty-
vät kaikki osapuolet. Kouluissa ja päiväkodissa hyvä sisäympäristö takaa lasten oppimi-
selle paremmat olosuhteet. Työntekijöiden viihtyvyys ja rakennuksesta aiheutuvat sai-
raudet vähenevät, mikä merkitsee työnantajalle parempaa tuottavuutta. Kiinteistön
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omistaja hyötyy tilojen arvon ja vuokrattavuuden parantumisena sekä mahdollisesti
korkeampina vuokatuottoina. Asuinrakennuksissa vältetään homeongelmat ja tervey-
denhoidon laitoksissa hyvä sisäilma vähentää infektioriskiä sekä auttaa potilaiden toi-
pumisessa. Koko väestön tasolla tarkasteltuna seurauksena on lopulta se, että yhteiskun-
nalle aiheutuu pienemmät terveydenhoidon kustannukset. (Pietiläinen et al. 2007, s. 18;
Seppänen 1997)
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3 TERVE TALO

3.1 Taustaa ja määritelmä

Viisivuotinen Terve talo-teknologiaohjelma käynnistettiin vuonna 1998 ja se piti sisäl-
lään 123 eri hanketta. Ohjelman taustalla olivat akuutit sisäilmaongelmat sekä jatkuvasti
yleistyvät rakennusten kosteus- ja homevauriot, joihin haluttiin saada muutosta. Keskei-
senä tavoitteena oli muun muassa sisäilmaa ja rakennusfysiikkaa koskevan osaamisen
sekä niihin liittyvän terveystiedon nostaminen kansainväliseksi menestystekijäksi. Tek-
nologiaohjelman tuloksena kiinteistö- ja rakennusalalle tuotettiin merkittävä määrä uutta
tutkimustietoa ja osaamista liittyen sisäilmaan sekä rakennusten terveellisyyteen. Pyr-
kimyksenä oli löytää käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joilla vältet-
täisiin kosteuteen, materiaaliemissioihin ja ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat. (Rantama
et al. 2003, s. 4)

Terve talo-asioilla tarkoitetaan kaikkia kosteuteen ja sisäilmastoon liittyvä asioita,
joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveyteen, viihtyvyyteen ja työn tuottavuu-
teen. Terve talo on määritelty teknologiaohjelman loppuraportin (Rantama et al. 2003 s.
7) mukaan seuraavasti:

- Terve talo on rakennus, joka on suunniteltu ja rakennettu siten, että se tarjoaa
kilpailukykyisesti siellä asuville ja työskenteleville terveelliset, turvalliset, ja
toiminnallista tarkoitustaan vastaavat olosuhteet.

- Terve talo on laadukas, kestävä ja taloudellinen.
- Terveessä talossa on työtehokkuutta ja viihtyvyyttä parantava hyvä sisäilmasto
- Rakennusta käytetään ja hoidetaan siten, että sen ominaisuudet säilyvät tavoitel-

lun käyttöiän ajan.

Tutkimusohjelman myötä syntyneitä ratkaisuja hyödynnettiin muutaman toimisto-
rakennusprojektin lisäksi Kuopioon rakennetun Puijon kartanon toteutuksessa. Kyseessä
oli hengityselinsairaille rakennettu asuintalo, johon pystyttiin rakentamaan erittäin hy-
välaatuinen sisäilmasto ilman, että kustannukset olisivat nousseet kovinkaan montaa
prosenttia. Pilottikohteiden toteutuksen yhteydessä huomattiin, että pelkkä Terveen ta-
lon määritelmä ei riitä, vaan tarvittiin käytännön työkalu rakennusyritysten käyttöön ja
terveiden rakennusten tuottamiseen. Tämän tuloksena laadittiin oma Terveen talon kri-
teeristö. (Rantama et al. 2003)
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3.2 Terveen talon kriteerit

Yhtenä teknologiaohjelman projekteista oli terveen talon toteutuksen kriteerien määrit-
täminen. Projektissa laadittiin terveen talon toteutusohjeet ja niiden tehtävänä on esittää,
miten sisäilmastoluokituksessa mainitut tavoitteet voidaan viedä käytännön rakentami-
seen. Niissä kuvataan keskeisimmät suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimuk-
set. Ohjeita noudattamalla on mahdollista rakentaa kuiva, terveellinen ja teknisesti toi-
miva rakennus tilojen, järjestelmien sekä rakenteiden osalta, joka myös täyttää vaaditut
sisäilmasto-olosuhteet. Kuvassa 4 on esitettynä tarkemmin terveen talon sisältämiä osa-
alueita. (Rantama et al. 2003 s.16; RT 07-10805 2003, s. 3)

Terveen talon kriteereistä on julkaistu kaksi eri ohjekorttia: Toinen koskien toimiti-
larakentamista ja toinen asuntorakentamista.  Ohjekortit on tarkoitettu työkaluksi raken-
nusten terveellisyyden varmistamiseksi ja ne sisältävät erinäisiä tarkastus- ja muistilisto-
ja. Kun hankkeessa noudatetaan kyseisiä kriteereitä vaihe vaiheelta, voidaan olettaa
lopputuloksen olevan edellä määritelty Terve talo. (Rantama et al. 2003 s.16)

Kuva 4. Terveen talon peruspilarit (RT 07-10805 2003)

Kriteerit on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa rakentamisen eri vaiheissa lähtien aina
tavoitteiden asettelusta hankkeen alussa ja päättyen lopulta rakennuksen vastaanottoon
ja käyttöön (kuva 5). Terveen talon kriteerit eivät sisällä yleisiä laatuvaatimuksia, vaan
kriteerien tarkoitus on täydentää hyvän rakennustavan tulkintaa terveen talon toteutuk-
sessa. Tämän takia hankeasiakirjoissa on erikseen mainittava terveen talon kriteerien
noudattamisesta. Terve talo-asioihin voidaan viitata yleisellä tasolla sopimusasiakirjois-
sa ja yksityiskohtaisemmin teknisissä asiakirjoissa. (RT 07-10805 2003)

Terveen talon toteutuksen tehtävälistat pitävät sisällään Sisäilmastoluokituksen mu-
kaiset tavoitearvot lämpöolojen, ilmanlaadun ja rakennusmateriaalien osalta. Hankkeis-
sa pyritään luokituksessa määriteltyyn perusvaatimuksia parempaan sisäilmaston laatu-
tasoon, joten sisäilmastoluokaksi valitaan aina S1 eli yksilöllinen sisäilmasto tai S2 eli
hyvä sisäilmasto. Kriteerit perustuvat Sisäilmastoluokituksen vuoden 2000 versioon,
joten tässä työssä on muokattu kriteereitä uusimman, Sisäilmastoluokitus 2008 mu-
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kaiseksi. Lisäksi Terve talo-ohjeissa otetaan kantaa rakenteiden lämpö- ja kosteustekni-
seen suunnitteluun, työmaa-aikaiseen laadun-, puhtauden- ja kosteudenhallintaan sekä
rakennuksen käyttöönottoon. (RT 07-10805 2003)

Kuva 5. Esimerkki Terveen talon kriteereistä (Rantama et al. 2003 s.16)

Suunnittelijoiden tehtävänä on varmistaa tavoitteiden täyttyminen etsimällä par-
haimmat ja tehokkaimmat ratkaisut. Hyvän sisäilmaston saavuttaminen vaatiikin eri
suunnittelualojen osaajien tiivistä yhteistoimintaa. Rakennussuunnittelulla asetetaan
puitteet energiatehokkaan ja terveellisen rakennuksen toteuttamiselle, sillä arkkitehti voi
vaikuttaa sisäolosuhteisiin tilasuunnittelun, ikkunoiden sijoittelun sekä käytettävien pin-
tojen ja kalusteiden materiaalivalintojen kautta. Rakennesuunnittelija vastaa osaltaan
rakenteiden kantavuuden lisäksi lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta sekä akustii-
kasta. Tarvittaessa nämä voidaan eriyttää omiksi suunnittelukokonaisuuksiksi. LVI-
suunnittelulla varmistetaan vaadittujen lämpö- ja kosteusolojen, riittävän ilmanvaihdon
sekä energiatehokkuuden saavuttaminen. Pääsuunnittelija on vastuussa tilaajan sisäil-
mastotavoitteiden toteutumisesta ja suunnitelmien yhteensovittamisesta. Sisäilmasto- ja
puhtausluokkien vaatimukset tulee viedä myös työselostuksiin tarvittavilta osin. (RT
07-10805 2003)

Rakennusvaihe on yksi hankkeen kriittisimpiä kohtia. Toteutuksessa korostuu eri-
tyisesti laadunvarmistus, joka tapahtuu kosteuden- ja puhtaudenhallinnan kautta, unoh-
tamatta hyvää rakennustapaa. Terve talo-kohteissa valvonnan määrä lisääntyy ja usein
vaatimusten toteutumisen tarkastamiseen käytetään ulkopuolisia henkilöitä, kuten puh-
taudenhallinnan konsulttia, kosteusmittaajaa tai ilmatiiviyden mittaajaa. Terveen talon
vaatimukset tulee ottaa huomioon työmaan aikataulussa varaamalla riittävästi aikaa kui-
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vatuksen varmistamiseksi ja puhtaudenhallinnan onnistumiseksi. Työmaan henkilökun-
nan tulee myös olla motivoitunut ja perehtynyt terveen talon toteutukseen. (RT 07-
10805 2003)

Hyvän sisäilmaston ylläpidon ja rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan
varmistaminen vaatii, että rakennusta käytetään ja huolletaan oikein. Tämän perustana
on se, että käyttö- ja huolto-ohjeeseen on kirjattu vaadittavat asiat, kuten eri materiaa-
lien ja rakenneosien huolto-ohjeet sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän ylläpitoon
ja käyttöön liittyvät tiedot. Vastaanottovaiheessa sekä huollosta vastaava että tilan käyt-
täjä tulee perehdyttää omalta osaltaan rakennuksen käyttöön. Usein voi käydä niin, että
käyttäjä ei esimerkiksi tiedä miten tilakohtaiset huonesäätimet toimivat. Käyttäjän on
hyvä vähintään ymmärtää millainen ilmanvaihtojärjestelmä rakennuksessa on käytössä,
mistä ilma tulee ja mistä se poistuu (Seuri & Palomäki 2000).

3.3 Hankesuunnitteluvaiheen Terve talo-tehtävät

Tärkeä osa terveen talon kriteereistä on hankkeen alkuvaiheessa tehty tavoitteiden aset-
taminen rakennushankkeen sisäilmaston eri tekijöille, työmaalle ja teknisille järjestel-
mille kuvan 6 mukaisesti. Terveen talon sisäilmasto saavutetaan oikealla ilmanvaihtu-
vuudella, sopivilla lämpöolosuhteilla, vähäpäästöisillä materiaaleilla, hyvällä akustiikal-
la sekä valaistuksella ja kun rakennus sekä rakenteet toimivat lämpö- ja kosteusteknises-
ti oikein.  (Rantama et al. 2003)

Mitä korkeammat sisäilmastotavoitteet rakennukselle asetetaan, sitä todennäköi-
sempää on, ettei tavoitteisiin päästä ilman erityisiä ponnisteluja. Hankeasiakirjoissa esi-
tetään tavallisesti paljon yksityiskohtaista tietoa mutta jälkikäteen hankkeen alkuperäi-
siä, tilaajan dokumentoituja vaatimuksia on ollut vaikea löytää tai ne eivät olleet ajan
tasalla. Tavoitteet tulee siksi kirjata selkeäsi ylös ja niiden tulee olla kaikkien osapuolen
saatavilla koko hankkeen ajan. Etenkin monimuotoisissa hankkeissa ongelmana saattaa

Kuva 6. Tavoitteiden asettaminen sisäilmastoon vaikuttaville eri tekijöille on tärkeä
osa terveen talon kriteereitä (Rantama et al. 2003 s.16, muokattu)
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P1/P2 ilmanvaihtotyöt
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olla tiedon hukkuminen tai vastuiden hajaantuminen rakennushankkeen lukuisille eri
osapuolille. (Pietiläinen et al. 2007, s. 24)

Kun hankesuunnitteluvaiheessa on päätetty noudattaa Terveen talon periaatteita, va-
litaan haluttu tavoitetaso kirjaamalla sisäilmastotavoitteet esimerkiksi Sisäilmastoluoki-
tus 2008 avulla. Rakennuttajan on yhdessä suunnittelijoiden kanssa määritettävä raken-
nukselle asetettavat vaatimukset tarvittaessa tilakohtaisesti. Terve talo-hankkeissa pyri-
tään sisäilmastoluokkaan S1 tai S2. Luokitusten avulla hankkeen eri osapuolet tietävät,
mitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tulee tehdä ja miten toimia rakentamisen
eri vaiheissa. Tavoitearvojen lisäksi määritetään rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisen
suunnittelun vaativuusluokka (Lehtinen & Viljanen 2001) ja kosteudenhallinnan tavoi-
tetaso, esimerkiksi RIL 250 (2011) mukaisesti. Myös rakennusaikaiselle puhtaudelle on
asetettava sisäilmastoluokituksen mukaiset P1-puhtaustasot ja esitettävä käytettävien
materiaalien vaatimukset (M1-päästöluokitus).

Hankeen alkuvaiheessa tulee arvioida tiloissa esiintyvät tavallisesta poikkeavat epä-
puhtauslähteet ja lämpökuormat sekä muut mahdolliset suunnittelun lähtötiedot. Yksi
tärkeä osa-alue on tontin soveltuvuuden varmistaminen, jolloin selvitetään maaperän
puhtaus, routivuus, radonriskit, pohjaveden sijainti, merenpinnan vaihtelut, ulkoilman
laatu ja liikenteen vaikutus. (Seppänen 1997; RT 07-10564 1995)

Rakennuttaja vastaa viimekädessä asetettujen tavoitteiden todentamisesta valmiissa
kohteessa ja siitä, että Terve talo-asiat viedään suunnittelua ja rakentamista koskeviin
asiakirjoihin. Erityisesti hankesuunnitelma, urakkaohjelma ja urakkarajaliite ovat tärkei-
tä asiakirjoja. Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07-10946 2009) mukaan rakentamisen ja
kiinteistönhoidon sopimuksiin soveltuvat suureet ovat:

· Huonelämpötila (tavoitetaso ja sallittu poikkeama)
· Ilman liikenopeus (vetokriteerit, todennus SFS 5511 mukaisesti)
· Mitoitusilmavirta (SFS 5512, merkkiainetesti, Asumisterveysopas)
· Ilmanvuotoluku (SFS-EN 13829, menetelmä B)
· Lämmitys- ja ilmastointilaitteiden äänitaso (SFS 5907)
· Ääniolosuhteita koskevat mittaluvut (SFS 5907, RakMk C1 liite)
· Valaistusvoimakkuus (SFS-EN 12464-1, luku 5)
· Radonpitoisuus
· Hiilidioksidipitoisuus
Edellä mainitut suureet on todettu sellaisiksi, että ne ovat todennettavissa melko ta-

loudellisesti ja kaikkia osapuolia kohtaan oikeudenmukaisella tavalla. Tavanomaisia
sisäilmastoon liittyviä olosuhdemittauksia on suositeltavaa tehdä tasaisin määräajoin
eikä vasta silloin, kun käyttäjien keskuudessa esiintyy tyytymättömyyttä. Sisäilmaston
laadun todentamisen ongelma liittyy siihen, että mittauksiin vaikuttavat monet tekijät,
jotka vaihtelevat suuresti ajan ja paikan suhteen. Näitä ovat esimerkiksi ulkoilmaolosuh-
teet tai käyttäjän toiminta. Siksi sopimuksissa tulee myös määritellä mittausolosuhteet,
sallittu poikkeama sekä käytetty standardi tai ohje. (RT 07-10946 2009; Pietiläinen et al.
2007)
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4 SISÄILMASTOA KÄSITTELEVÄT OHJEET JA
MÄÄRÄYKSET

4.1 Lait ja asetukset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia,
että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan terveelliseksi sisäilma, kosteus-, lämpö-, ja
valaistusolosuhteet sekä akustiikka huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua
terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, maapohjan pilaantumisen
tai rakenteiden kosteuden vuoksi. Lisäksi rakentamisessa on lain mukaan käytettävä
sellaisia tuotteita, joista ei niiden elinkaaren aikana aiheudu sisäilmaan päästöjä, joita ei
voida pitää hyväksyttävinä. Myös rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on ylläpidet-
tävä terveellisiä olosuhteita. (MRL 21.12.2012/958)

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueella olevassa terveydensuojelulaissa puo-
lestaan määrätään asunnon tai muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydellisistä
vaatimuksista. Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden,
melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn, mikrobipitoisuuden ja muiden vastaavien olosuh-
teiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tilassa oleskeleville terveyshaittaa. Ter-
veydensuojelulaissa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta
terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää
elinympäristön terveellisyyttä. (L 19.8.1994/763) Myös työturvallisuuslaissa annetaan
vastaavanlaisia määräyksiä, jotka koskevat työpaikkojen olosuhteita. (L 23.8.2002/738)

4.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma

Maankäyttö ja rakennuslaissa on määritelty rakentamista koskevat yleiset edellytykset
ja olennaiset vaatimukset. Lain nojalla ympäristöministeriö on laatinut tarkempia raken-
tamista koskevia asetuksia ja säännöksiä, jotka ovat koottuna Suomen rakentamismää-
räyskokoelmaan. Näiden tarkoituksena on ohjata rakennusten suunnittelua ja toteutusta.
(Ympäristöministeriö 2014)

Osassa A2 määritetään rakennusten suunnittelutehtävien vaativuusluokat sekä näi-
den mukaiset eri alojen suunnittelijapätevyyksien vaatimukset. Laadukkaan sisäilman
suunnittelu vaatii osaavia rakennus-, rakenne- ja LVI-suunnittelijoita sekä rakennusfy-
siikan tuntemusta. (Ympäristöministeriö 2014)

D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2012 annetaan ra-
kennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Määräysten
mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei sisäilmassa esiinny ter-
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veydelle haitallisia määriä kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyttä alentavia
hajuja. Rakennuksen sisäilmaston on myös oltava terveellinen, turvallinen ja viihtyisä
kaikissa sääolosuhteissa ja käyttötilanteissa. Lämpöolosuhteista mainitaan, että ilman
liike, lämpösäteily sekä huone- ja pintalämpötilat eivät saa aiheuttaa epäviihtyisyyttä
oleskeluvyöhykkeellä käyttöaikana. Ohjearvoja annetaan niin huonelämpötilasta, ilman-
laadusta ja ilmanvaihdon ilmavirroista. (RakMk D2 2012)

Osassa D3 Rakennusten energiatehokkuus, käsitellään rakennusten kesäaikaisten
lämpötilojen hallintaa, jäähdytysrajoja, sekä ilmatiiveyttä. Suurin osa ohjeista koskee
kuitenkin rakennusten energiatehokkuuden suunnittelua. Määräysten liitteissä 2 esite-
tään lämpöolojen ylläpidon suunnittelussa käytettävät ulkoilman mitoituslämpötilat ke-
sä- ja talvikaudelle. (RakMk D3 2012)

Määräysten C osa koskee eristyksiä. Osassa C1 Ääneneristys ja meluntorjunta ra-
kennuksessa määrätään yleisellä tasolla rakennusten äänioloista. Toinen keskeinen osa
on C2 Kosteus, joka toimii perustana rakennusten kosteustekniselle suunnittelulle ja
kosteuden hallinnalle. Määräyksissä otetaan kantaa mm. rakennuspohjan kuivatukseen,
vaipparakenteiden, katon sekä märkätilojen suunnitteluun. (Ympäristöministeriö 2014)

4.3 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut rakennusten sisäilmastoon liittyviä asetuksia ja
ohjeita, joiden perusteella voidaan käytännöllisemmin arvioida laissa kuvatun terveys-
haitan esiintymistä valmiissa rakennuksissa. Nämä ohjeet koskevat siis koko rakennus-
kantaa.

Eri maissa on käytössä erilaisia enimmäispitoisuusarvoja, jotka määräytyvät hieman
eri perustein. Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet ovat Suomessa käytössä olevat enim-
mäispitoisuusarvot koskien työympäristöä. Asumisterveysohje puolestaan on tarkoitettu
asuinympäristön olosuhteiden arviointiin.

4.3.1 Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP)

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa HTP-arvot (2014) annetaan eri aineiden hai-
tallisia tunnettuja pitoisuuksia koskien työpaikkojen sisäilmaa. Kyseiset raja-arvot on
vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ja työnantajan on otettava ne
huomioon työhön liittyvien vaarojen selvittämisessä ja arvioitaessa työpaikan sisäilman
puhtautta.

Työhygieenisiin tarpeisiin laaditut teollisten työpaikkojen haitalliset pitoisuudet on
tarkoitettu erilaisten haittojen torjuntaan ja niiden dokumentaatio perustuu yleisesti hy-
väksyttyjen toksikologisten, epidemiologisten ja työlääketieteellisen julkaisujen tulok-
siin. Tavallisten asuin- ja toimistorakennusten sisäilmalle sopiviin olosuhteisiin pitoi-
suudet ovat kuitenkin merkittävän suuria. Suuruuseroon vaikuttaa oleellisesti altistusai-
ka, joka on työpaikoilla lyhempi. Teollisuuden työpaikkojen epäpuhtauspitoisuuksien
suuruusluokasta kertoo käytetty yksikkökin, mg/m3. Asuintilojen ja muiden oleskeluti-
lojen sisäilmaongelmien tapauksessa käsitellään pitoisuuksia tasolla µg/m3. Näissä olo-
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suhteissa useimpien sisäilman epäpuhtauksien osalta HTP-arvoille ei ole varsinaisesti
käyttöä muutoin kuin siinä mielessä, että ne antavat ehdottoman ylärajan eri pitoisuuk-
sille. (Seppänen, O. 1997)

Rakentamismääräyskokoelman osassa D2 (2012) mainitaan sisäilman epäpuhtauk-
sien osalta, että tavanomaisissa tiloissa saa esiintyä korkeintaan 1/10 työpaikkojen ilman
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, kun yksittäisen aineen vaikutus on täysin hallit-
seva. Jos sisäilmassa esiintyy useita haitallisia yhdisteitä tulee niiden mitatut HTP-
arvoihin suhteutetut pitoisuudet olla yhteensä alle 0,1.

4.3.2 Asumisterveysohje

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjeen, joka käsittelee asuntojen fysikaalisia
(lämpötila, huoneilman ja rakenteiden kosteus sekä ilmanvaihto), kemiallisia ja mikro-
biologisia tekijöitä sekä näiden suositeltavia raja-arvoja. Sitä voidaan käyttää soveltuvin
osin myös muiden oleskelutilojen, kuten hoito- ja huoltolaitosten sekä oppilaitosten
terveydellisten olojen arviointiin. Lisäksi ohjeessa pyritään antamaan soveltuvat mit-
taustavat pitoisuuksien määrittämiseksi. Asumisterveysohje tulee muuttumaan lähivuo-
sina sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi. Siitä on kuitenkin tulossa tarkkarajai-
sempi ja lyhempi kuin ohjeesta. Asetuksen on arvioitu tulevan voimaan vuona 2015.
(RT STM-21232 2004; Pekkola 2014)

Asumisterveysohje on tarkoitettu kunnan terveydensuojeluviranomaisten avuksi
asunnon ja muiden oleskelutilojen kunnon arvioinnissa mutta se soveltuu myös muiden
rakennusalan ammattilaisten käyttöön. Ohjeen pohjalta on laadittu lisäksi Asumister-
veysopas (2008), jonka tarkoituksena on helpottaa ohjeen käyttöä ja tarjota täydentävää
tietoa esimerkiksi mittausmenetelmistä. Asumisterveysohjetta sovelletaan pääsääntöi-
sesti jo olemassa oleviin rakennuksiin ongelmatilanteissa tai korjauskohteissa. Joissakin
hankeasiakirjoissa voi tosin olla mainittuna, että ilman epäpuhtauksien osalta noudate-
taan Asumisterveysohjeen raja-arvoja.

Ohje ei ole suoranaisesti velvoittava. Kuitenkin jos asunnossa tai muussa oleskeluti-
lassa esiintyy sisäilmastoon liittyvä lain mainitsema terveyshaitta, voi terveydensuojelu-
lain nojalla kunnan terveydensuojeluviranomainen velvoittaa sen, jonka toiminta tai
menettely on aiheuttanut terveyshaittaa, ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan pois-
tamiseksi tai rajoittamiseksi (Asumisterveysopas 2008). Terveyshaittana pidetään haital-
lista melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä
tai kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa (L 19.8.1994/763).

Koska sisäilmastoluokitus ja rakentamismääräykset on tarkoitettu ohjaamaan uudis-
rakentamista ja suunnittelua, ovat niiden asettamat vaatimukset usein asumisterveysoh-
jeen ohjearvoja tiukempia. Asumisterveysohjeen suositukset perustuvat aiemmin annet-
tuihin terveydenhoitolain nojalla julkaistuihin suosituksiin, käytännön kokemukseen
sekä tieteellisiin tutkimuksiin. Terveydellistä haittaa ei nykykäsityksen mukaan yleensä
aiheudu, mikäli ohjeessa mainitut vaatimukset täyttyvät. (RT STM-21232 2004)
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4.4 Sisäilmaston laatuluokitukset

4.4.1 Sisäilmastoluokitus 2008

Sisäilmayhdistyksen laatima Sisäilmastoluokitus 2008 on tarkoitettu rakennus- ja talo-
teknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuvälineeksi ter-
veellisen ja viihtyisän sisäilman tavoittamiseksi. Sisäilmastoluokitusta käytetään, kun
halutaan tavoitella määräystasoa parempaa sisäilmaston laatua. Luokitus on tarkoitettu
ensisijaisesti uudisrakentamiseen ja se antaa sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot,
joita noudattamalla haluttu sisäilmaston laatu saavutetaan. Tavoitearvojen lisäksi luoki-
tuksessa esitetään ohjeita koskien rakennuksen suunnittelua, toteutusta ja rakennustuot-
teita, kuten kuvasta 7 käy ilmi. (RT 07-10946 2009)

Kuva 7. Sisäilmastoluokitus 2008 sisältöä (RT 07-10946 2009)

Lähtökohtaisesti rakennusten sisäilmaston suunnittelussa nojaudutaan rakentamis-
määräyskokoelman D2 mukaisiin arvoihin. Sisäilmaluokitus täydentää Suomen raken-
tamismääräyksiä, yleisiä laatuvaatimuksia sekä muita rakentamiseen liittyviä asiakirjo-
ja. Luokitusta ei pidä suoraan käyttää rakennuksen terveellisyyden arvioinnissa. Esitet-
tyjä tavoitearvoja voidaan halutessa käyttää sisäilman laadun mittaamiseen ja tarkasta-
miseen mutta se ei ole välttämätöntä. Sisäilmaston terveyshaittojen arviointiin voidaan
soveltuvin osin käyttää sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjetta. (RT 07-
10946 2009)

Kyseessä ei ole viranomaisen antama ohje tai sellaisen tulkinta. Luokitukseen perus-
tuvat vaatimukset voidaan kuitenkin tehdä hankkeen osapuolia sitoviksi siinä määrin
kuin niihin viitataan sopimusasiakirjoissa. Siksi sisäilmastotavoitteet tulee kirjata ylös
selkeästi muiden osapuolien tiedoksi. Valitut tavoitteet tulee esittää tärkeimmissä asia-
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kirjoissa, kuten urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä. Sopimusasiakirjoissa kannat-
taa käyttää mahdollisimman täsmällisiä ja yksilöityjä viittauksia. Pelkkä sisäilmastoluo-
kan mainitseminen ei yksinään riitä vaan suositeltavaa on esimerkiksi kirjoittaa työ-
selostuksiin ne vaatimukset, jotka kyseessä olevan luokan saavuttamiseksi vaaditaan.
(RT 07-10946 2009)

Kirjoitushetkellä uusin, Sisäilmaluokitus 2008, on järjestyksessään kolmas. Ensim-
mäinen, vuonna 1995 ilmestynyt luokitus oli nimeltään Sisäilmaston, rakennustöiden ja
pintamateriaalien luokitus. Vuonna 2001 julkaistiin korvaava Sisäilmastoluokitus 2000.
Aiempiin verrattuna uudesta luokituksesta on karsittu merkittävästi sopimuksiin merkit-
tävien suureiden määrää. Ainoastaan sellaiset terveellisyyteen ja viihtyisyyteen liittyvät
suureet on jätetty, jotka ovat kohtuukustannuksin ja tasapuolisesti todennettavissa val-
miista rakennuksesta. Lisäksi uutena osa-alueena ovat akustiikka ja valaistus. (RT 07-
10946 2009)

Sisäilmastoluokat S1, S2 ja S3

Sisäilmastoluokitus 2008 jakaa sisäilmaston kolmeen luokkaan. Parempi luokitus mer-
kitsee suurempaa tyytyväisten osuutta ja pienempää terveysriskiä. Esimerkiksi S1-
luokassa tyytyväisten osuus on 90 % käyttäjistä. Ohjearvot on laadittu terveiden ihmis-
ten tarpeiden mukaan, joten tämä ei välttämättä takaa sitä, ettei herkille ihmisille voisi
aiheutua oireiluja sisäilman takia. (Säteri 2008)

Luokituksen mukaan hyvän sisäilmaston perustasoksi on valittu luokka S2. Sen si-
sältämät raja-arvot kuvaavat nykytietämyksen mukaan hyviä lämpöoloja, ilman laatua
sekä ääni- ja valaistusolosuhteita. Paremmassa S1-luokassa on lisänä lämpöolojen ja
valaistuksen yksilöllinen säädettävyys sekä pienempi ihmisperäisten epäpuhtauksien
määrä. Huonoin luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto, vastaa Suomen rakentamismääräys-
ten mukaista vähimmäistasoa. Luokituksen mukaiset kuvaukset löytyvät kuvasta 8. On
hyvä huomata, että hyvän sisäilmaston saavuttamiseksi määräysten mukainen minimita-
so S3 ei Sisäilmastoluokituksen mukaan riitä. Siksi Terveen talon toteuttamisessa on
periaatteena tavoitella parempia S1- tai S2-luokkia. (RT 07-10946 2009; RT 07-10805
2003)

Luokitus toimii siten, että aluksi määritellään tavoiteltu sisäilmaston taso. Sitten va-
litaan eri osa-alueilta kyseisen luokan (S) mukaiset arvot lämpötilojen, ilmanvaihdon,
ilmastoinnin, ilmanlaadun ja akustiikan osalta. Lisäksi valitaan S-luokkien mukaiset
materiaaliluokat (M) sekä rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokat (P). (RT 07-
10946 2009)

Käytännössä sisäilmastoluokkia noudatetaan yleensä tilakohtaisesti ja jopa eri luok-
kien vaatimuksia yhdistellen. Näin ollen samassa kerroksessa voi olla luokittelematto-
mia tiloja tai S2- ja S1-luokan tiloja. Samaan tilaan voidaan valita lämpöolot ja ilman
laadun kriteerit S2 mukaan ja ilmamäärät S1-luokan mukaisesti. Periaatteessa ei siten
voida sanoa, että koko rakennus kuuluu kauttaaltaan johonkin sisäilmastoluokkaan.
(Karkiainen 2014)
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Kuva 8. Sisäilmastoluokitus 2008 mukaiset laatuluokat (Säteri 2008)

Rakennustöiden puhtausluokat P1 ja P2

Pölyn ja puhtauden hallinta rakennustyön aikana vaikuttaa ratkaisevasti valitun sisäil-
mastoluokan toteutumiseen. Kaikkien rakennushankkeen osapuolien tulee tehdä yhteis-
työtä ja sitoutua asetettuihin ohjeisiin. Mikäli puhtauden tavoitearvoja ja mittaustapaa ei
sovita yksiselitteisesti, voi osapuolten välille syntyä helposti erimielisyyttä tavoitelta-
vasta puhtaustasosta. Puhtaudenhallinnan vaatimukset on siksi tärkeää kirjata ylös eten-
kin urakkarajaliitteeseen. (RT 07-10946 2009)

Sisäilmastoluokituksessa käsitellään tarkemmin vain P1-puhtausluokkaa. P2-luokka
vastaa normaalia hyvän rakentamistavan mukaista laatua, eikä sille ole erikseen asetettu
erityisiä toimintatapa- tai puhtausvaatimuksia. Puhtausluokassa P1 määritellään sallitut
pölykertymät eri pinnoilla ja annetaan työmenetelmiä koskevia ohjeita. Vaatimuksiin
kuuluu puhtauden tarkastaminen ja dokumentointi. Käytännössä P1-tilojen tulee olla
luovutusvaiheessa sellaisessa kunnossa, että käyttäjä voi heti suoraan aloittaa toimintan-
sa. (RT 07-10946 2009)

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus P1, P2 ja ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus M1

Ilmanvaihdon puhtausluokitus koostuu ilmanvaihtojärjestelmän kahdesta puhtausluo-
kasta P1 ja P2 sekä ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokasta M1. Ilmanvaihtojärjestelmän
puhtausvaatimusten tavoitteena on varmistaa ilmanvaihtojärjestelmän läpi virtaavan
tuloilman hyvä laatu, jolloin tuloilmassa ei saa esiintyä ilmanvaihtojärjestelmästä peräi-
sin olevia viihtyisyyttä tai terveyttä haittaavia epäpuhtauksia. Tämä varmistetaan järjes-
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telmän suunnittelulle ja toteutukselle asetettavilla puhtausvaatimuksilla. (RT 07-10946
2009)

Ilmanvaihtotuotteiden puhtaudelle on vain yksi luokka M1. Järjestelmän osa siis jo-
ko kuuluu kyseiseen luokkaan tai se on luokittelematon. Vaatimuksia on tällä hetkellä
olemassa kanaville, niiden osille, säätö- ja palopelleille, äänenvaimentimille sekä suo-
dattimille. Puhtausluokiteltu tuote ei saa lisätä terveyden tai viihtyvyyden kannalta epä-
puhtauksia ilmanvaihtojärjestelmässä tai tuloilmassa. Lisäksi tuote ei saa tuottaa ilman
laatua huonontavaa hajua ja sen tulee olla helposti puhdistettavissa. Ilmanvaihtojärjes-
telmän puhtausluokka sekä sisäilmastoluokka määrittelevät myös tuloilman suodattimen
suodatusluokan. (RT 07-10946 2009)

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1, M2, M3

Sisäilmastoluokitus 2008 jaottelee rakennusmateriaalit päästöjen mukaan kolmeen
luokkaan M1, M2 ja M3, joista M1 on paras luokka ja M3 eniten päästöjä synnyttävä.
M2-luokka on näiden väliltä. Rakennusmateriaalien päästöluokitus perustuu vapaaehtoi-
suuteen ja päästöluokitusjärjestelmästä vastaa rakennustietosäätiö RTS, joka myöntää
merkin puolueettoman laboratorion mittaustulosten perusteella. RTS ylläpitää M1-
luokituksen saaneista tuotteista listaa, joka on saatavissa säätiön internetsivuilta. M2-
luokan tuotteista ei ole omaa listaansa, koska valmistajat eivät halua tuotteelleen huonoa
julkisuutta kuulumalla huonompaan luokkaan. (Kukkonen 2014)

Luokitelluista tuotteista testataan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä
(TVOC), formaldehydi, ammoniakki, karsinogeeniset yhdisteet sekä hajut. Testattuja
M1-luokan materiaaleja on kirjoitushetkellä noin 2500 ja periaatteessa koko talo voitai-
siin jo rakentaa luokitelluista tuotteista. Tutkimusten mukaan päästöluokituksen käyttö
on vuosien saatossa vähentänyt rakentamisessa käytettävien materiaalien päästöjä
kymmenesosaan alkuperäisestä. (Kukkonen 2014; Järnström 2007)

Hyvää sisäilman laatua tavoiteltaessa tulisi aina pyrkiä käyttämään M1-luokan ma-
teriaaleja kokonaispäästöjen vähentämiseksi ja ilmanvaihdon tarpeen pienentämiseksi.
Vähäpäästöisten materiaalien käyttö ei täydellä varmuudella takaa hyvää sisäilmaa,
vaan materiaaleja tulee myös käyttää ja huoltaa niiden valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Säteri 2008)

Akustiikka

Rakennusten ääniolosuhteet suunnitellaan standardin SFS 5907 (2004) ”Rakennusten
akustinen luokitus” mukaisesti. Standardissa esitetään rakennusten ja tilojen akustiset
vaatimukset tilatyypeittäin muun muassa koulurakennuksille, päiväkodeille, toimistoil-
le, asunnoille ja terveydenhoidon laitoksille. Kyseessä ei ole määräys vaan suositus.
Standardissa on luokat A, B ja C joista A vastaa korkeinta tavoitetasoa ja C rakenta-
mismääräyskokoelman mukaista vähimmäistasoa. (RT 07-10946 2009)

Sisäilmastoluokat S3 ja S2 vastaavat standardin luokkaa C mutta S2-luokassa voi-
daan tilakohtaisesti valita tavoitteita myös luokasta B. Sisäilmastoluokassa S1 tavoiteta-
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sona on standardin luokka B. Tilakohtaisesti voidaan valita suureita myös muista luo-
kista. (RT 07-10946 2009)

Valaistus

Luokituksen mukaan sisätilojen valaistus suunnitellaan standardin SFS-EN 12464 mu-
kaan. Aiemmin on käytetty Valosto ry:n antamia valaistussuosituksia. Tiloille valitaan
niiden käyttötarkoitusta vastaavat arvot valaistusvoimakkuuden, tasaisuuden, häi-
käisyindeksin ja värintoistoindeksin osalta standardin mukaisesti. Asuintilojen keittiöi-
den ja kylpyhuoneiden työalueiden valaistusvoimakkuuden tulee lisäksi olla vähintään
300 lx. Muita esimerkkiarvoja löytyy alla olevasta taulukosta 1. (LVI 05-10417, RT 07-
10946 2009)

Taulukko 1. Esimerkki SFS-EN 12464 mukaisista valaistuksen suunnitteluarvoista (RT
07-10946 2009)

Valaistusvoimakkuus, työalue [lx] > 500
Valaistusvoimakkuus, lähialue [lx] > 300
Häikäisyindeksi UGRL < 19
Värintoistoindeksi Ra > 80

Standardissa on esitetty valaistuksen vähimmäistaso, joten S1- ja S2-luokkien va-
laistuksen suunnittelu tehdään soveltamalla luokituksen peruskriteereitä: S1-luokassa
työpistevalaistuksen tulee olla käyttäjän säädettävissä. Asuintiloissa tämä tarkoittaa va-
laisimien himmenninohjausta ja ikkunoiden säädettävää auringonsuojausta. (RT 07-
10946 2009)

4.4.2 Kansainväliset sisäilmaston laatuluokitukset

SFS-EN 15251

Suomalainen Sisäilmastoluokitus perustuu kansainväliseen sisäilmastostandardiin SFS-
EN 15251 (2007) ”Sisäympäristön lähtötiedot rakennusten energiatehokkuuden suunnit-
teluun ja arviointiin ottaen huomioon ilman laatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset
ominaisuudet”. Kyseessä on ensimmäinen eurooppalainen standardi, jossa annetaan
kriteereitä sisäilman lämpötilalle, ilman laadulle, valaistukselle ja akustiikalle. Standar-
dissa mainitut lämpöolojen viitearvot pohjautuvat standardiin ISO 7730 (2005).

Standardissa EN 15251 (2007) esitetään rakennusten sisäilmaston laatuun perustuva
luokitus, jonka luokat ovat I, II ja III. Luokka I edustaa parasta laatua. Kriteerien käyttö
ei ole pakollista vaan niiden käyttö riippuu kansallisista säännöksistä. Sisäilmastoluoki-
tus 2008 luokat S1 ja S2 vastaavat pääpiirteittäin luokkia I ja II. (RT 07-10946 2009)
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ISO 7730

Optimaalisten lämpöolojen arviointiin ja laskentaan voidaan käyttää standardia ISO
7730 (2005) ”Lämpöolojen ergonomia”, jossa esitetään myös oma luokituksensa A, B,
C. Suunnitteilla olevan rakennuksen lämpöolot voidaan valita yhdestä näistä standardin
määrittelemästä mukavuusluokasta. Korkeimmassa A-luokassa vaatimukset ovat suu-
rimmat ja tyytymättömien käyttäjien määrä on vähäisin. Standardissa kuvataan eri läm-
pöolojen eli ilman lämpötilan, ilman liikenopeuden ja pintalämpötilojen vaikutuksen
ihmisen viihtyvyyteen. Myös suhteellisen kosteuden vaikutus otetaan huomioon (Työ-
terveyslaitos 2013)

Standardi perustuu PMV- ja PPD-indekseihin. PMV-indeksi (Predicted Mean Vote)
kuvaa ihmisen lämpötuntemusta 7-portaisella asteikolla (kylmä, viileä, viileähkö, neut-
raali, lämpimähkö, lämmin, kuuma), jonka numeroarvot vaihtelevat välillä -3…3. As-
teikon keskikohta eli arvo 0 kuvaa neutraalia lämpötuntemusta. PPD-indeksi (Predicted
Percentage of Dissatisfied) puolestaan pyrkii ennustamaan lämpöoloihin tyytymättö-
mien prosenttiosuuden tarkasteluolosuhteissa, taulukon 2 mukaisesti. Indeksien laskenta
suoritetaan ihmisen lämmöntuoton, vaatetuksen ja erinäisten ympäristöolosuhteiden
perustella. (Työterveyslaitos 2013)

Standardin kuvaamat tasot ja laskentaperiaatteet perustuvat ihmisen lämpöfysiologi-
seen malliin sekä pitkäaikaisiin koehenkilöillä tehtyihin testeihin. Näiden tulosteella
voidaan määritellä viihtyisät lämpöolosuhteet ja arvioida olosuhteisiin tyytyväisten ih-
misten osuus fiktiivisestä käyttäjäryhmästä. (Työterveyslaitos 2013)

SFS-EN ISO 14644

SFS-EN ISO 14644-1 (2000) puhdastilastandardia ja muita siihen kuuluvia osia käyte-
tään eri alojen puhdastilojen suunnitteluun, rakentamiseen ja valvomiseen. Puhdastilo-
jen tarkoituksena on suojata ihmistä tai tilassa suoritettavaa toimintaa ilman sisältämiltä
epäpuhtauksilta. Tällaisia puhdastiloja on esimerkiksi lääke- ja bioteollisuudessa, elin-

Taulukko 2. Lämpöaistimusta kuvaavan PMV-indeksin vastaavuus tyytymättömien
osuuteen (PPD) (LVI 70-40028)
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tarviketeollisuudessa sekä elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudessa. Lisäksi sitä sovel-
letaan sairaalaympäristössä erikoistilojen sisäilman puhtaudenmäärityksessä.

Standardi SFS-EN ISO 14644-1 (2000) määrittelee puhdastilojen eri puhdastilaluo-
kat ilmassa olevien sallittujen hiukkasten määrän mukaan. Hiukkasten sallittu määrä
[kpl/ilma-m3] on hiukkaskoosta riippuvainen. Standardin puhdastilaluokkia on ISO 1–
ISO 9, joista luokka ISO 1 on puhtain. Hiukkaspitoisuuksien luokkakohtaisesti sallitut
määrät esitetään taulukossa 3. Luokkakohtaisten vaatimusten todentaminen tapahtuu
mittaamalla valmiin tilan hiukkaspitoisuus SFS-EN ISO 14644 standardien mukaisesti.

Taulukko 3. Puhdastilojen luokkakohtaiset hiukkaspitoisuusrajat standardin SFS-EN
ISO 14644-1 (2000) mukaisesti.
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5 SISÄILMASTON LAATUUN VAIKUTTAVAT
TEKIJÄT

5.1 Viitearvojen määräytyminen

Sisäilmaston laadusta puhuttaessa, pitäisi pystyä ensin määrittelemään, milloin sisäil-
masto on hyvä ja milloin riittävän hyvä tai huono. Sisäilmaston voidaan sanoa olevan
hyvä silloin, kun käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä, eikä siitä aiheudu terveyshaittaa. Ra-
kennusten suunnittelun ja toteutuksen kannalta edellä mainittu laadun määritelmä on
kuitenkin liian laaja. Sisäilman laadun arvioinnissa tarvitaan käytännöllisiä viitearvoja
sisäilmaston eri tekijöille ja olosuhteille. Tällaisia viite- ja ohjearvoja ovat antaneet eri-
laiset kansainväliset ja kansalliset organisaatiot sekä eri asiantuntijaryhmät. Suositusar-
vot vaihtelevat tavallisesti eri maissa, sillä arvojen asettamiseen saattavat vaikuttaa
myös poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Osa viitearvoista on tehty sitoviksi
lainsäädännöllisin keinoin mutta osa arvoista ovat vain ohjeellisia suosituksia, joiden
tarkoituksena on minimoida terveysriskejä koko väestön tai väestöryhmän kannalta.
(Salonen et al. 2011 s. 51)

Sisäilmaston viitearvot määräytyvät periaatteessa kahdella tapaa: terveydellisten te-
kijöiden tai viihtyvyyden perusteella. Tietyille fysikaalisille olosuhteille ja kemiallisille
yhdisteille on olemassa terveysperusteiset raja-arvot, jotka ylittyessään aiheuttavat tutki-
tusti haittaa ihmisen terveydelle. Näitä ovat esimerkiksi yli 80 dB melu, karsinogeeniset
aineet tai radon-kaasu. Näiden viitearvojen terveellisyysperusteet vaihtelevat ainekoh-
taisesti, kuten altistusajasta riippuva suurin sallittu pitoisuus tai elinikäisen syöpäriskin
todennäköisyys. Joillakin fysikaalisilla olosuhteilla, kuten lämpötilalla, vedolla tai me-
lulla, on kyllä terveyden kannalta omat raja-arvonsa mutta ne ovat normaalien huoneti-
lojen tapauksessa ääriolosuhteita. Sen tähden osassa sisäilmaston tekijöissä merkittä-
vämmässä roolissa on ihmisten viihtyvyys ja vaikutus työn tuottavuuteen. Viihtyvyyden
asettamat vaatimukset ovatkin usein tiukempia kuin terveydelliset seikat. (LVI 05-
10417 2007).

Viihtyvyyden tunne on pitkälti subjektiivinen kokemus, johon vaikuttaa ihmisten
yksilölliset mieltymykset ja tottumukset. Ongelmaksi muodostuu yleensä se, että viihty-
vyyden perusteella voi olla hankalaa määritellä tarkkoja raja-arvoja. Vaadittaessa perus-
tasoa laadukkaampaa sisäilmastoa, määritetään arvot siten, että tyytyväisten ihmisten
osuus käyttäjäryhmässä lisääntyy. Esimerkiksi sisäilmastoluokka S1 on laadultaan sel-
lainen, jonka olosuhteisiin 90 % ihmisistä on hyvin suurella todennäköisyydellä tyyty-
väisiä. Vaikka S1-luokassa huonelämpötila on yksilöllisesti säädettävissä, ei 100 % tyy-
tyväisyyttä saavuteta optimiolosuhteissakaan. (Seppänen 1996)
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5.2 Rakennuksen ulkoiset tekijät

Ulkoilman ilmastotekijöillä on suuri vaikutus rakennuksen sisäilmastoon, sillä ulkoilma
toimii ikään kuin sisäilman raaka-aineena. Ulkoilmaston olosuhteet, kuten lämpötila,
ilman vesihöyrypitoisuus, ilmanpaine, tuulet, sade ja auringonpaiste vaikuttavat omalta
osaltaan sisäolosuhteisiin. Tontin maaperän laatu tulee aina selvittää ympäristömyrkky-
jen, pohjaveden korkeuden, radonpitoisuuden ja perustamisolosuhteiden osalta. (Seppä-
nen 1997; RT 07-10805 2003)

Tonttia valittaessa ja rakennusta sijoitettaessa tulisi harkita tilojen suuntauksen vai-
kutusta tilojen käyttöön. Sisäympäristön viihtyisyyteen ja rakennuksen energiankulu-
tukseen vaikuttavat tontin valoisuus, tuulen suunnat ja tuulisuus, auringon säteilyn sekä
varjostuksen vaikutukset. Toisaalta ikkunoiden ja tilojen suunnittelussa tulisi varmistaa
riittävästä näköyhteydestä sisältä ulos ja pyrittävä hyödyntämään päivänvaloa mahdolli-
simman paljon. Toisaalta auringon suoran säteilyn aiheuttama ylilämpeneminen, heijas-
tukset ja häikäisyt tulisi estää. (RT 07-10946 2009)

Tärkeää on myös selvittää ulkoilman puhtaus. Ylivoimaisesti suurin kansantervey-
dellinen haitta ovat sisäilman pienhiukkaset, jotka ovat pääosin peräisin ulkoilmasta. Ne
aiheuttavat tutkitusti monia vaikeita, kuolleisuutta lisääviä keuhko- ja sydänvaivoja
(Hänninen 2014). Ilmansuodattimilla voidaan tiettyyn pisteeseen asti poistaa ulkoilmas-
ta pienhiukkasia ja siitepölyä. Liikenteen päästöt ja muut epäpuhtauslähteet pitää kui-
tenkin selvittää ennen rakentamista ja ilmanottojen suuntaukset pitää suunnitella sen
mukaan. Keskeisille ulkoilman sisältämille epäpuhtausyhdisteille, kuten rikkidioksidil-
le, typpioksidille, hiilimonoksidille ja bentseenille on annettu omia raja-arvoja valtio-
neuvoston asetuksessa 38/2011 koskien ulkoilman laatua. (RakMK D2 2012)

5.3 Fysikaaliset olosuhdetekijät

Sisäilmaston fysikaalisilla tekijöillä tarkoitetaan muun muassa lämpöolosuhteita, ilman
kosteutta, ääniolosuhteita, valaistusta ja säteilyä. Radon voitaisiin luokitella myös kaa-
sumaiseksi tai hiukkasmaiseksi epäpuhtaudeksi mutta sen pääasiallinen haitta aiheutuu
säteilystä ja siksi se on käsitelty fysikaalisena tekijänä. Muita säteilyn lähteitä esiintyy
pääsääntöisesti vain erikoistapauksissa, kuten sairaalaympäristössä.

 Rakennusfysikaalisiin tekijöihin kuuluvat myös rakennuksessa vaikuttavat paine-
suhteet ja rakennusvaipan ilmavuodot, sillä niillä on keskeinen merkitys sisäilman laa-
tuun sekä kosteusvaurioiden syntymiseen. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä ja sen
toiminta vaikuttaa ainakin välillisesti kaikkiin edellä mainittuihin tekijöihin. Toimiva ja
riittävä ilmanvaihto onkin terveen talon perusedellytyksenä.

5.3.1 Lämpöolosuhteet

Lämpöolosuhteilla tarkoitetaan useimmiten huonelämpötilan, pintojen lämpötilan, ilman
liikenopeuden ja lämpösäteilyn muodostamaa kokonaisuutta. Toisaalta voidaan sanoa,
että lämpöolot muodostuvat ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toiminnan, ulkovai-
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pan rakenteiden toimivuuden sekä ulko- ja sisäpuolisten rasitusten summana. (Asumis-
terveysopas 2008)

Liian lämmin huoneilma lisää väsymistä, keskittymiskyvyn alenemista, hengitystie-
oireilua sekä lämmityskaudella huoneilman kuivuutta. Korkea lämpötila myös kiihdyt-
tää kaasumaisten epäpuhtauksien haihtumista materiaaleista. Liian kylmä ilma puoles-
taan lisää alttiutta erilaisiin vilustumissairauksiin ja särkyoireisiin. Lämpöviihtyvyyden
tuntemukseen vaikuttavat ihmisten pukeutuminen, altistuvan henkilön ominaisuudet,
tehtävän työn fyysinen rasittavuus, työasento sekä ilmastolliset seikat (Seuri & Palomä-
ki 2000; Asumisterveysopas 2008 s. 4)

Lämpötilavaatimukset määräytyvät pääsääntöisesti lämpöviihtyvyyden perusteella.
Ihmisen viihtyvyyden kannalta huonelämpötilan optimiarvo, eli arvo jolloin tyytymät-
tömien osuus saa minimiarvonsa, riippuu elimistön lämmöntuotosta sekä vaatetuksesta.
Optimilämpötilaan vaikuttavat myös ilman suhteellinen kosteus sekä ilman virtausno-
peus. Tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä on tyytyväisiä, kun huonelämpötila
oleskelutilassa on keskimäärin 21 °C. Optimilämpötilan arvo toimistotyölle tavanomai-
sella talvivaatetuksella on 21,5 ºC ja kesävaatetuksella 24,5 ºC. Eri työtehtävistä ja vaa-
tetuksesta riippuvia optimilämpötiloja voidaan määrittää aikaisemmin esitellyn kansain-
välisen lämpöolostandardin ISO 7730 avulla. (Työterveyslaitos 2013)

Pintojen lämpötilat

Lämpimyyden tunteeseen vaikuttaa ilman lämpötilan lisäksi myös eri pintojen lämpöti-
lat, joiden varsinaisia lukuarvoja annetaan pääosin vain Asumisterveysohjeessa. Suo-
messa ei siis ole määräyksiä matalimmista sallituista pintalämpötiloista. Pintalämpötilo-
jen ohjearvoja löytyy taulukosta 4. Sisäilmastoluokituksessa esitetään ainoastaan toimi-
ja opetustilojen lattiapintalämpötilojen suositusarvot.

Taulukko 4. Pintalämpötilojen suositusarvoja. (RT 07-10946 2009; RT STM-21232
2004)

Pintalämpötilat
Lattian pintalämpötilat
S1 ja S21 19–29 °C

S31 17–31 °C (20 °C)2

Seinän lämpötila 18 °C 2

Pistemäinen pintalämpötila 12 °C 2

1 Suunnitteluarvot toimi- ja opetustiloissa Sisäilmastoluokituksen mukaan
2 Asumisterveysohjeen mukainen hyvä taso (uudisrakennukset)

Lattian ihannelämpötilaan vaikuttaa oleellisesti jalkineiden käyttö ja käytetty pinta-
materiaali. Esimerkiksi kylpy- ja pesuhuoneissa suositeltava lattian pintalämpötila on
korkeintaan 27 °C. Yleisesti ottaen suositeltavat lattian pintalämpötilan arvot paljaalle
jalalle vaihtelevat 19–29 °C välillä, pintamateriaalista riippuen. Kevyitä jalkineita käy-
tettäessä istuvalle henkilölle ihannelämpötila on 25 °C ja seisovalle 23 °C. Asuinraken-
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nuksissa hyvä arvo lattian pintalämpötilalle talvella on 20 °C. (Seppänen 1996 s. 19; RT
07-10946 2009, RT STM-21232 2004)

Lattioiden ja seinien pintalämpötilat ovat yleensä riittävän korkeita nykyaikaisissa
rakennuksissa. Liian matalat pintalämpötilat voivat olla merkki eristepuutteista ja -
virheistä sekä rakenteiden ilmavuodoista. Toisaalta myös ilmanvaihdon ja lämmitysjär-
jestelmän toiminta vaikuttaa pintalämpötiloihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ra-
kenteiden kylmäsiltoihin sekä kohtiin, joissa lattia rajoittuu ulkoilmaan tai puolilämpi-
mään tilaan. Asumisterveysohjeen mukaan hyväksyttävät pintalämpötilat määritetään ja
mitataan tarkemmin tarvittaessa lämpötilaindeksin avulla. (Asumisterveysopas 2008)

Operatiivinen lämpötila

Sisäilmastoluokitus 2008 käsittelee tilan operatiivista lämpötilaa, joka ottaa huomioon
huoneilman lämpötilasta poikkeavien pintalämpötilojen ja säteilyn vaikutuksen ihmisen
lämmöntunteeseen. Sen on todettu vastaavan parhaiten ihmisen lämpötuntemusta. Ope-
ratiivinen lämpötila on yksinkertaistettuna huoneilman lämpötilan ja ihmistä ympä-
röivien pintojen säteilylämpötilojen keskiarvo. Säteilylämpötilojen keskiarvo puolestaan
tarkoittaa likimäärin ikkuna- ja seinäpintojen pinta-aloilla painotettua keskilämpötilaa.
(Työterveyslaitos 2013; Seppänen 1996; RT 07-10946 2009)

Normaalissa tilanteessa riittää yleensä, kun tarkastellaan operatiivisen lämpötilan si-
jasta huonelämpötilaa. Mikäli tilan pintojen lämpötilat eroavat suuresti ilman lämpöti-
lasta, tulee niiden vaikutus määrittää laskemalla tai mittaamalla operatiivinen lämpötila.
Tällainen tilanne on erimerkiksi silloin, kun ulkovaippa on huonosti eristetty, käytetään
2-lasisia ikkunoita, tilassa on suuria ikkunapintoja tai lattian alla on lämmittämätöntä
tilaa. Tarkastelut pitää tehdä myös lattia- ja kattolämmityksen tai jäähdytyskaton ta-
pauksessa. (RT 07-10946 2009)

Sisäilmastoluokitus 2008 lämpöolojen tavoitetasot pohjautuvat sisäilmastostandar-
diin SFS-EN 15251 (2007) mutta arvoissa on otettu huomioon myös Tuottava Toimisto
2005- hankkeen tuloksia, joiden mukaan työtehokkuus toimistotyössä alkaa merkittä-
västi laskea lämpötilan ylittäessä 25 °C. Taulukon 5 ulkolämpötilasta riippuvat tavoi-
tearvot koskevat tilan oleskeluvyöhykettä, joka alkaa lattiasta ja ulottuu 1,8 metrin kor-
keuteen. Vaakasuunnassa vyöhyke ulottuu 0,6 metrin päähän seinistä. Sisäilmastoluoki-
tuksen mukaan lämpötilan tulee olla tavoitearvon sallitun poikkeaman alueella olosuh-
teiden pysyvyyden edellyttämän ajan. S1-luokassa tämä tarkoittaa, että huonelämpötilan
tulee olla vähintään 90 % käyttöajasta 21–22 °C talvella ja 24–25 °C kesällä. Lisätietoja
lämpötilojen mittaamisesta valmiista rakennuksesta löytyy Asumisterveysohjeesta. (Sä-
teri 2008, RT 07-10946 2009)
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Taulukko 5. Lämpötilan tavoitearvot (RT 07-10946 2009; RakMk D2 2012)

Rakentamismääräyskokoelman D2 mukaan rakennus tulee suunnitella siten, että
oleskeluvyöhykkeen viihtyisä huonelämpötila voidaan ylläpitää käyttöaikana. Samalla
energiaa ei saa käyttää tarpeettomasti. Sisäilmastoluokka S3 vastaa pääpiirteittäin raken-
tamismääräyskokoelman osan D2 ohjetta, jonka mukaan oleskeluvyöhykkeen suunnitte-
lulämpötila lämmityskaudella on 21 °C ja kesällä 23 °C. Lämpötilan enimmäisarvoksi
käyttöaikana mainitaan 25 °C. Kesällä ulkolämpötilan viiden tunnin enimmäisjakson
keskiarvon ollessa yli 20 °C, saa huonelämpötila kuitenkin ylittää tämän arvon korkein-
taan 5 °C. Käytännössä S3 ja D2 arvoilla huonelämpötila saa siis kesällä kohota viihty-
vyyden kannalta tukalan korkeaksi.  (RakMk D2 2012)

Määräysten osan D3 (2012) mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava si-
ten, että tilat eivät lämpene haitallisesti kesäaikana. Energiatehokkuuden laskennassa
jäähdytysrajana pidetään asuinkerrostalossa 27 °C ja muissa rakennuksissa 25 °C. Kesä-
ajan huonelämpötila ei saa ylittää kyseisiä raja-arvoja enempää kuin 150 astetuntia vuo-
dessa 1.6–31.8 välisenä aikana, määräyksissä annetuilla standardikäytöllä ja säätiedoilla
laskettuna. Kesäajan huonelämpötilat tulee osoittaa laskelmin eniten lämpökuormia
sisältävissä huoneissa tyyppitiloittain. Laskelmien osalta vaatimukset eivät kuitenkaan
koske pien- ja rivitaloja eikä määräaikaisia rakennuksia. Sisäilmaston suunnittelussa
tulee aina varmistaa, että tilojen ylilämpeneminen täyttää osan D2 tai Sisäilmastoluoki-
tuksen vaatimukset myös tilan todellisella käytöllä, eikä vain energialaskennan standar-
dikäytöllä.

Nykyisten energiatehokkuusmääräysten vallitessa kesäaikainen huonelämpötilanhal-
linta vaatii erityistoimenpiteitä rakennus-, rakenne- ja LVI-suunnittelijalta. Esimerkiksi
ilman ikkunoiden suojausta kevytrakenteisen toimistohuoneen sisälämpötila voi nousta
yli 10 °C ulkolämpötilaa korkeammaksi auringon paistaessa sisään. S2-luokan tavoittei-
siin saatetaan päästä ilman koneellista jäähdytystä mutta tämä vaatii kuitenkin hyvää

RakMk D2 S1* S2 S3
Operatiivinen lämpötila top  [°C]
tu ≤10 °C 21 21,5 21,5 21
10 °C <tu≤ 20 °C - 21,5 + 0,3x(tu-10) 21,5 + 0,3x(tu-10) 21 + 0,4x(tu-10)
tu > 20 °C 23 24,5 24,5 25
Sallittu poikkeama tavoitearvosta [°C] ± 0,5 ± 1,0 ± 1,0
Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvo [°C]
tu≤10 °C - top + 1,5 top+1,5 25
10<tu<15 °C - top + 1,5  23+0,4x(tu-10) 25
15<tu<20 °C - top + 1,5  23+0,4x(tu-10) tumax+5
tu>20 °C tumax+5 top + 1,5 27 tumax+5
Operatiivisen lämpötilan vähimmäisarvo 18 20 °C 20 °C 18 °C
Olosuhteiden pysyvyys [% käyttöajasta]
toimi- ja opetustilat - 95 % 90 % -
asunnot - 90 % 80 % -
*Luokassa S1 lämpötilan tulee olla tilakohtaisesti säädettävissä välillä top ±1,5 °C
tu tarkoittaa ulkolämpötilan 24 tunnin liukuvaa keskiarvoa. (Laskentakaava:SFS-EN 15251)
tumax tarkoittaa ulkoilman lämpötilan viiden tunnin enimmäisjakson keskiarvoa.
Lämpötilan yhden tunnin liukuva keskiarvo ei saa suunnitellulla käytöllä mitoitussäällä tarkasteltuna käyttöaikana alittaa
vähimmäis- tai ylittää enimmäisarvoja
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tilasuunnittelua ja passiivisten jäähdytysratkaisujen käyttöä. Passiivisia auringonsuojia
ovat erilaiset lipat, markiisit, kaihtimet ja erikoislasit. S1-luokassa ylilämpeneminen
joudutaan estämään ilmastoinnilla tai muilla aktiivisilla jäähdytysratkaisuilla. Lisäksi
huonelämpötilan tulee olla tilakohtaisesti säädettävissä välillä ± 1,5 °C. (Seppänen 1996
s. 19 RT 07-10946 2009)

Tulevaisuudessa ulkoseinien eristyskykyä ja tiiviyttä parannettaessa tulee varautua
siihen, että lämmityskauden ulkopuolella lämpökuormat ja auringonsäteily kasvattavat
sisälämpötiloja edelleen. Lisäksi ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän ylilämpenemi-
sen mahdollisuutta, ellei jäähdytysratkaisuihin kiinnitetä nykyistä enemmän huomiota jo
suunnitteluvaiheessa. Erityisesti tämä korostuu suuren lämpökuorman omaavissa raken-
nuksissa, kuten toimisto-, ja kerrostaloissa sekä kevytrakenteisissa rakennuksissa, joissa
ylimmät sisälämpötilat saattavat kohota jopa 5 °C. (Lahdensivu et al. 2012, s.14; Vinha
et al. 2013, s. 336)

Veto

Vedon tunne syntyy ihon jäähtymisestä eli lämmön siirtymisestä, johon vaikuttavat eri-
tyisesti ilman liike ja lämpösäteily (kylmän pinnan läheisyys). Ilman nopeuden kasvaes-
sa lämmön siirtyminen tehostuu ja vedon tunne syntyy herkemmin. Vedon tunteen syn-
tyminen on kuitenkin melko yksilöllistä. (Seppänen 1996 s. 20). Paljaana olevat niska,
nilkat ja pää ovat erityisen herkkiä vedon tunteelle. Veto sinänsä, kuten se normaa-
lioloissa esiintyy, ei aiheuta sairauksia mutta se voi pahentaa tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksista kärsivien oireita. Yleisesti ottaen veto lähinnä aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ja
heikentää toimintakykyä.  (Seuri & Palomäki 2000, s. 36)

Sisäilmastoluokituksessa annetaan taulukon 6 mukaisia, lämpötilasta riippuvia ta-
voitearvoja ilman liikenopeudelle. Lisäksi rakentamismääräyskokoelman osan D2 liit-
teessä esitetään vetokäyrät, joista näkee suurimmat sallitut ilman liikenopeudet ilman
lämpötilasta riippuvana (RakMk D2 2012). Käytännössä eniten veto-ongelmia on esiin-
tynyt välikaudella, kun ulkolämpötila on 0...20 °C. Tällöin ilmavirrat ovat usein suuria
mutta lämmitystehontarve ja sisäiset lämpökuormat ovat mitoitustilannetta pienempiä.
(Säteri 2008)

Taulukko 6. Ilman liikenopeuden tavoitearvot eri sisäilmastoluokissa (RT 07-10946
2009)

Suure Ilman liikenopeus m/s
S1 S2 S3/D2

tilma = 21 °C <0,14 <0,17 0,2 (talvi)
tilma = 23 °C <0,16 <0,2
tilma = 25 °C <0,20 <0,25 0,3 (kesä)

Tyypillisimmät vedon aiheuttajat ovat ilmanvaihto, jäähdytys ja ilmavuodot hatarien
ikkunoiden ja vaipparakenteiden lähellä. Kylmät pinnat aiheuttavat myös vedon tunnet-
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ta. Lämpimässä tilassa ilman liike vähentää lämmön kuormittavuutta ja edesauttaa ihon
viilenemistä. Siksi korkeammilla ilman lämpötiloilla sallitaan suuremmat ilman liikeno-
peudet. (Seuri & Palomäki 2000, s. 36)

Ilman liikenopeuden osalta tarkasteluvyöhyke koskee toimistorakennuksissa työpis-
tettä 0,1 ja 1,1 metrin korkeudelta mitattuna, koska koko oleskeluvyöhykettä koskeva
liikenopeusvaatimus olisi jäähdytystilanteessa liian vaativa toteuttaa. Näin ollen työpis-
teiden ulkopuolella voidaan sallia suuremmat nopeudet, mikäli käytetään päätelaitteita,
joiden virtauskentän suuntaa voidaan säätää työpisteen sijainnin mukaan. (Säteri 2008)
Työergonomian kannalta on tärkeää, että työpiste ei sijaitse lähellä kylmiä ja vetoisia
pintoja, esimerkiksi huonosti eristettyjä ulkoseiniä tai suuria ikkunapintoja. (Seuri &
Palomäki 2000) Myös suuri lämpötilaero nilkkojen ja pään välillä koetaan yleisesti
epämiellyttävänä. Siksi pystysuuntaisen lämpötilaeron tulisi olla alle 2-3 °C. (Seppänen
1996, s. 18)

5.3.2 Ilman kosteus

Kosteus on keskeinen tekijä eri turmeltumisilmiöissä. Esimerkiksi ilman suhteellisen
kosteuden (RH) ollessa yli 60 % RH teräs alkaa ruostua ja suhteellisen kosteuden nous-
tessa yli 75 % RH puun mikrobitoiminta kiihtyy. Sisäilmaan liittyvien ongelmien ylei-
simmät aiheuttajat ovatkin juuri kosteusvauriot sekä niistä kehittyvät mikrobivauriot.
Kosteusongelmien välttämiseksi tulee keskittyä huolellisesti lämpö- ja kosteustekniseen
suunnitteluun, jota on tarkemmin käsitelty kohdassa 5.6.

Rakenteiden toimivuuden lisäksi ilman suhteellisella kosteudella on suoria vaiku-
tuksia ihmisen viihtyvyyteen ja terveyteen. Alhainen suhteellinen kosteus aiheuttaa
ihon, limakalvojen ja silmien kuivumista. Kuivumisen seurauksena limakalvojen kyky
vastustaa tulehduksia vähenee, mikä puolestaan lisää infektioriskiä. Liian alhainen suh-
teellinen kosteus lisää myös ilman pölyävyyttä ja staattista sähköisyyttä. Korkea suh-
teellinen kosteus puolestaan lisää rakennusmateriaalien emissiota, kiihdyttää mikrobien
kasvua ja leviämistä sekä aiheuttaa kosteusvaurioita veden tiivistyessä kylmiin pintoi-
hin. Ulkovaipan kylmäsiltojen kohdat ja huonosti tuulettuvat huoneiden nurkat ikkuna-
lautojen ja verhojen alla ovat kokemusten perusteella herkkiä kondensoitumiselle. (Seu-
ri & Palomäki 2000; RT STM-21232 2004, s. 6)

Kosteus vaikuttaa myös lämpötilan tuntemukseen ‒ Ilman alhainen suhteellinen
kosteus saa iholta haihtumaan enemmän kosteutta, mikä puolestaan jäähdyttää ihoa.
Tällöin huoneilma tuntuu viileämmältä. Lämpöviihtyvyyden kannalta 21 °C huoneilma,
jonka suhteellinen kosteus on 10 % RH vastaakin 20 °C huoneilmaa. (VALSAI 2007)

Hyvin korkeat ja alhaiset suhteellisen kosteuden arvot ovat aistittavissa epämääräi-
sinä tuntemuksina iholla, limakalvoilla ja hengityselimissä. (Seppänen 1996, s. 22) Ih-
misen kyky aistia tarkasti ilman suhteellista kosteutta on lähtökohtaisesti huono ja esi-
merkiksi ilman kuivuuden tunteeseen näyttäisi vaikuttavan enemmän lämpötila ja ilman
hiukkaspitoisuus, kuin itse suhteellinen kosteus. (Haahtela et al. 1993, s. 70) Nyrkki-
sääntönä voidaan pitää sitä, että kun lämpötila nousee 25 °C asteeseen ja suhteellinen
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kosteus yli 60 % RH aistitaan se tukalana ja ahdistavana tunteena. (VALSAI 2007, s.
57)

Suomen ilmastossa ulkoilman suhteellinen kosteus on lähes aina korkea, 65–95 %
RH. Kesällä sisätiloissa on myös korkeahko suhteellinen kosteus mutta talvella sisäil-
man suhteellinen kosteus saattaa olla hyvinkin alhainen, jopa 10–20 % RH. (Seppänen
1996, s. 20) Talvella ulkoilman vesihöyrypitoisuus on hyvin pieni, koska kylmä ilma
pystyy sitomaan vähemmän vesihöyryä. Kun tätä tuloilmaa lämmitetään ja puhalletaan
rakennuksen sisätiloihin, ilman suhteellinen kosteus laskee ja ilma tuntuu kuivalta. Ti-
lannetta saattaa pahentaa vielä suuri ilmanvaihtuvuus, sillä se kuljettaa sisäilman kos-
teutta pois huonetiloista. Sisäilman kosteuspitoisuuden ylläpitämiseen on olemassa
eräänlaisia kosteuden talteenottolaitteita, jotka toimivat samalla periaatteella kuin perin-
teinen lämmöntalteenotto. Tällöin pyörivään lämmönsiirtimeen yhdistetään kosteutta
sitovaa, hygroskooppista materiaalia, joka pystyy siirtämään kosteutta poistoilmasta
tuloilmaan. Laitteen hygieniatekijät voivat kuitenkin rajoittaa sen käyttöä.

Tilojen käyttämisen seurauksena syntyy kosteutta sisäilmaan, sillä ihmisen uloshen-
gitysilman mukana ja ihon kautta haihtumalla vapautuu vesihöyryä. Lisäksi eri toimin-
noista aiheutuu kosteustuottoa sisäilmaan, kuten ruuanlaitosta ja suihkunkäytöstä. Pien-
talossa ihmisistä aiheutuva kosteustuotto voi olla noin 10 kg/vrk (Vinha et al. 2009, s.
75). Erillistä kostutusta tulee kuitenkin välttää, ellei siihen ole jotain erityisen pakotta-
vaa terveydellistä tai toiminnasta johtuvaa tarvetta. Usein tällöin on kyse erikoistiloista,
kuten sairaalan leikkaussaleista tai museoista. Kostuttimia käytettäessä tulee aina seura-
ta ilman suhteellista kosteutta luotettavilla mittareilla, kuten kapasitiivisilla sähköisillä
antureilla, kastepisteeseen perustuvilla sähköisillä menetelmillä tai psykrometrillä. (RIL
250 2011)

Ilmaa kostuttaessa tulee myös huolehtia, etteivät kostutuslaitteet lisää sisäilman
epäpuhtauksia. Vääränlaiset ja huoltamattomat ilmanvaihtojärjestelmään sijoitetut il-
mankostuttimet ovat yleisiä mikrobilähteitä, sillä järjestelmät voivat helposti likaantua
ja niihin voi ilmaantua mikrobikasvustoa. Kostuttimien vesialtaat pitäisi tyhjentää ve-
destä pitkien seisontajaksojen ajaksi, sillä esimerkiksi sumutuskostutinjärjestelmien
vesialtaista on viljelty bakteereja, leviä ja sieniä, jopa ameboja. Suositeltavin kostutus-
tapa on käyttää huonekohtaisia höyrykostutukseen perustuvia laitteita, koska niissä kor-
kea lämpötila estää mikrobien kasvua. Näiden haittapuolena on tosin suuri energianku-
lutus. Muita vettä käyttäviä kostuttimia ovat sumutinkostutin sekä kennokostutin. (RIL
250 2011; Seuri & Palomäki 2000, s. 37; Haahtela et al. 1993, s. 72)

Sisäilmastoluokassa S1 suhteellisen kosteuden ohjearvoksi talvella mainitaan 25–60
% RH. Tämä on lähellä asumisterveysohjeen mukaista suositusta, jota pidetään opti-
maalisena vaihteluvälinä. Ilman suhteellisen kosteus voi kuitenkin talvella laskea lyhyt-
aikaisesti alle ohjearvon. Varsinaisia todennettavia tavoitearvoja sisäilmastoluokitukses-
sa ei anneta. Suhteellisen kosteuden tulisi kuitenkin olla alle 60 % RH, jotta vältytään
edellä mainituilta, korkean suhteellisen kosteuden aiheuttamilta ongelmilta. (RT STM-
21232 2004; RT 07-10946 2009)
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5.3.3 Ilmanvaihto

Toimiva ilmanvaihto on terveellisen sisäilman edellytys. Ilmanvaihdon tarkoituksena on
poistaa sisäilmasta liiallista kosteutta, lämpöä ja epäpuhtauksia sekä huolehtia korvaus-
ilman saannista. Ilmanvaihdolla poistetaan ensisijaisesti ihmisen aineenvaihdunnan tai
toiminnan aiheuttamia epäpuhtauksia. Toimintaperiaatteena on, että puhdasta tuloilmaa
tuodaan oleskelutiloihin ja poistetaan tiloista, joissa epäpuhtauksia pääsääntöisesti syn-
tyy. Ilmaa siirretään paine-erojen avulla, jotka saadaan aikaan esimerkiksi ilmanvaihto-
koneiden puhaltimilla. Mikäli tuloilmaa kostutetaan, jäähdytetään tai muutoin käsitel-
lään, puhutaan sen sijaan ilmastoinnista. (Asumisterveysopas 2008, s. 56)

Ympärivuotisessa käytössä olevien rakennusten ilmanvaihtotavaksi on vuodesta
2003 alkaen käytännössä vaadittu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto energiatehok-
kuusvaatimusten seurauksena (RakMk D2 2003). Lisäksi koneellisella tulo- ja poistoil-
manvaihdolla on mahdollisuus ulkoilman tehokkaaseen suodatukseen. Pelkkä koneelli-
nen poistoilmanvaihto on kuitenkin yleinen järjestelmä tätä vanhemmissa rakennuksis-
sa.

Ilmamäärien vaikutus sisäilman laatuun

Sisäilman laadun ylläpitäminen tulee energiatehokkaammissa ja tiiviimmissä taloissa
perustumaan entistä enemmän koneelliseen ilmanvaihtoon, joten hyvän ilmanvaihdon
suunnittelu korostuu entisestään. (Reijula et al. 2012, s. 76) Huolellinen ilmamäärien
tasapainotus onkin tärkeä osa ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta. (RIL 250 2011)

Väärin suunniteltu, toteutettu tai huollettu ilmanvaihto voi aiheuttaa melun lisäksi
terveyshaittaa levittämällä epäpuhtauksia sisäilmaan. Liian pieni ilmanvaihdon määrä
lisää rakennuksessa esiintyvää oireilua, kuten nuhaa, yskää, silmien ärsytystä, väsymys-
tä ja päänsärkyä. Liian suuri ilmanvaihdon määrä puolestaan ilmenee vetona ja meluna.
Se myös lisää tarpeettomasti energiankulutusta. Eräissä ongelmatapauksissa ilman epä-
puhtauksien pitoisuutta on mahdollista laimentaa tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin
tulee tosin muistaa huolehtia hallitusta korvausilman saannista ja rakenteiden ilmatii-
viydestä, jottei ongelmia pahennettaisi. Asumisterveysopas 2008, s. 56)

Ilmanvaihdon ilmavirroista ei kannata tinkiä, sillä riittävän ilmanvaihdon on osoitet-
tu antavan suojaa ihmisestä toiseen ilman välityksellä leviäviltä tartunnoilta (LVI 05-
10417 2007). Ihmisen aineenvaihdunnan aiheuttamien epäpuhtauksien, eli pääsääntöi-
sesti hiilidioksidin poistoon tarvitaan vähintään ulkoilmavirta, joka on 4 l/s henkilöä
kohden. Mikäli asuin- tai vastaavassa oleskelutilassa esiintyy muita epäpuhtauslähteitä,
tarvitaan niiden poistoon tyypillisesti 8-10 l/s suuruinen ulkoilmavirta henkilöä kohden.
(RT STM-21232 2004) Muiden kuin ihmisperäisten epäpuhtauksien haittavaikutukset
on kuitenkin taloudellisempaa poistaa eliminoimalla päästölähteet.
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Ilmamäärien ohjearvot

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 esitetään ohjeellisia ilmanvaihdon
suunnitteluarvoja tavallisten rakennustyyppien ja tilojen osalta. Se epäpuhtaus, jonka
pitoisuuden pienentämiseen tarvitaan eniten puhdasta ilmaa, määrää usein ilmanvaihdon
suuruuden (Asumisterveysopas 2008, s. 56). Sisäilman epäpuhtauksien raja-arvojen
käyttö ilmavirtojen mitoitusperusteena on kuitenkin epävarmaa ja vaikeaa. Siksi mitoi-
tus perustuu tavallisesti arvioihin käyttötilanteesta ja mitoitus tapahtuu pinta-alaan tai
henkilömäärään perustuen. Sisäilmastoluokituksessa nämä RakMk osan D2 ilmamäärät
vastaavat tyydyttävän sisäilman tasoa S3. Paremmissa luokissa ilmamäärät tyypillisesti
kasvavat, millä ajatellaan olevan suora yhteys parempaan ilmanlaatuun. (LVI 05-10417
2007)

Sisäilmastoluokituksen mukaan tilojen ulkoilmavirrat mitoitetaan standardin SFS-
EN 15251 (2007) liitteen B menetelmä B1.2 mukaisesti (Luokat I ja II). Sisäilmasto-
luokituksessa on valmiina taulukoituna normaalin käyttötilan mitoitusarvoja, jotka pe-
rustuvat edellä mainittuun standardiin. Yleisesti voidaan määrittää ulkoilmavirran mitoi-
tusarvo siten, että S1-luokassa se on 0,5 dm3/s/m2 + 10 dm3/s/hlö ja S2-luokassa 0,5
dm3/s/m2 + 7 dm3/s/hlö. Lattiapinta-alaan perustuva osuus on tarkoitettu rakennuksen
päästöjen poistoon ja henkilöperusteinen osuus ihmisen aineenvaihdunnan tarpeisiin ja
päästöihin (RT 07-10946 2009).

Sisäilmastoluokituksen ilmavirtojen arvot pätevä tiloille, jotka täyttävät erittäin vä-
häpäästöisille rakennukselle asetetut kriteerit. Tämä tarkoittaa käytännössä vähäpääs-
töisten materiaalien käyttöä, tupakoimattomuutta sekä rakennusaikaisen kosteuden- ja
puhtaudenhallinnan soveltamista kohteeseen (RT 07-10946 2009). Kyseiset ilmamäärät
eivät siis välttämättä riitä esimerkiksi korjauskohteissa tai muissa rakennuksissa, joissa
on suuria materiaaleista tai toiminnasta peräisin olevia päästöjä. Lisäksi huonelämpöti-
lan hallinta tai muuntojoustoon varautuminen voivat edellyttää suurempia ilmavirtoja.
Valmiiksi taulukoituja ilmanvaihdon arvoja esitetään tarkemmin luvun 6 yhteydessä.

Toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa on järkevää pyrkiä säästämään energiaa
asettamalla ilmanvaihtolaitteistolle toiminta-ajat tilojen käyttöaikojen mukaan. Normaa-
lin käyttöajan ulkopuolella rakennuksessa on kuitenkin oltava aina perusilmanvaihto,
jonka tarkoituksena on poistaa itse rakennuksesta johtuvia päästöjä. Perusilmanvaihtoa
saa käyttää vain silloin, kun tilassa ei ole ihmisiä. Tällöin ilmanvaihdon suuruuden tulee
olla 0,15…0,2 dm3/s/m2. Perusilmanvaihdolla varmistetaan, että tilat eivät tunnu tunk-
kaiselta poissaolojakson jälkeen käyttäjän palatessa takaisin. Normaalia ilmanvaihtoa ei
saa katkaista heti käyttäjien poistuttua ja perusilmanvaihtojakson jälkeen ilmanvaihdon
tulee toimia normaaliteholla 2 tuntia ennen käyttäjien tuloa. Ilmanvaihdon tulisi kuiten-
kin olla jatkuvasti käytössä vuoden ajan rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Siivouksen
aikana tulee käyttää normaalitilanteen mukaista ilmanvaihtoa. (RT 07-10946 2009, s.
14; RakMk D2 2012)
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5.3.4 Painesuhteet ja ilmatiiveys

Rakentamismääräysten mukaan rakennuksen painesuhteet ja rakenteiden tiiveys on
suunniteltava ja toteutettava siten, että ne vähentävät epäpuhtauksien siirtymistä raken-
nuksessa. Paine-erot eivät myöskään saa aiheuttaa pitkäaikaista kosteusrasitusta raken-
teille. (RakMk D2 2012) Kosteusteknisen toimivuuden vuoksi nykyaikaisen, hyvin
lämmöneristetyn rakennuksen ilmatiiviyden on oltava hyvä. (Lahdensivu et al. 2012, s.
13)

Suomen oloissa ulkoilma on suuremman osan aikaa vuodesta kylmempää kuin ra-
kennuksen sisällä. Näiden ilmamassojen tiheyseron johdosta tasatiiviin rakennuksen
sisä- ja ulkoilman välillä vaikuttaa luonnollinen paine-ero, jota kutsutaan savupiippu-
vaikutukseksi: Lämmin huoneilma kohoaa ylöspäin, minkä seurauksena rakennuksen
yläosat ovat ylipaineisia ja alaosat alipaineisia ulkoilmaan nähden. Rakennuksen ylä-
osien ylipaineisuus lisääntyy rakennuskorkeuden kasvaessa ja ylimmät kerrokset saatta-
vat olla kokonaan ylipaineisia. Paine-erojen seurauksena ilma pyrkii kulkeutumaan ra-
kennuksen vaipan epätiiviyskohdista pienemmän ilmanpaineen suuntaan. Kokonaispai-
ne-eroon vaikuttaa savupiippuvaikutuksen lisäksi rakennuksessa käytetty ilmanvaihto-
tapa ja hetkellisesti myös tuuli. (RIL 250 2011, s. 84–86)

Yleensä rakennus suunnitellaan hieman alipaineiseksi (5 Pa) ulkoilmaan nähden,
sillä ylipaineisuus on rakenteille kosteusteknisesti haitallisempi. Savupiippuvaikutuksen
paine-ero on neutraaliakselilta laskettuna suuruusluokaltaan noin 1 Pa korkeuseron met-
riä kohden sisälämpötilan ollessa 20 °C ja ulkolämpötilan ollessa 0 °C. Tuuli voi hetkel-
lisesti saada aikaan 10 Pa paine-eron. (Aikivuori 2001, s. 58). Koneellinen poistoilman-
vaihto aiheuttaa rakennukseen tyypillisesti 5–15 Pa alipaineen ulkoilmaan verrattuna,
kun taas koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla alipaine on paljon pienempi, noin 0–
3 Pa. (RIL 250 2011, s. 85) Alipaine ei kuitenkaan saa olla yli 30 Pa (RakMk D2 2012).
Erikoistiloissa voi vallita tapauskohtaisesti yli- tai alipaine, käyttötarkoituksesta riippu-
en.

Paine-erojen johdosta rakennuksen ilmatiiviys vaikuttaa välillisesti sisäilmastoon ja
terveellisyyteen. Hallitsemattomat ilmavuodot mahdollistavat kosteuden ja epäpuhtauk-
sien kulkeutumisen rakenteisiin tai huoneilmaan. Mikäli ulkovaipan rakenteiden ulko-
pinnassa tai eristetilassa esiintyy homekasvustoa, voivat homeitiöt alipaineen vallitessa
kulkeutua sisäilmaan ilmavirtojen mukana. Maaperässä on luonnostaan mikrobeja, joten
alapohjarakenteet liitoksineen on tehtävä aina tiiviiksi. Lisäksi ilmavuodot yhdessä ali-
paineisuuden kanssa lisäävät vedon tunnetta ja jäähdyttävät lattiapinnat epämukavan
tuntuisiksi. (Aho & Korpi 2009)

Energiankulutuksen on todettu kasvavan ilmavuotojen lisääntyessä, sillä esimerkiksi
lämmöntalteenoton teho heikkenee korvausilman tullessa muualta. Lisäksi käyttäjät
saattavat nostaa sisälämpötilaa muutamalla asteella vedon takia. (Aho & Korpi 2009)
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa että 1 °C muutos lämpötilassa vastaa 5 % rakennuksen
lämmityskuluissa.
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Rakennuksen ilmatiiveydellä on vaikusta paitsi rakennuksen kosteustekniseen toi-
mintaan myös ilmanvaihdon toimivuuteen. Vuotoilman seurauksena ilmanvaihdon ja
puhtauden hallinta hankaloituu eikä suunniteltuja paine-eroja voida saavuttaa (Aho &
Korpi 2009). Ilma ei myöskään kulkeudu kontrolloidusti ilmansuodattimien kautta. Täl-
löin erityisesti käyttötarkoitukseltaan vaativissa tiloissa seuraukset voivat olla vakavia.
Esimerkiksi sairaaloiden puhdastiloissa tulee ylläpitää ylipainetta, jotta infektioita ai-
heuttavat mikrobit tai muut epäpuhtaudet eivät pääse leviämään kyseiseen tilaan.

Rakennuksen ilmatiiviyttä kuvataan joko rakennuksen ilmanvuotoluvulla n50 [1/h]
tai uudemmalla rakennusvaipan ilmanvuotoluvulla q50 [m3/(h/vaippa-m2)], jotka kertovat
vuotoilman määrän 50 Pa paine-erolla mitattuna. Hyvän ilmatiiviyden saavuttaminen
vaatii huolellista liitosten ja rakenteiden liittymäkohtien suunnittelua. Ilmanvuotokohtia
on vaikeaa ja kallista yrittää paikata jälkikäteen, joten rakennustyö ja tiivistykset on
tehtävä kunnolla alusta alkaen.

 Kuva 9 havainnollistaa hyvin ilmatiiveyden merkitystä vuotoilman kannalta. Tä-
män laskentamallin mukaan talon rakenteiden läpi tulevan vuotoilman määrä riippuu
rakennuksen ilmanvuotoluvusta ja vallitsevasta paine-erosta. Kuvan esimerkissä raken-
nuksen ilmanvuotoluvun n50 ollessa 2 1/h ja paine-eron -10 Pa (alipaine), vaihtuu ra-
kennuksen sisäilma 0,65 kertaa tunnissa pelkästään rakenteiden läpi tulevan vuotoilman
seurauksena. Tämä on enemmän kuin asuinrakennuksissa vaadittu vähimmäisilman-
vaihto 0,5 1/h. Hyvää sisäilmastoa ei voida ylläpitää, jos tuloilma otetaan likaisten ra-
kenteiden kautta. (Leivo 2003, s. 13; Laine & Saari 2002, s. 22)

Kuva 9. Rakennuksen ulkovaipan läpi tulevan vuotoilmanvaihdon riippuvuus rakennuk-
sen ilmanvuotoluvusta ja vaipan yli vaikuttavasta paine-erosta. Kun ilmanvuotoluku n50
on 2 1/h ja alipaine 10 Pa, on rakenteiden läpi tulevan vuotoilmanvaihdon kerroin nv
0,65 1/h. (Laine & Saari 2002, s. 22)
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Sopivan ilmanvuotoluvun tavoitearvon määrittämiseen ei ole aivan yksiselitteisiä
teknisiä perusteita. Asuinrakennuksiin liittyvän tutkimuksen mukaan (Vinha et al. 2009)
ilmanvuodon määrä vaikuttaa suoraan rakennuksen energiatehokkuuteen. Pienempi
vuotoilman määrä merkitsee siis pienempää energian kulutusta. Samoin kosteustekni-
sessä mielessä pienetkin ilmanvuotokohdat ovat haitallisia. Näillä perusteilla ilmanvuo-
toluvun n50 arvo voisi olla vaikka 0,1 1/h. Käytännön rakentamisessa tämä ei ole vält-
tämättä mahdollista, saati kannattavaa. Rakennuksen paine-erosuhteiden hallinnan kan-
nalta ilmanvuotoluvun tulisi olla enintään 2,0 1/h, jotta ilmamäärien säädöllä olisi yli-
päätään vaikutusta.

Sisäilmastoluokituksessa suositellaan rakennusvaipan ilmanvuotoluvun arvoksi q50

≤ 1,0–1,5 m3/h rakennuksen ulkovaippa-m2 kohden. S1-luokan tilojen ja ilmanlaadul-
taan heikompien tilojen välillä tulee välttää läpivientejä, jos ilman virtausta ei pystytä
hallitsemaan ilmanvaihtoteknisin keinoin. Lisäksi ohjeessa mainitaan, että ilmanpitä-
vyyden tavoitetasot tulee valita yhdessä LVI- ja rakennesuunnittelijan kanssa ja ilman-
pitävyyttä vastaava ilmansulkuratkaisu on myös selkeästi esitettävä rakennesuunnitel-
missa.  Rakennuksen ilmanvuotoluvun n50 avulla ilmoitetut suositukset pientaloille ovat
n50 ≤ 1,0–2,0 1/h ja muille rakennuksille n50 ≤ 0,5–0,7 1/h. (RT 07-10946 2009, s. 9)
Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että vanha n50-luku vertaa vuotoilman määrää suhteessa
rakennuksen tilavuuteen. Näin ollen isommissa rakennuksissa saadaan mittauksissa
usein pienempi ilmanvuotoluku verrattuna pienempiin rakennuksiin (vrt. asuinkerrostalo
ja pientalo). Uudempi q50-luku määritellään ulkovaipan pinta-alaa kohden, jolloin ra-
kennuksen koon vaikutus tähän arvoon pienenee.

Rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaan rakennuksen vaipan ilmanvuotolu-
ku q50 saa olla enintään 4 m3/(h m2). Tätä parempi ilmanpitävyys tulee osoittaa mittaa-
malla. Tämä onkin suositeltavaa sillä usein rakennuksissa voidaan huolellisella raken-
teiden ja liitosten valinnalla sekä liitosten ja läpivientien toteutuksella saavuttaa parempi
ilmatiiviys. Täytyy kuitenkin muistaa, että rakennuksen alhainen ilmanvuotoluku ei
välttämättä takaa yksittäisten rakenteiden moitteetonta toimintaa tiiviyden osalta, koska
ulkovaipassa voi esiintyä merkittäviä paikallisia vuotokohtia. (RakMk D3 2012, s. 10;
Lahdensivu et al. 2012, s. 15)

Rakentamismääräysten osan D3 (2012) ohjeellisen suosituksen mukaan kosteustek-
nisen turvallisuuden, hyvän sisäilmaston ja energiatehokkuuden kannalta tulisi raken-
nusvaipan ilmanvuotoluvun q50 olla enintään 1 m3/(h m2). Tätä voidaan pitää hyvänä
kompromissina eri vaikutusten kannalta katsottaessa.

5.3.5 Radon

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu. Radonin alfasäteilyä
lähettävät hajoamistuotteet kulkeutuvat hengitysilman mukana keuhkoihin ja lisäävät
keuhkosyövän riskiä. Noin 300 henkeä saa Suomessa vuosittain keuhkosyövän radonis-
ta ja tupakoimattomilla se on merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja. Jotta radonin riskit
toteutuisivat, tarvitaan kuitenkin useiden vuosien altistuminen. Tupakoiminen monin-
kertaistaa syöpäriskin yhdessä radonin kanssa. (Arvela et al. 2009)
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Radon on yksi välituote, kun uraani hajoaa ja muuttuu lopulta lyijyksi. Sisäilmaan
radonia kulkeutuu pääsääntöisesti maaperästä, jonka sisältämä uraani ylläpitää maan
huokostiloissa korkeaa radonpitoisuutta. Suomen maaperän uraanipitoisuus on suurempi
kuin mitä koko maailmassa keskimäärin. Kaasuna radon pääsee kulkeutumaan maan
huokosissa ja lopulta se päätyy sisäilmaan alapohjan epätiiviyskohtien kautta. Lämpöti-
laero sisä- ja ulkoilman välillä lisää huoneilman alipaineisuutta, mistä johtuen suurim-
mat pitoisuudet mitataan talvella. (Arvela et al. 2009)

Radonin määrään vaikuttaa perustustapa, sijainti, ilmanvaihto ja rakenneratkaisut.
Kerrostaloasuntojen ylimmissä kerroksissa radonin pääsääntöinen lähde ovat mineraa-
liainesta sisältävät rakennusmateriaalit. Kerrostalojen betoniset rakenteet nostava si-
säilman radonpitoisuutta keskimäärin 40 Bq/m3. Radon myös liukenee veteen, jolloin
joissakin tapauksissa porakaivoveden käyttö voi lisätä merkittävästi radonin määrää
huoneilmassa. Eniten sitä vapautuu esimerkiksi pesukoneen ja suihkun käytöstä. (RT
81-11099)

Radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Suurimmat radonpitoisuudet esiintyvät
Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella. Suurimmat mitatut pitoisuudet soraharju-
alueilta ovat olleet yli 30 000 Bq/m3. Mittauksin määritetyt radonalueet löytyvät Säteily-
turvakeskuksen (STUK) ylläpitämästä radonkartastosta. Mittatietoja löytyy myös tau-
lukkomuodossa esimerkiksi postinumeronperusteella lajiteltuna. Usein kuntien raken-
nusjärjestyksissä onkin esitetty vaatimus radontorjuntatoimista uudisrakentamisen osal-
ta koko kunnan alueella. Näin on pyritty selkeyttämään tilannetta ja yhdenmukaista-
maan vaatimuksia. (Arvela et al. 2009)

Säteilyturvakeskuksen ohjeen ST 12.1 perusteella toiminnanharjoittajan tulee selvit-
tää tilankäyttäjiin kohdistuva radonaltistus. Vaatimus koskee työpaikkoja, kouluja, päi-
väkoteja sekä muita julkisia tiloja. STUK:in internet-sivuilla on lista kunnista, joissa
radon on mitattava aina kaikilla työpaikoilla. (STUK 2014)

Rakentamismääräysten mukainen radonpitoisuuden enimmäisarvo on 400 Bq/m3

(vuosikeskiarvo) ja uusien rakennusten ohjearvo on 200 Bq/m3. Taulukossa 7 on esitetty
eri sisäilmastoluokkien mukaiset rajat radonpitoisuuksille. (RakMk D2 2012)

Taulukko 7. Sallittu radonpitoisuus eri sisäilmastoluokissa (RT 07-10946 2009)

S1 S2 S3
Radonpitoisuus [Bq/m3] <100 <100 <200
Olosuhteiden pysyvyys [% käyttöajasta]

· Toimi- ja opetustilat 95 % 90 % -
· Asunnot 90 % 80 % -

Ohjeiden mukainen radonpitoisuus sisäilmassa ylittyy ilman suojaustoimia lähes
koko maassa, joten melkein aina tarvitaan radonteknistä suunnittelua. Yksinkertaisim-
millaan tämä tarkoittaa alapohjien rakenteiden ja liitosten tiiviyden varmistamista sekä
tuuletusputkien asennusta. Radontekninen suunnittelu voidaan jättää tekemättä, mikäli
paikkakuntakohtaiset radontutkimukset selkeästi osoittavat enimmäisarvon alittuvan
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säännöllisesti uusissa rakennuksissa. Mikäli radonia ei oteta huomioon suunnittelussa,
tulee siitä liittää kirjalliset perustelut rakennuskohteen suunnitelma-asiakirjoihin. (RT
07-10946 2009, s. 9; Arvela et al. 2009)

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt vuoden 2014 alussa uuden säteilysuoje-
lun perusnormidirektiivin, joka määrittelee uudet vaatimukset radonpitoisuudelle. Uu-
den direktiivin mukaan rakennusten radonpitoisuus saa olla vuonna 2018 enintään 300
Bq/m3, mikä tulee ehkä vaikuttamaan olemassa olevien rakennusten korjauksiin. (EP-
NDir 2013)

5.3.6 Akustiikka

Talonrakentamisessa akustiikka koostuu huoneakustiikasta, rakennusakustiikasta, me-
luntorjunnasta sekä tärinäneristyksestä. Akustisen suunnittelun tavoitteena on varmistaa
tilojen viihtyisyys ja terveellisyys sekä sitä kautta soveltuvuus aiottuun käyttötarkoituk-
seen. Hyvässä ääniympäristössä toivotut äänet korostuvat, häiritsevät äänet vaimenevat
ja ulkopuoliset äänet eivät kuulu häiritsevästi. (Kylliäinen 2006)

Melulla tarkoitetaan kuultavaa haitallista tai häiritsevää ääntä, joka voi olla lähtöisin
ihmisen toiminnasta, ilmanvaihtojärjestelmän laitteista ja osista, vesi- ja viemäriputkista
ja laitteista, lämmitysjärjestelmistä tai rakennuksen ulkopuolisista lähteistä. Perinteisenä
pidetty melun haittavaikutus on kuulon heikkeneminen, kun altistutaan pidempiaikaises-
ti yli 80 dB melulle. Hetkelliset, korkeat ja impulssimaiset meluannokset saattavat kui-
tenkin hetkessä aiheuttaa pysyvän kuulovaurion. Tavallisissa toimisto- ja oleskelutilois-
sa harvoin tavataan näin suuria äänitasoja. Päiväkodeissa ja kouluissa asia voi ajoittain
olla toisin. (Seuri & Palomäki 2000)

Tavallisessa toimisto- ja asuinympäristössä melun vaikutukset ovat pääasiassa toi-
minnallisia ja suoritustasoa heikentäviä. Melu voi olla stressitekijä, joka huonontaa työ-
tehoa, oppimista, keskittymiskykyä sekä lasten puheen kehittymistä. Meluisassa ympä-
ristössä puheen ymmärrettävyys heikkenee, jolloin puhuja joutuu käyttämään kovempaa
ääntä ja kuulijan on vaikeampi keskittyä. Toimistoympäristössä vähäinenkin häiritse-
väksi koettu ääni vaikeuttaa keskittymistä ja häiritsee työntekoa. Asuintiloissa yö-
aikainen melu aiheuttaa unihäiriöitä, mikä osaltaan vaikuttaa päiväaikaiseen vireysti-
laan. Unenhäirintää alkaa esiintyä, kun levon aikainen keskiäänitaso LA.eq ylittää 25–35
dB. Melun on todettu vaikuttavan sydämen sykkeeseen, verenpaineeseen ja aiheuttavan
esimerkiksi sepelvaltimotautia. (Seuri & Palomäki 2000; RT STM-21232 2004)

Akustisessa suunnittelussa käytetään rakentamismääräyskokoelman osan C1 lisäksi
standardia SFS 5907 (2007), niin kuin luvussa 4.4.1 mainittiin. Suunnittelussa käytettä-
viä teknisiä mittalukuja ovat rakenteiden ilma- ja askelääneneristävyys, puheen tavujen
erotettavuudesta kertova puheensiirtoindeksi (STI), jälkikaiunta-aika huonetilassa sekä
LVIS-laitteiden huonetilaan aiheuttama keskiäänitaso. Kuten ilmanvaihdon ilmamäärät,
myös akustiset vaatimukset vaihtelevat rakennustyypin mukaisesti. Siksi näitä raja-
arvoja on esitetty tarkemmin luvun 6 yhteydessä.
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5.4 Sisäilman epäpuhtaudet

Huoneilman epäpuhtaudet esiintyvät kaasumaisina yhdisteinä tai hiukkasina ja ne voivat
olla luonteeltaan joko kemiallisia tai biologisia tekijöitä. Ihminen kokee sisäilman epä-
puhtaudet useimmiten hajuna tai huonona ilmanlaatuna. Hajuaisti onkin hyvä väline
sisäilman huonon laadun osoittamiseen, sillä useimmiten epämiellyttävä haju on merkki
ilman epäpuhtauksista. Joidenkin haitallisten aineiden kohdalla hajukynnys on kuitenkin
niin korkea, että niiden aiheuttamat terveydelliset vaikutukset alkavat ennen kuin sitä
voidaan aistein havaita.  (Seppänen 1996)

Sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ja epäpuhtauslähteitä on monenlaisia, kuten
kuvasta 10 käy ilmi. Osa epäpuhtauksista aiheutuu käytettyjen rakennusmateriaalien,
huonekalujen ja kalusteiden päästöistä tai kemiallisesta hajoamisesta. Osa kulkeutuu
sisälle ulkoilmasta tai maaperästä. Oma lukunsa on myös olemassa olevien rakennuksen
kosteus- ja homevauriot. Ihmisen toiminnan seurauksena sisäilmaan vapautuu merkittä-
vä määrä eri yhdisteitä, jotka ovat peräisin esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineista, kulu-
tustuotteista, kotieläimistä sekä ruuanlaitosta. Myös ihminen itse on merkittävä epäpuh-
tauksien lähde, sillä elintoimintojen seurauksena huoneilmaan vapautuu orgaanisia kaa-
suja, mikrobeja ja hiukkasia. (RT 07-10564 1995; Hahkala & Säteri 2012)

Kuva 10.  Sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä (RT 07-10564 1995, s. 8)

Huoneilmasta ei koskaan saada aikaiseksi puhdasta kaasujen seosta. Eri yhdisteiden
rajoittamisessa uudisrakentamisessa on siksi pyritty ärsytysvaikutusten minimointiin.
Epäpuhtauksien pitoisuuksiin sisäilmassa vaikuttaa keskeisesti ilmanvaihdon toiminta ja
sen tehokkuus. Herkkyys sisäilman epäpuhtauksille vaihtelee kuitenkin yksilöllisesti:
toisille ihmisille ei synny reaktioita, kun taas herkemmät yksilöt aivastelevat ja tuntevat
esimerkiksi nenän kuivumista samassa tilassa. Ongelmallisen tilanteesta tekee vielä se,
että eri aineiden yhteisvaikutukset voivat olla voimakkaampia, eikä niitä vielä tarkasti
tunneta. (Seppänen 1996; Villberg et al. 2004).
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Sisäilmaluokitus ei ota enää kantaa tarkkoihin raja-arvoihin koska niiden käytännön
mittaamisessa ja todentamisessa on esiintynyt ongelmia: ei ole olemassa kaikkia osa-
puolia kohtaan olevaa reilua tapaa osoittaa tulosten vaatimustenmukaisuus. Lisäksi
suunnittelijoilta puuttuu mitoitustyökalut, joilla pitoisuusarvoihin perustuvia ratkaisuja
voitaisiin suunnitella. Sisäilmaston epäpuhtauspitoisuudet myös vaihtelevat ajallisesti,
johtuen päästölähteistä, rakennus- ja taloteknisistä tekijöistä, tilojen toiminnoista sekä
ulkoilman olosuhteista. Siksi uudessa Sisäilmastoluokitus 2008:ssa on raja-arvot ainoas-
taan sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle ja radonille. Muiden haitta-aineiden rajoittami-
nen on ajateltu tapahtuvaksi ilmanvaihdon, ilman suodattimien ja materiaalien päästö-
luokituksen avulla. Jos käytetään esimerkiksi M1-luokan materiaaleja, niin todennäköi-
sesti haitallisten aineiden määrä sisäilmassa on saatu rajattua riittävälle tasolle (Järn-
ström 2007). Mikäli ohjearvoja tarvitaan, niitä löytyy esimerkiksi Asumisterveysohjees-
ta (RT STM-21232 2004), rakentamismääräyskokoelman osasta D2 (2012) sekä työter-
veyslaitoksen oppaista (Salonen et al. 2011).

Epäpuhtauksien raja-arvot pohjautuvat usein teollisuuden työympäristön raja-
arvoihin, kuten WHO:n suosituksiin ja HTP-arvoihin. Näistä voidaan määrittää normaa-
lin sisäilman tasoon sopivat pitoisuudet turvallisuuskertoimien avulla. Esimerkiksi ra-
kentamismääräyskokoelman osassa D2 tämä kerroin on 1/10. Tämä menetelmä antaa
kuitenkin vain karkean arvion. Toinen tapa selvittää sopivia raja-arvoja on käyttää asun-
totutkimuksista saatuja aineistoja, kuten Asumisterveysohjeen tapauksessa. Edellä mai-
nittuja tapoja käytetään lainmukaisen terveyshaitan arviointiin. Jos toksikologista tutki-
mustietoa terveyshaitan arviointia varten ei ole olemassa, voidaan viitearvoja johtaa työ-
ja asuinympäristötutkimusten mittausdatasta käyttämällä esimerkiksi tilastollista medi-
aania. Tätä on käytetty toimistorakennusten tavanomaisten epäpuhtauspitoisuuksien
selvittämiseen oireettomissa ja oireita aiheuttavissa rakennuksissa. Viimeksi mainittua
tapaa ei kuitenkaan voi käyttää suoraan terveyshaitan määrittämiseen, vaan ainoastaan
sisäilmapitoisuuksien vertailuun ja arviointiin. (Salonen et al. 2011, s. 51)

5.4.1 Kaasumaiset epäpuhtaudet

Kaasumaiset epäpuhtaudet aiheuttavat viihtyvyyshaittaa hajujen muodossa sekä erilaisia
terveysvaikutuksia, kuten ärsytysoireita, hengitystiesairauksia tai niiden pahentumista ja
hiilimonoksidin tapauksessa pahimmillaan äkillisen kuoleman. Kaasumaiset epäpuhtau-
det voidaan jaotella orgaanisiin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin.

Sisäilman kannalta tärkeimpiä epäorgaanisia yhdisteitä ovat hiilimonoksidi, ammo-
niakki, otsoni sekä rikkiyhdisteet ja typen oksidit. Erilaisia sisäilmassa esiintyviä orgaa-
nisia yhdisteitä puolestaan on satoja, vaikkakin yksittäisten aineiden pitoisuudet ovat
usein hyvin pieniä. Ehkä tunnetuimmat yksittäiset orgaaniset yhdisteet ovat formalde-
hydi tai 2-etyyli-1-heksanoli.
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Hiilimonoksidi CO

Hiilimonoksidi eli häkä on hajuton, mauton, väritön kaasu, jota muodostuu epätäydelli-
sen palamisreaktion tuloksena. Yleisimmät hiilimonoksidin lähteet sisäilmassa ovat
tulisijat ja tuloilman mukana kulkeutunut ajoneuvojen pakokaasu. Hiilimonoksidia ei
voida poistaa suodattimilla, joten ainoa vaihtoehto on ottaa tämä huomioon rakennus-
suunnittelussa ja ilmanottoaukkojen sijainnissa. (Seuri & Palomäki 2000)

Häkämyrkytys syntyy hiilimonoksidin sitoutuessa veren hemoglobiiniin, estäen si-
ten hapen sitoutumisen. Hiilimonoksidi saattaa aiheuttaa muutoksia hermoston toimin-
nassa jo 60 mg/m3 pitoisuuksissa mutta ensimmäinen oire eli päänsärky ilmaantuu noin
tunnin oleskelun jälkeen yli 200 mg/m3 pitoisuuksissa. Määräysten mukaan sisäilmassa
saa olla hiilimonoksidia korkeintaan 8 mg/m3. Käytännössä varsinaista terveydellistä
haittaa saattaa syntyä esimerkiksi huonosti tuulettuvissa autohalleissa tai hetkellisesti
sairaaloiden helikopterien laskeutumispaikan yhteydessä huoneiden ilmanottoaukkojen
sijaitessa epäedullisessa suunnassa. Myös pienissä jäähalleissa on saattanut esiintyä on-
gelmia käytettäessä polttomoottorikoneilla varustettuja jäänhoitokoneita, jos ilmanvaih-
to ei ole ollut riittävä. (Seuri & Palomäki 2000; VALSAI 2007; RakMk D2 2012)

Formaldehydi H2CO

Formaldehydi on teollisuudessa laajalti käytetty kemikaali. Formaldehydin aiheuttamiin
sisäilmahaittoihin havahduttiin jo 1970-luvulla, lastulevyjen ja parkettien kosteusvauri-
oiden myötä. Pääosin sisäilman formaldehydi on peräisin liimoista, lakoista, maaleista,
itsesiliävistä tekstiileistä ja kokolattiamatoista. Myös kiintokalusteet saattavat sisältää
formaldehydiperusteisia liimoja. Tavallisissa lastulevyissä käytetään liimana usein
ureaformaldehydihartsia, joka ei kestä kosteutta tai kuumia tiloja. (Seuri & Palomäki
2000)

Formaldehydi on herkästi ärsyttävä aine ja se on vuonna 2004 lisätty WHO:n syö-
pävaarallisten aineiden luetteloon (LVI 05-10417 2007). Sen hajukynnys on noin 35
µg/m3 mutta herkimmät yksilöt saattavat oireilla jo 5-10 µg/m3 pitoisuuksissa (Asumis-
terveysopas 2008). Rakentamismääräysten D2 (2012) mukaan formaldehydipitoisuuden
enimmäisarvo uusissa rakennuksissa on 50 µg/m3.

Ammoniakki NH3

Ammoniakki on kaasumainen aine jota syntyy mm. valkuaisaineiden ja muiden orgaa-
nisten aineiden hajoamisen seurauksena. Ammoniakkia on myös siivouksessa käytettä-
vissä kemikaaleissa ja se on yksi ihmisen aineenvaihduntatuotteista. Ammoniakki itses-
sään ei sisäilmalle tyypillisissä pitoisuuksissa aiheuta oireita, sillä ärsytystä esiintyy
vasta 160–410 µg/m3 pitoisuuksissa. Hajukynnys vaihtelee suuresti, 100–37 000 µg/m3

välillä. (RT STM-21232 2004, s. 18; Seppänen 1996)
Kaseiinia sisältävien tasoitteiden, maalien ja liimojen hajotessa kosteuden vaikutuk-

sesta huoneilmaan vapautuu ammoniakin lisäksi myös amiineja, jotka ovat ammoniakin
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kaltaisia yhdisteitä. Amiinit aiheuttavat ärsytysoireita pienemmissä pitoisuuksissa kuin
ammoniakki. Määräysten ohjeellinen enimmäispitoisuus ammoniakille ja amiineille on
20 µg/m3. (RakMk D2 2012; RT STM-21232 2004)

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat normaalissa huonelämpötilassa kaasumaisessa
muodossa olevia kemiallisia yhdisteitä. Näitä ovat kaikki hiiltä ja vetyä sisältävät yhdis-
teet, kuten aromaattiset hiilivedyt, aldehydit, alkoholit, ketonit, esterit ja muut hiilive-
dyt. Määritelmän raja on hyvin vaihteleva mutta yleisesti näillä tarkoitetaan yhdisteitä,
joiden kiehumispiste on 50–100 °C ja 240–260 °C. (Seuri & Palomäki 2000, s. 43)

Sisäilmasta tunnistettuja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on yli 1000 ja VOC-
pitoisuudet ovat yleensä suurempia sisäilmassa kuin ulkoilmassa. Jokaisesta rakennus-
materiaalista vapautuu VOC-päästöjä, myös täysin virheettömistä. Päästöt kuitenkin
vähenevät ajan mittaan. Yleisesti voidaan sanoa, että noin puolet huoneiden haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä emittoituu rakennusmateriaaleista, sauma-aineista, maaleista,
liimoista, puumateriaaleista ja loput huonekaluista, tekstiileistä, puhdistusaineista sekä
ihmisten aineenvaihdunnasta. Tyypillisiä näiden yhdisteiden aiheuttamia oireita ovat
erilaiset ärsytys- ja sairasrakennusoireet. (Järnström 2007; Salonen et al. 2011)

Yleisemmin viitataan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuteen
TVOC, jota voidaan varauksella käyttää sisäilman laadun arvioimisessa. Asumister-
veysohjeen mukaan yli 600 µg/m3 TVOC-pitoisuus viittaa sisäilman ei-tavanomaisiin
epäpuhtauslähteisiin. (RT STM-21232 2004, s. 17) Tavoiteltaessa hyvää sisäilman laa-
tua pitoisuuksien tulee kuitenkin olla tätä arvoa huomattavasti pienempiä. Vanhassa
Sisäilmastoluokituksessa S1-luokan raja-arvona käytettiin 200 µg/m3 (LVI 05-10417
2007). Toimistorakennuksista tehtyjen tutkimusten perusteella tavanomainen TVOC
pitoisuus sisäilmassa oli 90 % mittauskohteista alle 250 µg/m3 (Salonen et al. 2011).
Vastaavasti asuinrakennuksissa mittausten perustella määritetty tavanomainen TVOC-
taso vaihtelee 200–300 µg/m3 välillä (Järnström 2007; Asumisterveysopas 2008).

Oma alalajinsa ovat niin kutsutut puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet eli SVOC.
Näitä ovat esimerkiksi eräät palonestoaineet, joita käytetään lisäämään muovien ja ku-
mien, tekstiilien ja sähkölaitteiden paloturvallisuutta. Puolihaihtuvia ovat myös ftalaatit,
eli ftaalihapon esterit. Niitä käytetään erilaisissa PVC-muovien pehmentimissä, raken-
nus- ja sisustusmateriaaleissa, pinnoitetuissa kankaissa, sadetakeissa, kelmuissa, leluissa
ja sairaalatarvikkeissa. Ftalaatit eivät ole vahvasti kiinnittyneinä muoveihin, jolloin ne
voivat vapautua helposti ympäristöön. Ne kuitenkin hajoavat nopeasti, joten ne eivät
keräänny elimistöön tai luontoon. Tietyt ftalaatit, kuten DEHP, aiheuttavat lisääntymis-
ongelmia, käyttäytymishäiriöitä ja epämuodostumia. (LVI 05-10417 2007)

Otsoni O3, rikkidioksidi SO2 ja typpioksidit NxOx

Otsoni, rikkidioksidi ja typpioksidi tulevat sisätiloihin lähes yksinomaan ulkoilmasta.
Eri rikkiyhdisteet ovat pääasiassa peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta sekä
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fossiilisten polttoaineiden palamisreaktioista. Typen oksidien yleisin lähde on liikenne,
joten sisäilman typpioksidipitoisuus riippuu eniten liikenteen määrästä rakennuksen
lähellä. Sisäisiä lähteitä typen oksideille ovat esimerkiksi ravintoloiden kaasuliedet.
Toimistoissa korkeampia otsonipitoisuuksia esiintyy kopiokoneiden ja lasertulostimien
läheisyydessä. Myös ilmalämpöpumppujen ionisaattoreista saattaa vapautua hyvin pie-
niä määriä otsonia. (Seuri & Palomäki 2000)

Rikkiyhdisteiden haitta sisäilman kannalta liittyy lähinnä hajuhaittoihin tai ärsy-
tysoireisiin paikkakunnilla, joilla esiintyy puunjalostusteollisuutta. Myös kuivuneesta
lattiakaivosta voi tulla viemärin hajua, joka aiheutuu pääasiassa rikkiyhdisteistä. Otsoni
ja typen oksidit puolestaan voivat aiheuttaa hengitysteihin paikallisia kudosvaurioita ja
lisätä hengitystietulehduksia. Lisäksi typpioksidi reagoi veren hemoglobiinin kanssa
samalla tavalla kuin häkä. Näiden edellä mainittujen yhdisteiden merkitys tavallisten
rakennusten sisäilman laadun kannalta on kuitenkin melko pieni vähäisten pitoisuuksien
esiintymisen johdosta. (Seuri & Palomäki 2000)

Hiilidioksidi CO2

Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus nousee hieman vuosittain ja tällä hetkellä se on noin
400 ppm. (Hahkala & Säteri 2012) Merkittävin huoneilman hiilidioksidin lähde on kui-
tenkin ihminen itse. Aineenvaihdunnan seurauksena sisäilmaan vapautuu hiilidioksidia
sekä muita epäpuhtauksia. Siksi hiilidioksidin määrää voidaankin pitää ihmisperäisten
epäpuhtauksien ja ilmanvaihdon riittävyyden indikaattorina. Sisäilmastoluokitus antaa
hiilidioksidipitoisuuksille taulukon 8 mukaiset raja-arvot, joissa olosuhteiden pysyvyyt-
tä tarkastellaan hiilidioksidipitoisuuden yhden tunnin liukuvan keskiarvon avulla. (RT
STM-21232 2004; RT 07-10946 2009, s. 5)

Taulukko 8. Sallitut hiilidioksidipitoisuudet eri luokissa (RT 07-10946 2009)

S1 S2 S3/D2
Hiilidioksidi pitoisuus [ppm] <750 <900 <1200
Olosuhteiden pysyvyys [% käyttöajasta]

· Toimi- ja opetustilat 95 % 90 % -
· Asunnot 90 % 80 % -

Ihmisten määrä tilassa on yksi ilmanvaihdon mitoituksen kuormitustekijä. Hiilidiok-
sidipitoisuuden ylittäessä 1200 ppm alkaa huoneilma tuntua tunkkaiselta. Puutteellisen
ilmanvaihdon seuraukset ovat tuttuja esimerkiksi huonosti toimivasta neuvotteluhuo-
neesta: korkea hiilidioksidipitoisuus tekee ilmasta tunkkaisen tuntuisen, aiheuttaa pään-
särkyä, ja aiheuttaa keskittymiskyvyn alenemista. Tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto,
pysyvät CO2-pitoisuudet alle 900 ppm. Muuntojoustavissa tiloissa tulee varautua tule-
vaisuuden tarpeeseen mitoittamalla ilmanvaihtojärjestelmä riittävällä kapasiteetilla. Pi-
toisuuden ylärajana voidaan pitää 1500 ppm, jonka ylittyessä pitoisuus ylittää tervey-
densuojelulain mukaisen vaatimuksen. (RT STM-21232 2004; LVI 05-10417 2007)
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Tupakansavu

Tupakan savulle ei ole turvallisuusrajaa, vaan pienetkin pitoisuudet ovat terveydelle
haitallisia. Tupakan polttaminen on kielletty lain nojalla kaikissa julkisissa tiloissa. Näin
sen aiheuttamaa terveyshaittaa on saatu oleellisesti vähennettyä. Tupakansavu on kui-
tenkin yksi merkittävä epäpuhtaustekijä ja sen aiheuttama haitta korostuu pääasiassa
asuinrakennuksissa, joissa tupakointi huoneistoissa on sallittua. Parveketupakointi on
yleinen valituksen aiheuttaja savun kulkeutuessa naapurihuoneistoihin ulkoilmaventtii-
lien ja ikkunoiden kautta. Sisäilmastoluokituksen mukaan sisätiloissa ei saa olla aistitta-
vissa tupakan savua tupakoimattomien tiloissa ja tupakoimattomuus on edellytys vähä-
päästöisen rakennuksen ohjeellisten ilmamäärien soveltamiseen. (Asumisterveysopas
2008; RT 07-10946 2009)

5.4.2 Hiukkaset ja kuidut

Sisäilman hiukkaset voidaan jaotella kokonsa perusteella kokonaisleijumaan, hengitet-
täviin hiukkasiin ja pienhiukkasiin. Kokonaisleijuma (TSP) kuvaa kaikkia sisäilmassa
leijuvia hiukkasia, joista suurin osa on karkeaa pölyä. Sisäilman kokonaisleijuman 24-
tunnin keskiarvo saa Asumisterveysohjeen mukaan olla enintään 120 μg/m3. (RT STM-
21232 2004)

Sisäilman hiukkaspitoisuuden mittaaminen voi olla aiheellista silloin, kun on syytä
epäillä ulkoa kulkeutuvien hiukkasten suurta määrää tai poikkeuksellisten sisälähteiden
esiintymistä. Hiukkaspituisuuksien mittaamien on aina tarpeen erittäin suurta puhtautta
vaativissa tiloissa, kuten sairaaloiden leikkaussaleissa ja muissa puhdastiloissa. (RT
STM-21232 2004)

Huone- ja siitepöly

Huonepölyllä tarkoitetaan useimmiten sisäiloissa esiintyvää leijuvaa ja pinnoille laskeu-
tuvaa pölyä. Alle 5 µm pölyhiukkaset eivät käytännössä laskeudu, vaan ne leijuvat huo-
netilassa ilmavirtausten mukana. Pölyn aiheuttamia haittoja voidaan ehkäistä parhaiten
pintojen siivouksella. (Seppänen 1996)

Osa huonepölystä on peräisin ulkoa ja osa rakennuksen sisältä. Pöly koostuu osittain
orgaanisesta ja epäorgaanisesta aineksesta, sisältäen yleisiä ympäristöallergeeneja. Näitä
ovat eläinten hilse, kasvien siitepölyt ja punkkien allergeenit. Yleisempiä pölyn lähteitä
ovat ihmisen iho, vaatteet, tekstiilit ja paperitavara, joista pölyhiukkaset irtoavat huo-
neilmaan. Pölylle annetaan varsinaisia raja-arvoja ainoastaan teollisuuden työpaikkojen
HTP-arvoina. (Seuri & Palomäki 2000)

Hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset

Suurin osa sisäilman hiukkasista on peräisin ulkoilmasta. Hiukkaslähteitä ovat ihmisen
toiminta, liikenteen päästöt, katupöly, energiantuotannosta ja teollisuudesta syntyvät
päästöt sekä ulkomailta tuleva kaukokulkeuma. Sisälähteitä ovat tupakansavu, huonepö-
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ly ja esimerkiksi ruuanlaitto. Sisäilman hiukkaspitoisuutta voidaan vähentää merkittä-
västi ehkäisemällä hallitsemattomia ilmanvuotoja sekä käyttämällä asianmukaisia tu-
loilman suodattimia ja kohdepoistoja, esimerkiksi liesituulettimia. (Hahkala & Säteri
2012) Hiukkaspitoisuudet vaihtelevat ei-teollisissa rakennuksissa, kuten toimistoissa,
asunnoissa ja kouluissa, tyypillisesti 20 – 200 μg/m3 välillä. (Holopainen et al. 2008)

Hiukkaskoko on tärkeä suure hiukkasen ominaisuuksien määrittelyssä: Mitä pie-
nempi hiukkanen, sen haitallisempi se on. Alle 2,5 µm halkaisijaltaan olevien pienhiuk-
kasten (PM2,5) ovat terveydelle haitallisimpia. Ne kulkeutuvat syvälle alahengitysteihin,
jonne huomattava osa niistä myös jää. Kaikkein pienimmät hiukkaset pystyvät kulkeu-
tumaan keuhkojen kaasujenvaihtoalueelle eli keuhkorakkuloihin asti ja tätä kautta ve-
renkiertoon. Uusimpien tutkimusten mukaan pienten hiukkasten ja kohonneiden sydän-
ja verisuoni- sekä keuhkosairauksien välillä näyttäisi olevan suora syy-yhteys. Pelkäs-
tään EU alueella pienhiukkasten arvioidaan olevan osallisena 300 000 ihmisen ennenai-
kaiseen kuolemaan vuosittain (Holopainen et al. 2008). Ei ole myöskään pystytty osoit-
tamaan sellaista raja-arvoa, jolloin pienhiukkaset eivät aiheuttaisi terveysriskiä. (Hahka-
la & Säteri 2012)

Isommat, alle 10 µm halkaisijaltaan olevat hengitettävät hiukkaset (PM10) pystyvät
kulkeutumaan henkitorveen ja keuhkoputkiin asti. Näistä haitallisia ovat etenkin orgaa-
niset hiukkaset sekä mineraalikuidut (asbesti, mineraalivilla). Rakentamismääräysko-
koelman osan D2 mukaan ilman epäpuhtauksien osalta PM10-pitoisuus saa suunnittelun
ohjearvona olla 24-tunnin mittausjakson aikana enintään 50 μg/m3. Yli 10 µm halkai-
sijaltaan olevat hiukkaset erottuvat ylähengitysteihin, eivätkä siten pääse keuhkoihin
asti. Niiden terveyshaitta rajoittuu lähinnä ärsytysoireisiin. (Hahkala & Säteri 2012,
Seppänen 1996, s. 190)

Mineraalivillakuidut

Huoneilmassa voi esiintyä myös mineraalivillan pölyä. Vanhentuessaan mineraalivillan
sideaineena käytetty hartsi hajoaa ja eristeen mineraalikuidut alkavat irrota. Seinän si-
säisissä eristeissä tämä ei ole ongelma. Eristevilloja käytetään kuitenkin myös alaslaske-
tuissa katoissa, ilmanvaihdon äänenvaimentimissa ja eristeissä, palosuojauksissa sekä
akustiikkalevyissä. (Seuri & Palomäki 2000)

Mineraalivillaeristeistä leviävät hiukkaset aiheuttavat hengitysteiden, ihon ja silmien
ärsytysoireita. Teollisten mineraalivillakuitujen syöpävaarallisuudesta ei ole saatu riittä-
vää näyttöä, vaikka sitä onkin aiemmin epäilty. Mineraalivillakuidut ovat suhteellisen
raskaita (tyypillinen halkaisija yli 5 μm) hiukkasia, joten ne laskeutuvat ajan mittaan
vaakapinnoille. Viitearvona kahden viikon pintapölykertymälle toimistoissa on tyypilli-
sesti käytetty 0,2 kuitua/cm2. Ilmanvaihdolla voidaan merkittävästi poistaa vain halkai-
sijaltaan alle 3 μm paksuisia kuituja. (Salonen et al. 2011; Seuri & Palomäki 2000)

Nykyään sisäilman kanssa kosketuksissa olevien mineraalivillatuotteiden ja akus-
tiikkalevyjen reunat on pinnoitettu (kuitusidottu) valmiiksi tai ne tehdään asennuksen
jälkeen. Ilmanvaihtokanavissa eristeet pinnoitetaan esimerkiksi puhdistusta kestävällä
lasikuitukankaalla ja teräsritilällä. Näin ollen sisäilman epätavanomaiset mineraalivilla-
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kuitupitoisuudet esiintyvät uudiskohteissa yleensä vain silloin, kun eristeen suojaus on
jostain syystä rikkoutunut tai puutteellinen.

5.4.3 Mikrobit

Mikrobeilla tarkoitetaan erilaisia mikro-organismeja kuten bakteereja, homeita, leviä
sieniä, hiivoja ja viruksia. Mikrobeja esiintyy aina ulkoilmassa ja ne kulkeutuvat sieltä
sisälle tuloilman mukana. Terveessä rakennuksessa sisäilman mikrobipitoisuus vastaa-
kin pitkälti ulkoilman pitoisuutta ja se vaihtelee vuodenaikojen mukaan, ollen suurim-
millaan kesällä ja syksyllä. Haitallinen tilanne on vasta silloin, kun sopivissa olosuhteis-
sa mikrobit lisääntyvät ja pinnoilla alkaa muodostua mikrobikasvustoa. Elääkseen ho-
meet ja bakteerit tarvitsevat riittävästi happea, kosteutta, lämpöä ja ravinteita. Näistä
tavallisesti ainoa asia, johon voidaan rakennusteknisesti vaikuttaa, on kosteus. (Asumis-
terveysopas 2008)

Mikrobien aiheuttamaksi viaksi voidaan määritellä pinnalla paikallisesti esiintyvä
kasvusto, joka voidaan poistaa puhdistamalla ilman massiivista rakenteiden purkua.
Homevauriolla taas tarkoitetaan tilannetta, jolloin rakennuksen, rakenneosan tai materi-
aalin toimivuus menetetään kokonaan ja korjaustoimenpiteet vaativat rakenteiden pur-
kua tai vaihtoa. (RIL 250 2011)

Mikrobikasvusto tuottaa sekä hiukkasmaisia että kaasumaisia epäpuhtauksia. Eri
homesienet ja osa bakteereista tuottavat itiöitä ja pieniä hiukkasia, jotka koosta riippuen
pääsevät hengitettynä syvälle hengitysteihin. Lisäksi mikrobit muodostavat aineenvaih-
duntatuotteita, mikrobiperäisiä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Näitä sanotaan MVOC-
päästöiksi, jotka muodostavat mm. homeille tunnusomaisen maakellarimaisen hajun.
Jotkin homelajit erittävät lisäksi mykotoksiineja, eli myrkkyjä. (Asumisterveysopas
2008; Meklin et al. 2007)

Vaikka mikrobit ovat osa normaalia elinympäristöä, ei kosteusvauriotilanteessa
esiintyvien homeiden haittavaikutuksia tule aliarvioida. Mikrobeille tai mikrobien ai-
neenvaihduntatuotteille altistumisesta voi seurata silmien, ihon ja hengitysteiden ärsy-
tysoireita. Pidempiaikaisen altistuksen seurauksena voi esiintyä toistuvia hengitystiein-
fektioita, poskiontelon tulehduksia tai pitkäaikaissairauksia, kuten astmaa. (Asumister-
veysopas 2008) Vielä on kuitenkin selvittämättä, mikä hometaloissa varsinaisesti sairas-
tuttaa, sillä syy-seuraussuhde on epäselvä (Pekkanen et al. 2014).

Mikrobien määrä sisäilmassa ei välttämättä ole ratkaiseva tekijä vaan mikrobien la-
jilla ja toksisuudella on merkitystä. Yleensä kosteusvauriotilanteessa esiintyvä mikrobi-
kasvuston lajisto poikkeaakin sisäympäristöjen tavanomaisesta mikrobistosta. Huoneil-
man mikrobipitoisuus ilmaistaan usein termillä pesäkkeen muodostavaa yksikköä per
kuutiometri (cfu/m3), jolla tarkoitetaan elatusalustalle syntyvien pesäkkeiden lukumää-
rää näyteilman kuutiometriä kohden (Asumisterveysopas 2008).

Sisäilmastoluokituksessa ei ole annettu ilman mikrobipitoisuuksille tarkkoja raja-
arvoja, koska rakennuksessa voi esiintyä homevaurio, vaikka korkeita pitoisuuksia ei
mittauksissa löytyisikään. Tämä johtuu siitä, että pitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti
ajan, paikan ja olosuhteiden mukaan. Osittaisena syynä voi olla itiöiden epätasainen
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jakaantumien huoneilmassa tai itiöiden vapautuminen vain tietyssä kasvuvaiheessa.
Asumisterveysohjeessa mainitaankin, että ensisijainen näytteenottomenetelmä home-
vaurioiden tunnistamiseen on pinta- ja materiaalinäytteiden käyttö. Huoneilman itiöpi-
toisuus ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin ulkoilman pitoisuus. Raja-arvojen antami-
nen on turhaa siinäkin mielessä, että uudisrakentamisessa tulisi nimenomaan keskittyä
kosteusteknisesti turvalliseen rakentamiseen, jolloin mikrobihaittoja ei esiinny lainkaan.
(RT 07-10946 2009; Salonen et al. 2011; Seppänen 1996; Asumisterveysopas 2008,
Vinha et. al. 2013)

Mikrobipitoisuuden viitteellisiä arvoja annetaan Asumisterveysohjeessa sekä erilli-
sissä tutkimusraporteissa. Asumisterveysohjeen (RT STM-21232 2004) mukaan kohon-
neina itiöpitoisuuksina voidaan homeiden osalta pitää yli 100–500 cfu/m3 ja bakteereilla
4 500 cfu/m3. Terveessä toimistossa ja koulussa pitoisuudet ovat yleensä pienempiä.
Toimistorakennuksissa voidaan pitää normaalitason ylärajana talvella 50 cfu/m3 sieni-
itiöille ja 600 cfu/m3 bakteereille (Salonen et al. 2011). Viitetasoja ei tule kuitenkaan
käyttää terveysriskien arviointiin, vaan tällöin tulee suorittaa lisätutkimuksia ja on tar-
kasteltava näytteiden mikrobisuvustoa. Kirjallisuudessa esitettyjä sisäilman mikrobipi-
toisuuksien viitearvoja on koottuna taulukossa 9. Tulosten tulkinnasta ja eri näytteenot-
tomenetelmistä löytyy lisätietoja erityisesti Asumisterveysoppaasta.

Taulukko 9. Sisäilman mikrobipitoisuuksien viitearvoja, joita sovelletaan talvisaikaan
tehtyihin mittauksiin. (Reijula et al. 2012, s. 82)

Rakennuksen
käyttötarkoitus

Sieni-itiöpitoisuus
cfu/m3

Bakteeripitoisuus
cfu/m3

Sädesienipitoisuus
cfu/m3

Asunnot  100–500 4 500* 10
Koulut 50 - 10
Toimistot 50 600 5
*Ilman sädesienien läsnäoloa kohonnut bakteeripitoisuus voi olla vain merkki puutteellisesta ilmanvaihdosta

Kosteus ilmanvaihtojärjestelmän pinnalla voi myös aiheuttaa mikrobiriskin. Siksi
lumen ja veden kulkeutuminen ilmanvaihdon tuloilmakammioon on estettävä ja veden
poistuminen on varmistettava. Samoin tuloilmasuodattimien kastuessa saattaa esiintyä
mikrobien kasvua. Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät mikrobiongelmat ovat kuitenkin
yleensä harvinaisia. (RIL 250 2011)

5.5 Materiaalien emissiot

Rakennusten emissiot voidaan jaotella kahteen ryhmään, primäärisiin ja sekundäärisiin
emissioihin. Primääriemissioilla tarkoitetaan rakennusmateriaaleista ja kalusteista haih-
tuvia päästöjä, joiden lähteinä ovat tuotteiden valmistuksessa käytettävät pehmittimet,
stabilisaattorit, liuottimet sekä muut lisäaineet. Sekundäärisillä emissioilla tarkoitetaan
ulkoisen tekijän vaurioittamien rakenteiden emissioita, esimerkiksi kosteusvauriotilan-
teessa. (Rantama et al. 2003, s. 85)
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Normaalissa rakennuksessa noin puolet sisäilman epäpuhtauksista on peräisin ra-
kenteista, sillä kaikista rakennus- ja sisustusmateriaaleista vapautuu huoneilmaan erilai-
sia kemiallisia yhdisteitä. Nämä riippuvat käytetyistä raaka-aineista, valmistusvirheistä,
materiaalin vanhenemisesta tai väärästä käytöstä. Asuinrakennuksissa tehtyjen mittaus-
ten mukaan sisäilman kemiallisiin epäpuhtauspitoisuuksiin vaikuttivat eniten ilmanvaih-
tojärjestelmä sekä käytetyt materiaalit ja pinnoitteet (Järnström 2007). Valmiista raken-
teesta tehdyt emissiomittaukset osoittivat, että päästöihin vaikuttivat kaikki sen kom-
ponentit, kuten runko, tasoite, liima ja käytetty pinnoite. Koko rakenteen emissiot olivat
myös suuremmat kuin yksittäisten tuotteiden laboratoriossa mitatut päästöt. Lisäksi
päästöjä syntyi kalusteista ja asunnon toiminnoista. Tyypillistä oli, että pitoisuudet vaih-
telivat vuodenajan sekä sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mukaan.

Osa haihtuneista yhdisteistä ei jää ainoastaan huoneilmaan, vaan osa kiinnittyy ym-
päröiville pinnoille adsorboitumalla tai absorboituu eli imeytyy huonemateriaaleihin.
Esimerkiksi pintoja maalattaessa, maalipinnan liuottimista emittoituvat yhdisteet imey-
tyvät osittain alustaansa ja voivat palautua vielä pitkänkin ajan kuluessa takaisin huo-
neilmaan. Myös parketin lakkaamisen tai muovimaton vahaamisen yhteydessä sisäil-
maan päässeet yhdisteet saattavat adsorboitua seinärakenteisiin. Tällaisia helposti ad-
sorboivia materiaaleja ovat kipsilevyt, puukuitulevyt, lastulevyt, tekstiilit ja muut huo-
koiset tuotteet. (Villberg et al. 2004, s. 157) Tästä syystä sisäilmassa voi esiintyä ko-
honneita epäpuhtauspitoisuuksia siitä huolimatta, että alkuperäinen lähde on poistettu.
Esimerkiksi vaurioituneen muovimaton poiston yhteydessä joudutaan usein maton alla
oleva tasoite jyrsimään pois tai betonirakennetta lämmittämään, koska lattiaan imeyty-
neet yhdisteet tulee myös poistaa.

Rakennuksen valmistumisen jälkeen materiaalien päästöt ovat suurimmillaan, sillä
maaleista ja tasoitteissa käytetyt herkästi haihtuvat liuotin- ja lisäaineet vapautuvat huo-
neilmaan ensimmäisenä. Tätä kutsutaan alkuemissio-vaiheeksi. Haihtumisnopeus kui-
tenkin hiipuu ajan mittaan ja päästöt asettuvat vakiotasolle yleensä muutaman kuukau-
den tai viimeistään kahden vuoden kuluessa käyttöönotosta. Vaikka ilmanvaihdolla voi-
daan vaikuttaa huoneilman epäpuhtauspitoisuustasoon alkuemissio-vaiheessa varsin
vähän, on ilmanvaihtuvuudesta myös hyötyä. Ilmanvaihdon tehostaminen pyrkii laimen-
tamaan huoneilman pitoisuustasoa, mikä puolestaan voi nopeuttaa alkuvaiheen emissio-
ta materiaaleista. Periaate toimii siis samoin kuin kosteuden poisto ilmasta betoniraken-
teiden rakennusaikaisen kuivatuksen tapauksessa. Sisäilmastoluokituksen mukaan uu-
sien rakennusten ilmanvaihto tuleekin olla jatkuvatoimisesti päällä ensimmäisen vuoden
ajan. (Salonen et al. 201; Aikivuori 2001; Järnström 2007; s. 22)

Materiaalien valinnassa tulisi noudattaa varovaisuusperiaatetta, eli valita mahdolli-
simman varmatoiminen ja vähäpäästöinen, kohteeseen sopiva tuote. Vähäpäästöisyydel-
lä tarkoitetaan sitä, että materiaaleista haihtuu kemikaaleja sisäilmaan niin hitaasti, että
normaali ilmanvaihto riittää varmistamaan matalat sisäilmapitoisuudet. Suositeltavaa
olisi myös valita kosteustekniseltä toiminnaltaan tunnettuja ja yhteensopivuuden kannal-
ta mahdollisimman riskittömiä materiaaleja. Kosteusvaurio aiheuttaa useissa materiaa-
leissa aineensisäistä hajoamista ja hajoamistuotteita vapautuu sisäilmaan pitkän aikaa.
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Usein hajoamisprosessi ei käynnistyttyään ole korjattavissa kuivattamalla vaan tällaiset
materiaalit on vaihdettava.  Huomiota kannattaa kiinnittää siksi erityisesti tuotteen vika-
sietoisuuteen ja pitkäaikaiskestävyyteen. (RT 07-10946 2009; Aikivuori 2001 s36).

5.5.1 Materiaalien päästöluokitus

Materiaalien haihtumisnopeuden asetuttua vakiotasolle, on sisäilman pitoisuustaso suo-
raan verrannollinen ilmanvaihdon määrään (Aikivuori 2001). Energiatehokkuuden
vuoksi on järkevämpää pyrkiä ensisijaisesti pienentämään materiaalien päästöjä, kuin
lisätä tarpeettomasti ilmanvaihtoa. Taulukossa 10 esitetään Sisäilmastoluokitus 2008
sisältämän päästöluokkien haihtuvien epäpuhtauksien emissionopeuksien enimmäisar-
vot ja muut vaatimukset. Huomioitavaa on, että M-merkillä varustetut tuotteet ovat
myös hajutestattuja. Vuoden 2014 tammikuusta alkaen myös keittiökalusteet ja muut
kodin kiintokalusteet on hyväksytty omaksi testattavaksi ryhmäkseen ja samalla mit-
taustapoja on päivitetty uusimpien eurooppalaisten standardien mukaisiksi. Jos tuote
ylittää M2-luokan vaatimukset, tuote kuuluu luokkaan M3. Testaamattomia tuotteita ei
luokitella. (RT 07-10946 2009, s. 17; Kukkonen 2014)

Taulukko 10. Materiaaliluokkien vaatimukset M1 ja M2 luokassa (RT 07-10946 2009)

Yhdiste tai ominaisuus (emissionopeus)
M1

[µg/m2h]
M2

[µg/m2h]
TVOC* 200 400
Formaldehydi 50 125
Ammoniakki** 30 60
IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien
karsinogeenisten aineiden emissio alle 5 µg/m2h

Hajun hyväksyttävyys on arvioitu kouluttamatto-
malla hajupaneelilla Materiaali ei haise

*VOC yhdisteistä tunnistettava vähintään 70 %
**Laastit, tasoitteet ja silotteet eivät saa sisältää kaseiinia.

Päästöluokitellut tuotteet testataan vakio-olosuhteissa (23 °C, 50 % RH). Luokiteltu-
jen materiaalien käyttäytymisestä kosteusvauriotilanteessa ei liene muuta varmaa tietoa
kuin se, että päästöt kasvavat. Tuotteita tulee aina käyttää ohjeiden mukaisesti, sillä
muuten niiden luokituksen mukaisia päästö-ominaisuuksia ei voida taata. Päästöluokitus
ei myöskään ota huomioon rakentamisen aikaisia päästöjä. Siksi luokitelluilla tuotteilla
tulee olla tuoteseloste ja käyttöohje, josta käy ilmi tuotteiden käyttöä koskevat rajoituk-
set sekä mahdollisesti emissioiden lisääntymiseen liittyvät seikat. Näitä tietoja ovat
käyttökohteet, käyttö-olosuhteet (lämpötila, kosteus), varastoinnin vaatimukset sekä
asennus- ja puhdistusohjeet. (RT 07-10946 2009; Aikivuori 2001; Järnström 2007)

Paremmissa sisäilmastoluokissa S1 ja S2 tulee tilojen rakennusmateriaaleina käyttää
pääasiassa luokan M1 materiaaleja. Luokan M2 materiaaleja saa käyttää korkeintaan 20
% huoneen sisäpinnoista, ei kuitenkaan yli 1 m2 huoneen lattia-m2 kohden. Monikerrok-
sisissa rakenteissa päästöluokka määräytyy siinä käytetyn huonoimman luokituksen
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omaavan materiaalin mukaan. Pinnoittamattomia tiili-, luonnonkivi-, lasi- ja metallipin-
toja, keraamisia laattoja sekä käsittelemättömästä puusta (pois lukien kovapuulajit) val-
mistettuja lauta- ja hirsipintoja voidaan kuitenkin käyttää vapaasti. (RT 07-10946 2009,
s. 10)

Mikäli haluttuja kalusteita ei ole saatavissa M1-luokassa, voidaan kalusteissa käy-
tettävien levyjen yleisvaatimuksena esittää vaatimus E1-luokan formaldehydipäästöjen
täyttymisestä. E1-luokitus perustuu standardiin SFS-EN 717-1, eikä se sinällään vastaa
suomalaista M-luokitusta. Levyjen tulee olla kaikilta kuudelta sivultaan pinnoitettu dif-
fuusiotiiviillä maalilla tai listalla. Yleisemmin kalusteet ovat melamiini-pintaisia. (RT
07-10805 2003)

5.5.2 CE-merkintä

Päästövaatimukset tulevat myös osaksi rakennusmateriaalien CE-merkintää. Raken-
nusmateriaalien vaarallisten aineiden emissiovaatimuksia koskeva testausstandardi
CEN/TS 16516 julkaistiin 2013 vuoden lokakuussa. Kyseinen esistandardi määrittää
rakennustuotteista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen määrän sisäilmaan.
Työn alla on myös rakennusmateriaalien vaarallisten aineiden päästöjä koskeva EN-
standardi. Uudet päästövaatimukset tulevat osaksi CE-merkintää aikaisintaan vuonna
2015. (VTT 2013; Kukkonen 2014)

CE-merkin vaatimukset tulevat jatkossa sisältämään M1-merkkiä tarkempia vaati-
muksia esimerkiksi yksittäisten yhdisteiden osalta. TVOC-päästöarvon sijaan tuleekin
esittää eri yhdistekohtaiset arvot. Myös testausajankohtaan tulee lisäyksenä kolmen päi-
vän ikäisen tuotteen testaus. M1-luokituksessa on tuotteen testaus perinteisesti suoritettu
neljän viikon ikäisenä. (VTT 2013)

CE-merkinnän tehtävänä on yhdenmukaistaa rakennustuotteiden emissiotestaus. Se
ei määrittele sallittuja raja-arvoja, vaan jokainen maa saa erikseen päättää minkälaisia
tuotteita voidaan käyttää. Yhtenäinen testaustapa mahdollistaa tuotteiden avoimen ver-
tailun ja on perustana sisäilmapäästöjen luotettavalle arvioinnille. Vapaaehtoisella kan-
sallisella luokituksella on edelleen käyttötarkoituksensa, edellyttäen, että kyseiset tuot-
teet täyttävät myös CE-merkinnän vaatimukset. (VTT 2013; Kukkonen 2014)
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5.6 Kosteudenhallinta

Terveen talon rakentamiseen ja sen sisäilmaston laadun hallintaan kuuluu olennaisesti
rakennuksen oikeanlainen lämpö- ja kosteustekninen toiminta, sillä virheellisesti toimi-
vat tai toteutetut rakenteet yhdistettynä ulkovaipan ilmavuotoihin ovat ehkä suurimmat
sisäilmaa pilaavat tekijät (Seuri & Palomäki 2000, s. 20). Homeongelmat ovat luonteel-
taan vaikeita ja homevaurioituneiden rakenteiden korjaaminen jälkikäteen on usein han-
kalaa sekä kallista. Vuonna 2012 ilmestyneen Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkai-
sun (Reijula et al. 2012) mukaan kosteus- ja homevaurioiden terveyteen liittyvien kus-
tannusten tason arvioitiin olevan suurimmillaan 953 miljoonaa euroa. Arvio piti sisäl-
lään oireista, sairauksista, niiden tutkimisesta, työkyvyn menettämisestä ja työtehon
tuottavuuden alenemisesta aiheutuvat kustannukset.

Rakennus altistuu sijainnista ja rakennustavasta riippumatta aina sisä- tai ulkopuoli-
sille kosteusrasituksille. Muutama vuosikymmen sitten kosteusteknisellä suunnittelulla
varmistettiin, että puu ei lahoa ja teräs ei ruostu. Tämä rakenteiden kantavuudesta lähte-
nyt ajattelutapa ei kuitenkaan riitä: Ennen lahottajasienien ilmaantumista rakenteissa tai
sen pinnoilla saattaa esiintyä homekasvustoa, sillä niiden otolliset kasvuolosuhteet täyt-
tyvät herkemmin. Rakenteet täytyy siksi suunnitella ja rakentaa siten, että homekasvus-
toa ei pääsisi syntymään lainkaan. (RIL 250 2011).

Rakenteiden ja materiaalien täytyy ehdottomasti olla käyttöönotettaessa kuivia ja
vaurioitumattomia, jotta sisäilmahaittoja ei esiintyisi. Tämä pyritään varmistamaan ra-
kennustyön aikaisen veden- ja kosteudenhallinnan avulla. Rakennusten käytön aikana
syntyvien home- ja kosteusvaurioiden välttämiseksi rakennus tulee myös suunnitella ja
toteuttaa ottaen huomioon sen erityspiirteet, kuten rasitustekijät, rakenteiden soveltu-
vuus sekä rakennuksen sijainti ja monimuotoisuus. Rakenteet ja LVI-järjestelmät tulee
toteuttaa siten, etteivät vesihöyry, vesi ja lumi pääse haitallisessa määrin tunkeutumaan
rakenteisiin tai rakennuksen sisätiloihin. Jatkuva kosteuden kertyminen tulee estää ja
kuivuminen varmistaa.

Nykyisten energiamääräysten kiristyessä ja eristemäärien kasvaessa kosteusteknisen
suunnittelun ja työmaa-aikaisen kosteudenhallinnan osaaminen korostuu entisestään.
Lämmöneristyksen parantuessa lämmön kulkeutuminen rakenteiden läpi vähenee, mikä
johtaa ulkovaipan rasitusten lisääntymiseen. Kosteusolosuhteet rakenteiden sisäosissa ja
ulkopinnoilla muuttuvat homeen kasvulle otollisemmiksi. Oman lisänsä tuovat ilmas-
tonmuutoksen pitkällä aikavälillä aiheuttamat ulko-olosuhteiden muutokset: Talvet
muuttumat sateisemmiksi ja leudommiksi. Myös tuulisuus lisääntyy, mikä korostaa viis-
tosateen vaikutusta. (Vinha et al. 2013)

Tiivistettynä voidaan sanoa, että tulevaisuudessa detaljitason suunnittelun merkitys
kasvaa ja on vähemmän tilaa virheille rakenteiden tullessa vähemmän vikasietoisiksi.
Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon rakenteiden ja niiden rakennusfy-
sikaalisen toiminnan muuttuminen. Lisäksi rakennusaikaisen kosteuden kuivatukseen
tulee varata enemmän aikaa. (Vinha et al. 2013)
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Hankesuunnitteluvaiheessa arvioidaan rakennukseen kohdistuvan kosteusrasituksen
tasoa ja sitä kautta suunnittelun vaativuustasoa. Suunnittelun vaativuuden ja suunnittelu-
tarpeiden määrittämiseksi on laadittu erinäisiä ohjeita aina rakentamismääräyksistä oh-
jeellisiin oppaisiin, kuten Rakennusten lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokitus
(Lehtinen & Viljanen 2001) ja RIL 250 Kosteuden hallinta ja homevaurioiden estämi-
nen (2011). Näiden avulla on pyritty jäsentelemään kosteusriskien tasoa ja varmista-
maan, että kaikki tärkeät elementit on otettu suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon.
Näin vältetään, tai ainakin voidaan vähentää, kosteus- ja homeongelmiin johtavia virhei-
tä.

5.6.1 Kosteudenhallinnan tavoiteasettelu

Terve talo-kohteissa vaaditaan kosteudenhallintasuunnitelma, joka sisältää kosteusris-
kien kartoittamisen, rakenteiden kuivumisaika-arviot, sääsuojauksen ja kuivatuksen
suunnittelun sekä kosteusmittaussuunnitelman. Ensisijaisina tavoitteina on selvittää,
liittyykö kohteen rakenneratkaisuihin toteutusvaiheessa tai käytön aikana kosteustekni-
siä ongelmia, estää materiaalien haitallinen kastuminen sekä varmistaa rakenteiden riit-
tävä kuivuminen. Terveen talon erityispiirteinä on, että rakennesuunnittelija laatii raken-
teiden alustavan kuivumisaika-arvion ja se, että rakenteet saavat pinnoitusluvan vasta,
kun kosteusmittaukset osoittavat olosuhteet siihen sopiviksi. Rakennuksen runko pyri-
tään pystyttämään yhtäjaksoisesti siten, että vesikatto saadaan vedenpitäväksi ja sadeve-
siviemärit toimimaan mahdollisimman pian viimeisen kerroksen valmistuttua.

Kokonaisuutena kosteudenhallinta on koko hankkeen kattava prosessi. Kosteuden-
hallinnan tehtäviin hankesuunnitteluvaiheessa kuuluu tilaajan laatutavoitteiden ja kos-
teudenhallinnan tavoitteiden asettaminen. Nämä tulee selkeästi esittää suunnittelu- ja
urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa, jotta esimerkiksi sääsuojauksen toteutukseen ja kus-
tannuksiin sekä riittävään aikatauluttamiseen osataan varautua. Tavoitteet voidaan esit-
tää sanallisesti listamuodossa. RIL 250 (2011) mukaan vaatimukset koskevat esimerkik-
si:

· Hankkeen hallinnollisia, teknisiä ja käytön laatutekijöitä
· Rakennuspaikan kuivatusta (sadevedet, lumien sijoitus)
· Perustusten kosteudenhallintaa
· Rakennusvaipan toimivuutta ja tiiviyttä
· Märkätilojen vaatimuksia (sertifioinnit, materiaalit)
· Taloteknisiä ratkaisuja
· Työmaan olosuhdehallintaa (sääsuojaus, vedenpoisto, kuivatus)
· Laadunvarmistusta (lämpökamerakuvaukset, tiiviys- ja kosteusmittaukset)
· Käyttöä ja ylläpitoa

Kosteudenhallinnan tavoitetasoa määritettäessä on lisäksi otettava huomioon mihin
vuodenaikaan rakennetaan ja kuinka nopeasti. Lisäksi voidaan määritellä kuinka kos-
teusherkkiä materiaaleja ja rakenteita sallitaan käytettävän. Vaativuustasoa valittaessa
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kannattaa vertailla kosteudenhallinnan kustannustasoa toteutuneiden riskien aiheutta-
miin kustannuksiin. (Vinha et al. 2013, s. 316)

Osa edellä mainituista kohdista saattavat sisältää yksityiskohtia, joihin rakennutta-
jalla ei ole vielä hankkeen alkuvaiheessa tarkkoja tietoja. Tärkeintä on kuitenkin pystyä
kuvaamaan haluttua laatua edes yleisellä tasolla. Laatukriteerien määrityksellä on mer-
kitystä, sillä ne ovat lähtökohtana suunnittelijoiden suunnitteluohjeille sekä työmaan
kosteudenhallintasuunnitelmalle. (RIL 250 2011) Mikäli asiakirjoissa ei määritellä kos-
teudenhallinnan tasoa, on urakoitsijalla vapaus valita suojaus- ja toteutusmenetelmät
itse. (Vinha et al. 2013, s. 316)

Hankkeen aikataulutuksessa tulisi ajoittaa perustus ja runkovaihe mahdollisimman
kuivaan vuodenaikaan. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee varautua mahdolliseen sääsuo-
jaukseen ja sen aiheuttamiin viivytyksiin. Esimerkiksi työmaan aloitusajankohdan siir-
tyminen elokuulta lokakuulle hidastaa rakennusten runkotöiden aikataulua ja lisää sää-
suojauksen tarvetta. (Vinha et al. 2013, s. 316)

Hankesuunnitteluvaiheessa on suositeltavaa arvioida rakennukseen kohdistuvat kos-
teusrasitukset. Arviossa selvitetään rakennuspaikkaa koskevat lähtötiedot sekä kirjataan
suunnittelulle asetetut tavoitteet. Tähän voidaan käyttää apuna rakennuksen lämpö- ja
kosteusteknisen suunnittelun vaativuutta kuvaavaa luokitusta. Myöhemmin suunnittelu-
vaiheessa voidaan RIL 250 mukaan tarkemmin määritellä taulukon 11 mukainen koh-
teen kosteusriskiluokka (1-3), joka on perustana kosteudenhallinnan menettelytavan
valinnalle. Kosteudenhallinnan menettelytapoja on kaksi: normaali tai tehostettu, joista
löytyy lisätietoa tarkemmin itse RIL:n ohjeesta. (RIL 250 2011)

Taulukko 11. Rakennuksen kosteusriskien arvioinnin menetelmä RIL 250 (2011) mu-
kaan.

Hankkeen
vaativuus

Kosteusriskiluokka
R

Kosteudenhallinnan
menettelytapa

Esimerkkejä

Erittäin
vaativa

3
(RF3- RF2 luokan

suunnittelutehtävät)

Kattava tehostettu
menettely

Rakennukset, joissa on suuri kosteusrasi-
tus (uimahallit, pakkasvarastot) tai jotka
ovat muuten kosteudenhallinnan suunnitte-
lun, toteutuksen, ylläpidon tai käytön kan-
nalta erittäin vaativia.

Normaalia
vaativampi

2
(RF1-RF2 luokan

suunnittelutehtävät)

Valitaan normaalime-
nettely, mutta kriitti-
siin kohtiin sovelle-
taan tehostettuja
menettelytapoja

Normaalia vaativammat asuin-, liike- ja
toimistorakennukset, koulut ja päiväkodit

Normaali

1
(RF1 luokan suunnit-

telutehtävät)

Valitaan normaalime-
nettely tai kevennetty

normaalimenettely

Tavanomaiset asuin- liike- ja toimistora-
kennukset. Rakennukset, joissa ihmisiä on
vain satunnaisesti tai rakennuksen suunni-
teltu käyttöikä on normaalia lyhempi
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5.6.2 Kosteusteknisen suunnittelun vaativuuden määritys

Terve talo-teknologiaohjelman yhtenä osa-alueena oli kosteusteknisen suunnittelun ke-
hittäminen. Teknillisen korkeakoulun talonrakennustekniikan tutkimushankkeen tulok-
sena syntyi rakennusten lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokitus (Lehtinen & Vil-
janen 2001), jota voidaan haluttaessa soveltaa Terveen talon toteutuksessa. Käsikirjassa
RIL 250 Kosteuden hallinta ja homevaurioiden estäminen (2011) on jatkojalostettu ver-
sio kyseisestä luokitteluperiaatteesta ja se on sisällytettynä kosteusriskiluokan määritte-
lyssä. Tässä työssä esiteltävään luokitukseen on päivitetty RIL 250 esittämät muutokset
ja lisäykset yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi.

Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu perustuu julkaisun (Lehtinen & Viljanen
2001) mukaan kolmitasoiseen suunnitteluluokitukseen, vaatimustason mukaisiin suun-
nittelijavalintoihin sekä rakennusaikaisten olosuhteiden ja toteutuksen huomiointiin.
Menetelmä on tarkoitettu rakennesuunnittelun tehtävien määrittämiseen ja esittämiseen
siten, että niiden perusteella voidaan varmistaa rakenteiden moitteeton lämpö- ja kos-
teustekninen toiminta koko käyttöiän ajan.

Suunnitteluluokka määritetään vaiheittain koko rakennukselle, tiloille sekä raken-
nusosille. Hankesuunnitteluvaiheessa määritettävä rakennuksen suunnitteluluokka ohjaa
suunnittelijoiden valintaa sekä suunnittelutehtävien määritystä. Luonnossuunnitteluvai-
heessa tarkennetaan tavoitteita ja määritetään tilakohtaiset suunnitteluluokat. Toteutus-
suunnittelun aikana voidaan tarvittaessa luokitella myös rakenneosat.  (Lehtinen & Vil-
janen 2001)

Suunnitteluluokat ja niiden mukaiset tehtävät

Suunnitteluluokka vaikuttaa suunnitelmien yksityiskohtaisuuteen ja laajuuteen. Näin
tilaaja voi vaikuttaa suunnitelmien sisältöön toiveidensa mukaisesti. Julkaisussa esitetyt
suunnitteluluokat ovat taulukon 12 mukaiset. Suunnittelun perustaso RF1 sisältää ra-
kenneratkaisujen tarkastuksen valmistajan ohjeiden, määräysten tai referenssikohteiden
perusteella ja suunnittelija vahvistaa tehdyt tarkistukset allekirjoituksin. Käytännössä
voidaan käyttää tyyppirakenteita sekä suorittaa tarvittaessa rakenteiden jatkuvuustilan
lämpö- ja kosteusteknisiä laskelmia kondenssiriskin tarkistamiseksi tai U-arvo-
laskelmia varten. Suunnittelijan tulee arvioida rakenteiden ja rakennusmateriaalien kes-
tävyyttä käyttötilanteen lisäksi myös rakennusaikaisissa olosuhteissa. Siksi suunnitel-
missa tulee esittää tarvittaessa sääsuojauksen vaatimukset. (Lehtinen & Viljanen 2001)

Vaativampien kohteiden suunnittelu kuuluu luokkaan RF2, jolloin suunnittelijalta
edellytetään RF1 luokkaa syvällisempää rakennusfysiikan osaamista. Rakenteiden toi-
mivuutta ei voida suoraan osoittaa tyyppiratkaisujen perusteella vaan tarvitaan rakenne-
osakohtaisia laskennallisia tarkasteluja sekä riskiarvioita. Riskiarvioissa tarkistetaan
rakenneosaan liittyvä kosteusrasitus ja ottaen huomioon toteutukseen ja pitkäaikaiskes-
tävyyteen liittyvät asiat. Laskelmat ja kuivumistarkastelut tehdään stationääritilassa 1D
tai 2D valmisohjelmilla. Tarvittaessa rakenteista laaditaan räjäytyskuvia ja toimintapii-
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rustuksia sekä työnaikaisten olosuhteiden hallintasuunnitelma. (Lehtinen & Viljanen
2001)

Taulukko 12. Lämpö- ja kosteustekniset suunnitteluluokat (Lehtinen & Viljanen 2001)

Luokka Vaatimustaso

RF1 Suunnittelun perustaso (RakMk A2: luokka B)

RF2 Vaativat kohteet. Kokonaisratkaisu edellyttää syventävää ratkaisuvaihtoehtojen
tarkastelua. (RakMk A2: luokka A)

RF3 Erittäin vaativat kohteet. Kokonaisratkaisu edellyttää analyysipohjaista suunnitte-
lua. (RakMk A2: luokka AA)

Kaikkein vaativin luokka RF3 edellyttää analyysipohjaista tarkastelua. Tällainen ti-
lanne voi olla kyseessä kohteen ollessa erittäin vaativa tai käytettäessä innovatiivisia
uusia rakenneratkaisuja. Tarkastelujen ja suunnitelmien laajuus vaihtelee siksi tapaus-
kohtaisesti. Suunnittelussa käytetään numeerista laskentaa lämmön, kosteuden ja ilma-
virtausten tarkasteluun epästationääritilassa. Lisäksi voidaan tehdä esikokeita tai kor-
jauskohteiden tapauksessa lisämittauksia. Toteutusta varten laaditaan tarkennetut eri-
tyissuunnitelmat. Suunnitteluluokkien mukaisia suunnittelutehtäviä esitetään tarkemmin
liitteen A taulukossa. (Lehtinen & Viljanen 2001)

Hankkeen vaativuuden valinta

Hankesuunnitteluvaiheessa tilaaja yhdessä pääsuunnittelijan kanssa päättää rakennuksen
lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun vaativuuden ja suunnittelijalta vaadittavan päte-
vyyden taulukon 13 avulla. Valinta tapahtuu julkaisussa esitetyn pistematriisin avulla tai
suoraan taulukon tietojen perusteella arvioimalla. Suunnitteluluokan valintaan vaikutta-
vat sisä- ja ulkopuoliset rasitustekijät, rakennuksen tai rakenteen geometria sekä tilaajan
asettamat tavoitteet. Lisäksi tulee tarkistaa rakennuspaikkaa koskevat lähtötiedot ja
varmistaa tontin soveltuvuus. Myös eri suunnittelijoiden yhteistyön tarve korostuu vaa-
timustason kasvaessa. Siksi talotekniikan suunnittelijan ja rakennesuunnittelijan yhteis-
työn laajuus tulee selvittää hyvissä ajoin. (Lehtinen & Viljanen 2001)
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Taulukko 13. Rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun luokan valinta (Leh-
tinen & Viljanen 2001; RIL 250 2011)

Tekijä
Rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisen

suunnittelun vaativuusluokka
RF3 RF2 RF1

A. Rakennuksen
sisäpuolinen kos-
teusrasitus

Suuri Keskimääräinen Vähäinen
Lämmitetyissä tiloissa RH
>45 % talvella. (kostutus
tai toiminnasta syntyvä
kosteus) Rakennuksessa
sisäpuolinen ylipaine.
Esimerkkejä: uimahallit,
suurkeittiöt, pesulat, kirja-
painot, paperitehtaat,
musiikkitalot, museot

Lämmitetyissä tiloissa RH
25–45 % talvella. Toimin-
noista aiheutuvaa kos-
teustuottoa, joka voi olla
ajoittain korkeaa. Kylmät
ja puolilämpimät tilat,
joissa kosteus ajoittain
nousee, Esim. koulut,
päiväkodit, urheiluhallit,
jäähallit, kostutetut toimis-
torakennukset.

Sisäilman kosteus on
alhainen. Esimerkiksi
tavanomaiset asunnot
sekä toimistot, joissa ei
sisäilman kostutusta.

B. Rakennuksen
ulkopuolinen kos-
teusrasitus

Suuri Keskimääräinen Vähäinen
Meren välitön läheisyys,
suuri viistosaderasitus,
pohjaveden korkeus ra-
kenteiden tasolla, korkeat
rakennukset, ympäristön
erittäin epäedullinen muo-
to, tiivis kasvillisuus vie-
ressä

Keskimääräinen viistosa-
derasitus, kapillaarinen
maakosteus, epäedullinen
muoto, merkittävää kasvil-
lisuutta.

Tuulensuojainen, vähäi-
nen viistosaderasitus,
kuiva, hyvin vettä suota-
va rakennuspohja, mata-
lat rakennukset, ympä-
ristö vapaa ja edullinen
sijainti.

C. Rakennuksen
geometria:
monimuotoi-
suus/koko,
installaatioiden
määrä

Suuri Keskimääräinen Vähäinen
Paljon liitoksia ja tasoeroja
loivissa vesikattoraken-
teissa, monimuotoinen
julkisivu, suuri installaati-
oiden määrä

Vesikatossa tasoeroja,
julkisivuissa ulos-, ja si-
säänvetoja, paljon maan-
vastaisia rakenteita tai
kosteusrasitukseltaan
erilaisia tiloja

Yksinkertaiset figuratiivi-
set muodot, yhtenäiset
julkisivu- ja kattopinnat,
leveät räystäät.

D. Vaadittava tur-
vallisuus
kosteusvauroita
vastaan

Suuri Keskimääräinen Vähäinen
Kosteusvaurion vaikutuk-
set esim. rakennuksessa
tapahtuvalle toiminnalle
ovat merkittävät, rakentei-
ta on vaikea tarkistaa,
huoltaa ja korjata

Vauriot eivät rajoitu pie-
nelle alueella, rakenteita
on osittain vaikea tarkis-
taa, huoltaa ja korjata

Rakenteet ovat helposti
tarkistettavissa ja huol-
lettavissa.  Mahdollisen
kosteusvaurion vaiku-
tukset ovat rajoitettuja ja
vähäisiä

E. Sisäilmavaati-
mukset ja
terveellisyys

Vaatimus erittäin
korkea

Keskimääräistä
korkeampi vaatimus

Vaatimuksena
normaali tai

tyydyttävä taso
F.
Käyttöikätavoite Korkea (100 v.) Normaalia

korkeampi (> 50 v.)

Normaali tai
alhainen

(yleensä vähintään
50 v.)

Luokkaa valittaessa kannattaa muistaa, että rakennus voi kuulua eri luokkaan kuin
sen tilat tai rakennusosat. Eli kokonaisuutena kohde voi olla RF1 luokkaa mutta se voi
sisältää erityissuunnittelua vaativia, laajuudeltaan rajattuja, RF2 luokan kohtia. Näin
kohteessa voi olla RF1 tason rakennesuunnittelija ja tarvittavat erityissuunnitelmat tekee
rakennusfysiikkaan perehtynyt suunnittelija.

Lehtinen & Viljanen (2001) esittelevät lämpö- ja kosteusteknisen suunnitteluluoki-
tuksen yhteydessä rakentamismääräyskokoelman osaan A2 verrattuna tarkempia päte-
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vyysvaatimuksia suunnittelijoille. Nämä taulukossa 14 esitetyt kohdat ovat kuitenkin
ohjeellisia ja luonteeltaan määräyksiä täydentäviä, joten niitä voidaan tarkoituksenmu-
kaisesti soveltaa hankekohtaisesti suunnittelijaa valittaessa.

Taulukko 14. RF-Suunnittelijan ohjeellisia pätevyysvaatimuksia (Lehtinen & Viljanen
2001)

RF1 (B) RF2 (A) RF3 (AA)
- Suunnittelijan tulee osoittaa

hallitsevansa rakennusfy-
siikan perustiedot mm. U-
arvon laskennasta sekä jat-
kuvuustilan 1-d lämpötila- ja
kosteusjakauman laskennan
rakenteen pinnan ja sisäisen
kondenssiriskin tarkista-
miseksi esim. valmisohjelmaa
käyttäen.

- Suunnittelijalla on kokemusta
suunnitteluluokan RF1 tehtä-
vistä.

- Korkeakoulututkinto, joka on
sisältänyt vähintään perus-
opintojaksot rakennusfy-
siikasta

- Suunnittelija osaa tehdä
jatkuvuustilan 1-2-d laskelmia
valmisohjelmilla ja rakentei-
den kuivumistarkastelulas-
kelmia käyttäen apuna las-
kentaohjelmia ja taulukoita.

- Suunnittelijalla on käytettä-
vissään tarvittavat ohjelmat.

- Kokemusta vastaavasta
suunnittelusta vähintään 2
vuotta

- Opinnäytetyö on mahdollisesti
käsitellyt rakenteiden lämpö- ja
kosteusteknistä käyttäytymis-
tä.

- Suunnittelijalla on valmiudet
tehdä ajasta riippuvia laskel-
mia lämpö- ja kosteusteknisten
ilmiöiden tarkasteluihin sekä
ilmavirtausten laskennalliseen
tarkasteluun.

- Suunnittelijalla on käytettävis-
sään tarvittavat ohjelmistot.

- Suunnittelija on laajasti pereh-
tynyt rakenteiden lämpö- ja
kosteusteknisiin tarkasteluihin
ja hän voi esittää kohdetta
vastaavia referenssejä. Koke-
musta vähintään 4 vuotta

5.7 Puhtauden hallinta

Puhtauden hallinta on kokonaisuutena laaja käsite. Puhtaudenhallinnalla tarkoitetaan
yleisesti sitä, miten likaantumisen estäminen ja siivottavuus otetaan huomioon raken-
nuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennuksen käytön aikana. Tiloissa ja kana-
vistoissa esiintyvä lika vaikuttaa tutkitusti sisäilman laatuun ja oikealla käytön aikaisella
siivouksella pidetään sisäilman hiukkaspitoisuus sopivalla tasolla. Yksi sisäilmaan liit-
tyvä valitus onkin juuri ilman pölyisyys. Ilman pöly- ja mikrobipitoisuus lisääntyy, jos
siivous on tehty väärin tai liian harvoin. Tämä yhdistettynä muihin sisäilmaston haitta-
tekijöihin on todettu aiheuttavan päänsärkyä, väsymystä, limakalvoeritystä ja muita
epämiellyttäviä oireita. (RT 91-10970 2009; Rantama et al. 2003, s. 38)

Puhtauden hallinnan tarkoituksena on järjestää rakennuksen käyttöönottovaiheessa
oikeanlainen puhtaustaso sekä varmistaa ja mahdollistaa puhtauden ylläpito rakennuk-
sen käytön aikana. Siivouskustannukset muodostavat suuren osan rakennuksen ylläpito-
kustannuksista ja suunnitteluvaiheessa tehdyistä virheistä maksetaan niin kauan, kuin
rakennusta siivotaan. Siksi likaantuminen, lian kulkeutumisen estäminen ja edellytykset
taloudelliselle sekä tehokkaalle siivoukselle on tärkeää ottaa huomioon jo rakennus-
suunnitteluvaiheessa. Pitkät vedenhakumatkat ja epäkäytännölliset huoltotilat lisäävät
tarpeettomasti siivouskustannuksia. Oikeilla materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa
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pintojen kulumiseen ja puhdistettavuuteen sekä tuotteiden rakennusaikaiseen työstettä-
vyyteen. (Rantama et al. 2003, s. 38; Seppänen et al. 1997; RT 91-10970 2009)

5.7.1 Rakennustöiden puhtaus

Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen käytön
aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Lisäksi
tilojen puhtauden tulee olla siinä kunnossa, että tilaaja voi ottaa tilat käyttöönsä välittö-
mästi vastaanoton jälkeen.

Rakennusaikainen puhtaudenhallinta liittyy vahvasti kosteudenhallintaan, sillä ma-
teriaalien suojauksella, oikealla käytöllä ja olosuhteiden hallinnalla varmistetaan otolli-
set olosuhteet laadun saavuttamiseksi. Runsas lika ja rakennusjäte luonnollisesti hidas-
tavat myös betonisten lattiarakenteiden kuivumista. Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat
rakennustarvikkeet ja osat on suojattava likaantumiselta ja haitalliselta kastumiselta
kuljetusten, työmaa- ja välivarastoinnin sekä tarvittaessa asennustyön aikana. Suojauk-
sessa ja varastoinnissa on aina noudatettava valmistajan ohjeita (RT 07-10946 2009).

Puhtauden merkitys korostuu tavoiteltaessa parempia sisäilmaluokituksen tasoja.
Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että S1- ja S2 -luokan laatutavoitteiden saavuttaminen
edellyttää P1-luokan rakennustöitä ja ilmanvaihtojärjestelmää. Sisäilmastoluokituksessa
määritetään tavoitteet rakennustöiden puhtaudelle P1-luokassa ja esitetään puhtauden
arviointimenetelmä. Käytännössä P1-luokan tiloissa voidaan soveltaa korjausrakentami-
sen pölynhallinnasta tuttuja menetelmiä, tosin hieman käänteisessä mielessä: Tilat osas-
toidaan ja lian kulkeutuminen P1-luokan tiloihin estetään tarvittavin toimin, jos ympä-
röivissä tiloissa suoritetaan pölyäviä töitä aikataulun takia tai muusta syystä. Rakennus-
töiden puhtausluokan P1 tarkemmat toteutusohjeet löytyvät Sisäilmastoluokituksesta.

P1-luokan tilalla tarkoitetaan ns. pölyttömäksi siivottua osastoa, joka on puhdas ir-
toliasta ja pölystä taulukon 15 raja-arvojen mukaisesti ja tilassa voidaan poistaa pääte-
laitteiden suojaukset sekä aloittaa toimintakokeet. Ilmanvaihtotuotteet ovat tulpattuna ja
päätelaitteet suojattuna kunnes P1-taso on saavutettu. Pintojen suojana olevat muovit ja
pahvit tulee olla poistettu eikä tilassa saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, sillä
ne estävät tilojen siivouksen. Puhdistetun tilan pinnoilla ei saa esiintyä hienojakoista
irtolikaa, kuten puu-, betoni- tai kipsipölyä, koska tällainen irtolika voi nousta ilmaan
ilmavirtojen mukana. Tämä koskee myös katossa kulkevien putkien, kourujen ja yläta-
sojen pintoja. Piiloon jäävät pinnat tulee myös olla pintakäsiteltyjä pölynsidonnan takia
eli lattiat tehdään valmiiksi, seinät ja katto tasoitetaan sekä pohjamaalataan. Tarvittaessa
puhtautta ylläpidetään viikoittaisella siivouksella. Ilmanvaihdon toimintakoevalmiudes-
sa olevat tilat merkitään P1-luokan tilaa osoittavalla merkinnällä. (RT 07-10946 2009)
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Taulukko 15. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymän enimmäistasot. Mittaus suorite-
taan geeliteippimenetelmällä INSTA 800 standardin mukaisesti. (RT 07-10946 2009)

Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä [%]

Ennen ilmanvaihdon
toimintakokeita

· Alakaton yläpuoli
· Pinnat yli 180 cm korkeudella
· Pinnat alle 180 cm korkeudella

(ei koske lattiapintoja)

5,0

Ennen rakennuksen
luovutusta

· Pinnat yli 180 cm korkeudella
· Pinnat alle 180 cm korkeudella

1,0

· Lattiapinnat 3,0

Osasto siis siivotaan pölyttömäksi ennen luokituksen antamista ja vielä loppusii-
vouksen yhteydessä täysin liattomaksi ennen luovutusta, kuten kuvassa 11 on esitetty.
Pintojen suojauksien poistamisen jälkeen P1-luokan tiloissa voidaan ilman eritystoi-
menpiteitä tehdä vain täysin pölyttömiä työvaiheita, kuten alakattojen asennuksia, paik-
kamaalauksia, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöjä ja virityksiä. Tällä estetään epä-
puhtauksien kulkeutuminen ilmanvaihtokanaviin ja muualle rakennukseen. Työnaikai-
sessa siivouksessa käytetään suurtehoimuria, lapiota tai lastaa karkeisiin jätteisiin. Muu-
toin käytetään hienopölysuodattimella varustettua imuria. Harjausta ei saa käyttää. (RT
07-10946 2009)

Ennen toimintakokeita pintojen puhtaus arvioidaan silmämääräisesti ja myös val-
miissa rakennuksessa piiloon jäävät pinnat, kuten alakattojen yläpuoli ja kalusteiden
umpinaiset alasokkelit, tarkastetaan. Pintojen pölykertymän mittaamisessa käytetään
tarvittaessa apuna geeliteippimenetelmää pohjoismaisen siivouksen laatustandardin IN-
STA 800 (huom. nykyisin SFS 5994 2012) mukaisesti. Mittauksessa geeliteippi paine-
taan näytteenottotelalla tarkasteltavalle pinnalle, minkä jälkeen teippi läpivalaistaan
käyttämällä laseroptista BM-Dustdetector -mittauslaitetta. Laite ilmoittaa pölypeittopro-
senttina kuinka suuri osa geeliteipin pinnasta on pölyn ja lian peitossa. (RT 07-10946
2009)

Ennen luovutusta arvioidaan vielä kaikki näkyvät pinnat. Arviointi kattaa katto-,
seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Näihin kuuluvat valaisinkote-
lot, jäähdytyspalkkien yläpinnat, eri päätelaitteet ja listat. Suljettua alakattosettien ylä-
puolista tilaa ei tarvitse enää tarkistaa, vaan riittää, että se on loppusiivouksen yhteydes-
sä puhdistettu. Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa esiintyä näkyvää likaa, kuten roskia,
irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. (RT 07-10946 2009)
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Kuva 11. Kaavio rakennustöiden P1-puhtausluokan toimenpiteistä

5.7.2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus on keskeinen tekijä sisäilmastoluokkien tavoitteiden
saavuttamisessa ja ilmanvaihtojärjestelmän osien sisäpinnat tulisikin mieltää osaksi si-
säympäristön pintoja. Arvioiden mukaan tuloilmakanavien pinta-ala on noin 10 % ta-
vanomaisen toimistokiinteistön lattiapinta-alasta. Mikäli uusien kanavien, päätelaittei-
den ja suodattimien puhtaudesta ei huolehdita, saatetaan merkittävästi huonontaa sisäil-
man laatua. (Jumpponen et al. 2005)

Asennuksen aikana kanaviin voi jäädä rakennuspölyä tai asentamisesta syntyvää
metallipurua, tiivistysmassaa ja kittiä. Jos kanavistossa on öljyjäämiä ja pölyä, ne toi-
mivat kasvualustana mikrobeille ja adsorboivat VOC-yhdisteitä. Öljypohjaisia aineita
on käytetty kanavien valmistuksessa voiteluaineena kitkan vähentämiseen. Rakennuk-
sen käyttövaiheessa nämä epäpuhtaudet vapautuvat huoneilmaan ja saattavat aiheuttaa
sisäilmaongelmia. (Jumpponen et al. 2005)

Rakentamismääräyskokoelman osassa D2 (2012) ohjeistetaan, että ilmanvaihtojär-
jestelmän on oltava puhdas ennen käyttöönottoa ja sen puhtauden ylläpidon on oltava
helppoa. Ilmanvaihtokanavat tulee siksi kuljettaa sekä säilyttää tulpattuina ja asennettu-
jen päätelaitteiden tulee olla suojattuna, kunnes tila on saavuttanut riittävän puhtausta-
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son. Valmiin järjestelmän pitää olla puhdistettavissa alakattorakenteita tai osia rikko-
matta.

Ilmanvaihtojärjestelmän likaantumisen estäminen kannattaa varmistaa asettamalla
puhtaudelle tavoitetaso käyttämällä Sisäilmastoluokituksen puhtausluokituksia. Taulu-
kossa 16 on koottuna sisäilmastoluokituksen edellyttämät puhtausvaatimukset ilman-
vaihtojärjestelmälle työmaalla. Vapaaehtoisen puhtausluokituksen käyttö helpottaa mää-
räysten toteuttamista, koska siinä annetaan konkreettisia raja-arvoja. (Säteri 2012)

Puhtaan ilmanvaihdon asennusmenetelmiä kehiteltiin ja otettiin käyttöön Suomessa
yli 10 vuotta sitten. Näiden uusien toimintatapojen avulla on päästy kohtuullisen hyvin
eroon ilmanvaihtojärjestelmän hygieniaongelmista, kunhan niitä vain noudatetaan (Säte-
ri 2012). Tuotannon aikataulutuksessa tulee ottaa huomioon, että IV-asennuksia ei voida
tehdä yhtä aikaa pölyävien rakennustöiden kanssa. Kanavien päät tulee tulpata taukojen
ajaksi sitä mukaa, kun ilmanvaihdon asennus etenee ja suojaukset voidaan poistaa lopul-
lisesti osaston saavutettua P1-puhtaustason. Kanavat voidaan katkaista sähkökäyttöisillä
leikkureilla tai muilla likaamattomilla työkaluilla, jolloin katkaisukohtaan ei jää jäystei-
tä. Joidenkin kanavien pituus on säädettävissä, jolloin niitä ei tarvitse katkaista lainkaan
(Rantama et al. 2003).

Taulukko 16. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaatimukset (RT 07-10946 2009)

Vaatimus P1 P2

Puhtausluokiteltujen
osien määrä

Tuloilmakanavat ja kanavaosat on
tehty M1-puhtausluokitelluista
ilmanvaihtotuotteista tai työmaalla
vastaavaan tasoon puhdistetuista
muista tuotteista.

Tuloilmakanavat on tehty M1-
puhtausluokitelluista ilmanvaihto-
tuotteista tai työmaalla vastaa-
vaan tasoon puhdistetuista muista
tuotteista.

Luovutettavan
järjestelmän

pölypitoisuus

Sisäpinnan pölykertymän keskiar-
vo saa olla enintään 0,7 g/m2

suodatinmenetelmällä
(Pasanen et. al. 1999) mitattuna
tai visuaalisesti arvioituna (Nar-
vanne 2001).

Sisäpinnan pölykertymän keskiar-
vo saa olla enintään 2,5 g/m2

suodatinmenetelmällä (Pasanen
et. al. 1999) mitattuna tai visuaali-
sesti arvioituna (Narvanne 2001).

Palautusilman
käyttö

Ei saa käyttää palautusilmaa
lukuun ottamatta vain yhtä tilaa tai
asuntoa palvelevia ilmanvaihtoko-
neita.

Saa käyttää puhtaudeltaan sa-
manarvoisten tilojen poistoilmaa
palautusilmana. Tällöin palau-
tusilma on suodatettava tuloilman
suodatusta vastaavalla (väh. F7)
puhtausluokitellulla suodattimella.

Vaatimukset
tiivistemateriaaleille

Käytettävä rakennusmateriaalien
päästöluokkaan M1 tai M2-
luokiteltuja tai muuten emissioil-
taan alhaisiksi tunnettuja materi-
aaleja.

Ei vaatimuksia

Tuloilman
suodatus

Ilmanvaihtokoneiden tuloilmapuolelle asennetaan kaksiportainen suo-
datus (karkea + hieno) kohdan 5.7.3 taulukon 17 mukaisesti

Tuloilmassa ei saa käyttää hajusteita.
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P1- ja P2-puhtausluokitelluissa kanavissa ei saa olla ruuveja eikä sallittua määrää
enempää pölyä tai metallijäysteitä. Ilmanvaihtokanaviston tulee olla riittävän tiivis mut-
ta runsasta kittien käyttö tiivistämisessä tulee välttää. Jos ilmanvaihtolaitteita käytetään
rakennustyön aikana, täytyy ilmanvaihtokoneessa olla suodattimet asennettuna. Lisäksi
järjestelmä tulee puhdistaa ja suodattimet vaihtaa ennen kohteen luovutusta. (Jumppo-
nen et al. 2005, s. 9)

P1- ja P2-luokkien mukainen puhtaustaso arvioidaan ensisijaisesti visuaalisesti 12-
portaisen asteikon avulla, kuten kuvassa 12 on havainnollistettu. Tarkempaan arviointiin
käytetään suodatinmenetelmää, jolla määritetään kanavapintojen pölykertymä. Mene-
telmässä punnitaan ensin käyttämätön suodatin, minkä jälkeen suodattimella pyyhkäis-
tään näyte kanavasta. Lopuksi suodatin punnitaan uudestaan ja verrataan sitä puhtaan
suodattimen painoon. Mikäli rakennusaikainen pölynhallinta epäonnistuu ja ilmanvaih-
tojärjestelmä suojaamisesta huolimatta on likainen, pitää kanavisto puhdistaa ennen
rakennuksen käyttöönottoa. (Jumpponen et al. 2005)

Kuva 12. Visuaalinen asteikko kanaviston puhtauden silmämääräiseen arviointiin. Ku-
vasarjan 3 ensimmäistä kuvaa. P1-luokan enimmäisarvo on 0,7 g/m2. (Jumpponen et al.
2005)

Sisäilmastoluokituksen mukaan käytössä olevan rakennuksen kanavistot tulee tar-
kistaa vähintään viiden vuoden välein ja tarkistus suoritetaan vähintään viidestä eri pis-
teestä. Jos pölykertymä on suurempi kuin 2 g/m2 P1-luokan järjestelmässä tai 5 g/m2

P2-luokan järjestelmässä, tulee kanavistot puhdistaa (RT 07-10946 2009). Sisäasiain-
ministeriön asetuksessa N:o 802/2001 mainitaan rakennustyypit, joissa ilmanvaihtojär-
jestelmä on pitänyt puhdistaa vuoden tai viiden vuoden välein paloturvallisuuden takia
mutta asetus on vanhentunut vuonna 2006. (Jumpponen et al. 2005)

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1

Määräyksissä D2 ei anneta varsinaisia lukuarvoja itse ilmanvaihtotuotteiden öljyisyy-
delle tai likaisuudelle, joten siksi kannattaa soveltaa Sisäilmastoluokitus 2008 ilman-
vaihtotuotteiden puhtausluokitusta. Sisäilmastoluokituksessa annetaan tarkempia vaati-
muksia kanavien, kanavaosien sekä säätö- ja palopeltien osalta, jotta ne voivat kuulua
kyseiseen M1-puhtausluokkaan. Myös ilmansuodattimet ja äänenvaimentimet kuuluvat
luokituksen piiriin. Esimerkiksi kanavien sisäpinnan öljyjäämä saa olla enintään 0,05
g/m2 ja pintapölyn määrä tulee olla alle 0,5 g/m2.
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Nämä luokituskriteerit koskevat tuotteita tehtaalla, joten ne kuuluvat tehtaan laa-
dunvarmistuksen piiriin. Tuotteiden testaus ja luokittelu tapahtuu vastaavalla tavalla
kuin muidenkin ominaisuuksien todentaminen eli laboratoriomittauksin ja laadunval-
vontamenettelyillä. Näin ollen rakentajille riittää, että tuoteselosteissa mainitaan tuot-
teen kuuluvan M1-luokkaan. M1-luokan ilmanvaihtotuotteet ovat tehtaalla tulpattu tai
pakattu niin, etteivät ne likaannu kuljetuksen ja varastoinnin aikana. (RT 07-10946
2009) Tavanomaisissa rakennuskohteissa käytetään nykyään lähes yksinomaan M1-
puhtausluokiteltuja kanavia (Säteri 2012).

Edellä mainittujen kanavien, kanavaosien sekä säätö- ja palopeltien tulee myös olla
puhdistettavissa standardin SFS-EN 12097 tai tyyppihyväksyntäohjeiden mukaisesti.
Kanavista, niiden osista ja äänenvaimentimista ei saa puhdistuksen yhteydessä tai sen
jälkeen irrota tuloilmaan kuituja enempää kuin 0,1 kpl/m3 ja niiden tulee kestää vähin-
tään 10 puhdistuskertaa ilman haitallisia muutoksia. (RT 07-10946 2009)

5.7.3 Ilmansuodatus

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän tapauksessa ulkoilman epäpuhtauk-
sia voidaan tehokkaasti poistaa suodattamalla rakennukseen tulevaa ilmaa. Tutkimusten
mukaan rakennusten kanavapölystä noin 80 % on ulkoilmasta peräsin olevaa epäorgaa-
nista ainetta. Koneellisen poiston tuloilmaventtiileihin on myös saatavissa ilmansuodat-
timia, joiden suodatusaste riippuu venttiilin tyypistä (seinä/ikkunaventtiili). Ne eivät
kuitenkaan saa liikaa pienentää tuloilman määrää ja aiheuttaa siten alipainetta huonee-
seen. (Rantama et al. 2003; Jumpponen et al. 2005)

Suodattimien tehtävänä on poistaa ulkoilmasta tulevia hiukkasia, kuten siitepölyä,
home- ja sieni-itiöitä, pölyä ja liikenteen päästöjä. Suodattimet voidaan jakaa erotusas-
teen ja suodatustehon mukaan karkeisiin suodattimiin G1‒G4, perussuodattimiin M5-
M6 ja hienosuodattimiin F7‒F9. Vaativimmissa tiloissa kuten sairaaloissa käytetään
lisäksi erittäin korkean erotusasteen omaavia HEPA (High Efficiency Particulate Air
Filter) ja ULPA (Ultra-Low Penetration Air) suodattimia, jotka kuuluvat luokkaan
H10‒H14 tai U15‒U17. Luokan G1 suodatin pysäyttää kaikkein karkeimmat hiukkaset
kun taas U17-luokan suodattimet pystyvät erottelemaan ultrapieniä hiukkasia. Lisäksi
on olemassa aktiivihiileen perustuvia kemiallisia suodattimia, joita käytetään hajujen,
höyryjen ja matalien kaasupitoisuuksien poistamiseen. (Hengitysliitto 2014)

Suodattimille ilmoitetaan hiukkaskoosta riippuva prosenttiluku, joka kuvaa suodat-
timeen jääneiden hiukkasten osuutta koko hiukkasmassasta. Esimerkiksi rakentamis-
määräysten kaupunkialueella edellyttämän F7-luokan suodattimen erotusaste 0,4 µm
pienhiukkasille on keskimäärin 80 %. Suodattimien suodatusaste on heikoimmillaan
hiukkaskokoalueella 0,1–0,2 µm, mikä on hyvin nähtävissä kuvasta 13. Käytännössä
F7-luokan kuitusuodatin pystyy suodattamaan noin puolet pienhiukkasista (0,1–0,3
µm). (Hahkala & Säteri 2012)
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Kuva 13. Esimerkkejä ilmansuodattimien erotusasteita (Halton Oy)

Sisäilmastoluokituksen mukaan tuloilma tulee suodattaa haitallisten hiukkasten tor-
jumiseksi kaksiportaisella suodatuksella. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkaan liit-
tyvä hienosuodatinluokka valitaan taulukon 17 mukaisesti. LVI-suunnittelijan tehtävänä
on tarvittaessa määrittää tarkemmin vaadittava suodatinluokka ulkoilman puhtauden ja
tavoitellun sisäilman laadun mukaan. (RT 07-10946 2009)

Kiinteistössä tavoiteltu sisäilman puhtaus saavutetaan yleensä käyttämällä F7 ja F8-
luokan hienosuodattimia, sillä ne kykenevät erottelemaan suurimman osan likaantumis-
ta aiheuttavista hiukkasista ja keuhkoille haitallisista pölyistä. Näitä hienosuodattimia
käytetäänkin yleisesti kohteissa, joissa ihmiset oleskelevat ja työskentelevät. Hieno-
suodattimien esisuodatukseen käytetään G1‒G4-luokan karkeasuodattimia. (Hengitys-
liitto 2014)

Taulukko 17. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan mukainen suodatusluokka. (RT
07-10946 2009, RakMk D2 2012)

Suure S1 S2 S3
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 P1 P2

Suodatusluokka (vähintään)* F8 F7 F7**

Suodattimien tulee kuulua ilmanvaihtotuotteiden M1-luokkaan
* Vilkkaiden liikenneväylien ja muiden hiukkaslähteiden läheisyydessä (<150m) tulee S1- ja S2-
luokassa käyttää yhtä luokkaa tehokkaampaa tuloilman suodatusta.
** RakMk D2 ohje. Taajama- ja teollisuusalueiden ulkopuolella ja etäällä vilkasliikenteisiltä liiken-
neväyliltä suodattimena voidaan käyttää vähintään karkeasuodatinta G4.
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Suodatinluokat ja niiden vähimmäiserotusasteet sekä varauksenpoistovaatimukset
määräytyvät standardin SFS-EN 779 (2012) mukaisesti. Sisäilmastoluokituksessa esite-
tyt vähimmäiserotusvaatimukset ovat kuitenkin korkeampia kuin standardissa mainitut
vähimmäiserotusasteet. Käytännössä laadukkaissa suodattimissa erotusasteet ja ominai-
suudet ovat usein standardin minimivaatimuksia korkeampia, joten erotusaste kannattaa
tarkistaa valmistajan tuotetiedoista valintaa tehdessä. (RT 07-10946 2009)

Likaiset tai epätiiviisti kiinnitetyt suodattimet voivat lisätä SBS-oireita. Käytettäessä
kaksiportaista suodatusta, pitäisi Sisäilmastoluokituksen mukaan karkeasuodatin vaihtaa
6 kk välein ja hienosuodatin vähintään vuoden välein. Suodatin on vaihdettava viimeis-
tään silloin, kun järjestelmän mittaama paine-ero suodattimella ylittää sallitun rajan.
Pitkään kastuneena ollut suodatin tulee myös vaihtaa. (RT 07-10946 2009; RIL 250
2011)

Paine-eromittauksella määritettävä vaihtoväli ei ole välttämättä kovin luotettava
menetelmä. Tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että herkimmät yksilöt saattavat al-
kaa reagoida kuitusuodatetun tuloilman epäpuhtauksiin jo 3 kuukauden käytön jälkeen,
paljon ennen paine-erorajan ylittymistä. Varmempi tapa lienee vaihtaa suodatin, jos yli
puolet sen takapinnasta on tummunut. (RT 07-10946 2009; Hahkala & Säteri 2012; RIL
250 2011)
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6 SISÄYMPÄRISTÖN ERITYISPIIRTEET TILA-
TYYPEITTÄIN

6.1 Tavanomaiset tilat ja rakennukset

Sisäilmastovaatimukset ja sisäilmaston laatuun vaikuttavat tekijät ovat hyvin pitkälti
samantapaiset valtaosalle rakennuksista. Sisäilmastoluokituksessa esitetään tavoitearvot
ja vaatimukset, joita sovelletaan rakennuskohteisiin halutulla laajuudella. Eri tiloille ja
rakennustyypeille on kuitenkin olemassa omia sisäilmastoa koskevia erityispiirteitä,
jotka on hyvä ottaa huomioon suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Tavanomaisiin rakennustyyppeihin luetaan toimistorakennukset, asunnot sekä eri-
laiset julkiset rakennukset, kuten koulut ja päiväkodit. Näille kaikille tiloille voidaan
käyttää luokituksesta tuttuja, yleisiä arvoja ilman laadun, lämpötilan, vedon ja suhteelli-
sen kosteuden osalta. Muutoin luokituksessa käytettävät arvot, esimerkiksi ilmanvaih-
don määrä ja akustiset vaatimukset, muuttuvat tilatyyppikohtaisesti. Kuvassa 14 on vie-
lä graafisesti esitettynä sisäilmastoluokituksen mukaiset tavoitelämpöolosuhteet ja salli-
tut ääriarvot.

Kuva 14. Lämpötilan tavoitearvot Sisäilmastoluokitus 2008:ssa. Lämpötilan ta-
voitealue S1-luokassa on esitetty vihreällä. Alueen keskellä oleva viiva (top) on

lämpötilan asetusarvo. (Säteri 2008)
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Rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun sekä kosteuden hallinnan taso
määräytyy tilojen ja rakenteiden vaatimusten sekä rasitusten perusteella. Tavanomaises-
ti rasitetuilla rakenteilla riittää normaalin rakennesuunnittelun yhteydessä tehtävä ra-
kennusfysikaalisen toimivuuden varmistaminen. Kohdekohtaisen suunnittelutarpeen ja
sisällön määrityksessä voidaan hyödyntää aiemmin käsiteltyä lämpö- ja kosteusteknistä
luokitusta. (RT 07-10805 2003)

Sisäilman laadun tulisi valmiissa koulu-, päiväkoti- ja asuinrakennuksissa olla
Asumisterveysohjeessa esitettyjen ohjearvojen rajoissa, jotta terveydensuojelulain mu-
kaista terveyshaittaa ei aiheutuisi. Toimistojen sisäilman laadun arvioimiseen voidaan
käyttää julkaisun (Salonen et al. 2011) mukaisia viitearvoja.

6.1.1 Toimisto- ja toimitilarakennukset

Suomen työvoimasta noin kaksi kolmasosaa työskentelee toimistoissa tai vastaavissa
tiloissa. Yleisimpiä valitusten aiheuttajia ovat olleet ilmanvaihdon tai ilmanjakoon liit-
tyvät ongelmat sekä korkea lämpötila. Lisäksi sisäilman laatua ovat huonontaneet kos-
teusvaurioiden synnyttämät homevauriot, materiaalien epäpuhtauspäästöt sekä teolliset
mineraalivillakuidut. (Salonen et al. 2011)

Toimistorakennuksissa on luontevaa pyrkiä hyvään S2 tai yksilölliseen S1 sisäil-
mastoluokkaan. Kokonaisuuksina tämä tarkoittaisi S2 -luokassa sitä, että lämmityksen,
ilmastoinnin ja ilmanlaadun suunnitteluarvot valittaisiin Sisäilmastoluokituksen luokas-
ta S2. Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokan ja rakennusmateriaalien päästöluokan tulee
pääsääntöisesti olla M1. Rakennustöiden puhtausluokka tulee molemmissa tapauksissa
olla P1. Ilmanvaihtojärjestelmä voidaan suunnitella puhtausluokkaan P2. Valittaessa
kokonaisuutena parempi tavoitetaso S1, valitaan kaikki arvot parhaimmasta luokasta.
(RT 07-10805 2003)

Toimistorakennukset kuuluvat yleensä lämpö- ja kosteustekniseen luokkaan RF1 tai
RF2, sillä näiden tilojen käyttötapa ja -aste, kosteuskuorma ja ilmanvaihtotarpeet ovat
usein hyvin ennakoitavissa. Rakenneteknisesti kriittisiä kohtia ovat erityisesti julkisivu-
jen ja kattojen vedenpitävyys ja ulkovaipan ilmatiiviys. Kriittisiä ovat myös ilmanvaih-
don toimivuus sekä siivoustavat. (RIL 250 2011, s. 91)

Välinevarastojen sekä mahdollisten siivouskoneiden tilantarvevaatimukset tulee ot-
taa huomioon rakennussuunnittelussa ja kuivissa tiloissa tulisi välttää märkäsiivousta.
Lisäksi kannattaa välttää tarpeettomia, siivousta vaikeuttavia ja pölyä kerääviä yläta-
soja, kuten sähkökouruja tai kalusteiden ylimääräisiä vaakapintoja.  (RIL 250 2011; s.
91 RT 07-10805 2003)

Toimistorakennusta suunniteltaessa on tärkeä lähtötieto etenkin tilatehokkuus, jonka
yksikkönä on m2/hlö. Tällä on merkitystä etenkin ilmanvaihdon mitoituksen kannalta,
sillä sen avulla voidaan arvioida tarvittavan ilmamäärän suuruutta. Ensisijaisena mitoi-
tusperusteena tulisi käyttää henkilömäärää mutta minimi-ulkoilmavirta toimistoissa on
kuitenkin aina vähintään 1,5 l/s/m2. Eri tilojen ulkoilmamäärät voidaan mitoittaa taulu-
kon 18 mukaisesti. Kalusteet, sermit ja valaisimet tulee sijoittaa siten, että ne eivät vai-
kuta merkittävästi ilmanjaon toimintaan. Lisäksi neuvottelu- ja kokoushuoneet on syytä



68

varustaa tarpeen mukaan säätyvällä ilmastoinnilla, jonka ohjaus tapahtuu CO2-
pitoisuuden ja lämpötilan mukaan. (Nenonen et al. 2012)

Taulukko 18. Toimistorakennusten tuloilmamäärien suunnitteluarvoja (RT 07-10946
2009)

Toimisto- ja liikerakennuksissa jäähdytystarve on usein lämmitystarvetta suurempi,
sillä lämpökuormaa syntyy ulkoisten tekijöiden ja ihmisten lisäksi tietokoneista, valais-
tuksesta sekä muista teknisistä laitteista. Toimistojen lämpökuorma on tavallisesti 25–
60 W/m2. Ikkunoissa tulee ehdottomasti olla aurinkosuojaus: Suora auringon säteilyteho
ikkunasta on 500–1000 W lasipinnan neliötä kohden, kun taas pelkän ilmanvaihdon
jäähdytysteho on yleensä luokkaa 15–18 W/m2. Lämpökuormaa on lisäksi pienennettä-
vä joko rakenteellisin ratkaisuin tai tehokkaalla ilmastoinnilla. Raskasrakenteisten toi-
mistojen termistä massaa voidaan käyttää tasaamaan ulko-olosuhteista aiheutuvia läm-
pötilahuippuja. (Seppänen 1996; Asumisterveysopas 2008; Kivitalojen energiatehok-
kuus 2011)

Tuottava toimisto 2005-loppuraportin mukaan lämpöolot vaikuttavat osaltaan työn-
tekijöiden työsuoritukseen. Tutkimuksen mukaan suorituskyky huononee 2 % jokaista
astetta kohti, kun lämpötila kohoaa yli optimialueen eli 21–25°C. Suorituskyky heikke-
nee vastaavasti lämpötilan laskiessa alle 21 °C, kuvan 15 mukaisesti. (LVI 05-10417
2007)

Jäähdytys voidaan toteuttaa ilmavirtasääteisellä järjestelmällä tai yleisemmin vesi-
kiertoisella jäähdytyspalkkijärjestelmällä. Ilmavirtasääteisessä järjestelmässä jäähdytys
tapahtuu ilmanvaihdon määrää ja ilmavirtaa säätämällä, jolloin pärjätään pitempään
ilman koneellista jäähdytystä. Tällöin kanavat ja koneet on mitoitettava suuremmaksi
kuin jäähdytyspalkkeja käytettäessä. Suositummalla jäähdytyspalkki-ratkaisulla ilma-
määrät voidaan mitoittaa ilmanvaihdon ohjeiden mukaisesti. (Nenonen et al. 2012)

Työpisteiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ikkunoiden läheisyydessä
esiintyvään vetoon ja sitä kautta myös lämmityslaitteiden sijoiteluun. Pysyviä työpistei-
tä ei kannata sijoittaa lämpöolojen hallinnan kannalta ongelmallisiin paikkoihin, kuten
sisäänkäyntien ja vilkkaiden kulkureittien varrelle. Tuloilman päätelaitteiksi kannattaa
valita sellaiset mallit, joiden ilmavirtojen heittokuvio voidaan helposti suunnata työpis-
teiden kannalta edullisesti. (Nenonen et al. 2012; RT 07-10805 2003)

Tila (tilatehokkuus) S1 S2 S3
dm3/s /hlö dm3/s /m2 dm3/s /hlö dm3/s /m2 dm3/s /hlö dm3/s /m2

Toimitila, normaali tilatehokkuus (12 m2/hlö) 16 1,5 13 1,5 - 1,5
Toimitila, suuri tilatehokkuus (8 m2/hlö) 14 2 11 1,5 - 1,5
Neuvotteluhuone (3 m2/hlö) 12 4 9 4 8 4
Taukotila, kahvio 11 7 8 5 - 5
Käytävä ja porrashuone - 1 - 0,5 - 0,5
Hissikuilu - 8 - 8 - 8
Työtilojen WC (poisto) 20 - 20 - 20 -
Kopiointi ja tulostushuone (poisto) - 4 - 4 - 4
Varasto, arkisto (poisto) - 0,5 - 0,5 - 0,5
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Kuva 15. Lämpötilan vaikutus toimistotyöntekijän työsuoritukseen (LVI 05-10417 2007)

Ilmanvaihtoa ei saa kokonaan sulkea viikonlopuiksi, vaan aina tulee jättää päälle pe-
rusilmanvaihto. Tapana on usein jättää käyttöajan ulkopuolella vain likaisten tilojen
poistoilmanvaihto päälle. Tällöin rakennus voi olla pitkiäkin aikoja alipaineinen ja il-
man virtaussuunnat ja -reitit saattavat muuttua: korvausilma voi tulla hallitsemattomasti
rakenteiden epätiiveyskohdista, puhdistamattomien poistoilmakanavien kautta tai vie-
märeistä, jolloin epäpuhtauksia virtaa huoneilmaan. (RIL 250 2011, s .91)

Ilman suhteellinen kosteus tarkastellaan yleisemmin kesä- ja talvitilanteessa. Kesäl-
lä kosteaa ulkoilmaa pitää kuivata tarpeeksi, jotta ilmanvaihtojärjestelmissä jäähdytys-
pinnoilla ei tapahdu kondensoitumista ja riittävästä kanavien eristyksestä tulee huoleh-
tia. Talvella ei yleensä energiasyistä käytetä ilman kostuttimia vaikka huoneilman kui-
vuutta pidetäänkin yleisenä epäviihtyvyystekijänä. Sen sijaan lämmöntalteenottolaittee-
na voidaan käyttää hygroskooppista levylämmönsiirrintä, joka siirtää poistoilman kos-
teutta takaisin tuloilmaan. (Nenonen et al. 2012)

Sisäilman laadun sanotaan vaikuttavan työsuoritukseen 10 %. Avotilatoimistoa kos-
kevissa tutkimuksissa ja kokeissa on huomattu, että yksinään ilman korkea lämpötila ja
huono ilmanvaihto ei välttämättä vaikuta työtehoon näin merkittävästi. Ne vaikuttavat
kyllä vireyden laskuun suorituskykyä heikentäen mutta suurin vaikutus syntyy kaikkien
eri haittatekijöiden vaikuttaessa yhtä aikaa. Kun työntekijät altistuvat melulle, korkealle
lämpötilalle ja huonolle ilmanvaihdolle, työteho laskee merkittävästi. Akustisen toimi-
vuuden puutteet, kuten puheäänen erottuvuus, vaikuttavat etenkin työmuistiin, minkä
lisäksi melu lisää kognitiivista (tiedonkäsittelyn) kuormittavuutta. Tämä ilmenee virhei-
den lisääntymisenä ja väsymyksenä keskittymistä vaativissa tehtävissä. (Hongisto et al.
2012)

Avotilatoimistojen kohdalla eniten akustisia ongelmia aiheuttavat puheäänet ja pu-
helinten soiminen, kenkien kopina ja erityisesti puheyksityisyyden puutteet. Puheen
häiriövaikutus perustuu puheen sisältämään tietoon. Mitä paremmin puheesta saa sel-
vää, sitä enemmän se häiritsee. Keskeisintä ei siis ole puheen voimakkuus vaan sen ero-
tettavuus. Arvioiden mukaan tehokasta työaikaa menee hukkaan noin 5 % päivittäin
melun vuoksi. (Hongisto 2008)



70

Akustisilla ratkaisuilla tulisi luoda olosuhteet, joissa keskittyminen ja puhelinkes-
kustelujen käyminen omassa työpisteessä olisi helppoa. Avotoimistoihin soveltuvatkin
parhaiten työtehtävät, joissa edellytetään työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Sen
sijaan jatkuvaa keskittymistä tai yksityisyyttä vaativaa työtä tekevät työntekijät, kuten
ohjelmoijat, suunnittelijat ja johtajat, tulisi sijoittaa muunlaisiin tiloihin. (Hongisto
2008)

Avotoimiston huoneakustiikan kolme keskeistä tekijää ovat suuri vaimennusmateri-
aalin määrä; korkeat, vähintään 1,6 metriset työpisteitä jakavat seinäkkeet ja hyllyköt
sekä puhetta hyvin peittävä ja miellyttävä taustaääni. Varsinaiset suunnitteluarvot löyty-
vät taulukosta 19. Korkeiden sermien on ajateltu heikentävän avotoimiston ilmanjaon
toimintaa mutta suoritettujen mittausten mukaan sermikorkeudella ei näyttäisi olevan
merkittävää vaikutusta tähän (Hongisto et al. 2012, s. 27)

Taulukko 19. Toimistotilojen akustisia suunnitteluarvoja (RT 07-10946 2009)

LVIS-laitteiden aiheuttama taustaäänitaso ei saa avotoimistoissa olla liian alhainen,
koska tällöin taustamelun vähentyminen lisää puheäänen aiheuttamaa haittaa. Asia voi-
daan korjata asentamalla kaiutinverkosto, jolla tuotetaan tasaista 40–42 dB mahdolli-
simman vähän häiritsevää taustaääntä. Keinotekoisen peiteäänen asentamista ei kuiten-

1-2 hengen toimistohuone Merkintä Yksikkö S1 S2 S3/C
Ilmaääneneristysluku työhuoneiden välillä R'w dB ≥44 ≥40 ≥35

Ilmaääneneristysluku käytävälle R'w dB ≥30 ≥25 -

Askeläänitasoluku ympäröivistä tiloista L'n,w dB ≤63 ≤63 ≤63
Jälkikaiunta-aika T s ≤0,5 ≤0,6 ≤0,7

LVIS-laitteiden äänitaso LA,eq dB ≤35 ≤35 ≤35

Rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitaso La,eq 07-22 dB ≤40 ≤40 ≤40

Jälkikaiunta-aika määritetään kalustetussa huoneessa oktaavikaistojen 250...4000 Hz keskiarvona.

Neuvotteluhuone Merkintä Yksikkö S1 S2 S3/C
Ilmaääneneristy luku naapurihuoneeseen R'w dB ≥48 ≥44 ≥40

Ilmaääneneristysluku käytävälle R'w dB ≥35 ≥30 ≥30

Askeläänitasoluku ympäröivistä tiloista L'n,w dB ≤58 ≤63 ≤63
Jälkikaiunta-aika T s ≤0,5 ≤0,6 ≤0,7

LVIS-laitteiden äänitaso LA,eq dB ≤35 ≤35 ≤35

Rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitaso La,eq 07-22 dB ≤35 ≤35 ≤35

Jälkikaiunta-aika määritetään kalustetussa huoneessa oktaavikaistojen 250...4000 Hz keskiarvona.

Avotilatoimisto Merkintä Yksikkö S1 S2 S3/C
Ilmaääneneristysluku työhuoneeseen R'w dB ≥30 ≥25 ≥25

Ilmaääneneristysluku neuvotteluhuoneeseen R'w dB ≥35 ≥30 ≥30

Askeläänitasoluku ympäröivistä tiloista L'n,w dB ≤63 ≤63 ≤63

Puheen leviämisvaimennusaste DL2 dB ≥11 ≥9 ≥7

Häiritsevysssäde rD m ≤8 ≤11 ≤11

LVIS-laitteiden äänitaso LA,eq dB 40…42 40…42 40…42

Rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitaso La,eq 07-22 dB ≤40 ≤40 ≤45
Puheen leviämisvaimennusaste DL 2 ja häiritsevyyssäde r D korvaavat jälkikaiunta-ajan käytön avotilatoimistoissa.  DL 2 kertoo tilan ja kalusteiden

vaimennustehokkuudesta siten, miten monta dB puheääni vaimenee etäisyyden kaksinkertaistuessa. r D kertoo, minkä etäisyyden jälkeen
puheensiirtoindeksin STI arvo laskee alle arvon 0,50. Ohjearvot on esitetty ohjeessa RIL243-3-2008.

Avotilatoimistoissa taustaäänitasoa ei tule mitoittaa liian alhaiseksi, jotta puheäänet eivät erottuisi pitkien matkojen päähän. Tämän vuoksi
keskiäänitaso mitoitetaan vähintään tasolle 40 dB. Se ei kuitenkaan saa ylittää arvoa 42 dB. Taustaääni voidaan myös luoda keinotekoisesti ns.
peiteäänijärjestelmällä.
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kaan suositella ensisijaiseksi ratkaisuksi. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon edellä mai-
nittujen kolmen eri tekijän muodostama kokonaisuus. (Hongisto 2008)

Avotilatoimistojen yhteyteen olisi suotavaa rakentaa pieniä työhuoneita, joihin voi-
daan tilapäisesti vetäytyä tekemään keskittymistä vaativaa työtä tai käymään luottamuk-
sellisia puhelinkeskusteluja. Suositus on yksi huone 10–15 työntekijää kohden. Jos täl-
laisia huoneita ei ole varattu, joutuvat työntekijät soittamaan puheluita, kahvioissa, käy-
tävillä ja kopiointihuoneissa, mikä ei ole miellyttävä ratkaisu. (Hongisto 2008)

Tekstiilimattojen käyttö lattiamateriaalina on Hongiston (2008) mukaan lisäänty-
mässä, vaikka niistä onkin huonoja kokemuksia 70-luvulta. Mattojen materiaalit ovat
kehittyneet ajan mittaan ja tuotteita on tarjolla jo M1-luokassa. Muualla maailmassa
tekstiilimatot ovat yleisimpänä lattiamateriaalina toimistotiloissa. Tekstiilimatot imevät
itseensä pölyä, jolloin sitä leijailee vähemmän ilmassa. Lisäksi matoilla voidaan poistaa
kokonaan askelten äänet toimistosta ja lisätä pintojen vaimennusta.

6.1.2 Koulut

Koulut ja oppilaitokset ovat sisäilmaston laadun kannalta vaativia. Tiloissa on hyvin
paljon ihmisiä lattiapinta-alaan nähden (2 m2/hlö), jolloin syntyy merkittävä määrä epä-
puhtauksia. Ilmanvaihdon tarve on suurehko ja sen tehokas toiminta on varmistettava.
Lisäksi osa käyttäjistä saattaa olla tavallista herkempiä ilman epäpuhtauksille. Terveys-
haittojen ilmenemiseen vaikuttavat oppilaiden ikä, altistuksen kesto ja opetusryhmien
koko (Meklin et al. 2007).

Koulun eri tilojen lämpöolot, ilmanvaihdon suuruus ja ilman laatu voidaan valita si-
säilmastoluokituksen mukaisesti. Terveyttä, oppimista ja työtehoa edistävien olosuhtei-
den takaamiseksi on suositeltavaa valita sisäilmastoluokaksi vähintään S2. Rakennus-
materiaalien suuresta pinta-alasta johtuen tulisi käyttää pölyä keräämättömiä, M1-
luokan vähäpäästöisiä materiaaleja ja kalusteita. Näin voidaan merkittävästi kohentaa
sisäilman laatua. Rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan tulee olla
vähintään P2. Kaikki opetus- ja työskentelytilat tulee varustaa avattavilla ikkunoilla
tilapäisen tuuletuksen varmistamiseksi. (RT 96-10939 2008)

Lämpötilan hallinta tapahtuu pääsääntöisesti ilmavirtojen suuruudella ja tuloilman
lämpötilan säädöllä. Tyypillinen ongelma on luokkahuoneiden lämpeneminen keväällä
ja syksyllä. Liiallinen ulkopuolinen lämpökuorma tulee torjua ensisijaisesti rakenteelli-
sin keinoin ja tilojen oikealla suuntaamisella. Varsinaista koneellista jäähdytystä käyte-
tään usein vain tietokoneluokissa tai muissa suuren lämpökuorman tiloissa, koska lähtö-
kohtaisesti kouluissa ei ole toimintaa kesällä. Taulukossa 20 esitetään sisäilmastoluok-
kien mukaiset ilmamäärät tiloittain. (RT 96-10939 2008)

Koulurakennuksissa on esiintynyt ajansaatossa paljon sisäilmaongelmia, etenkin
home- ja kosteusvaurioita. Vuonna 1995 koko maan peruskoulujen rehtoreille tehdyn
kyselyn mukaan 60 %:ssa kouluissa oli esiintynyt kosteusvaurioita. Vakavia vaurioita
kerrottiin olleen 20 %:ssa ja hometta tai homeen hajua esiintyi 26 %:ssa koulurakennuk-
sista. (Meklin et al. 2007)
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Taulukko 20. Oppilaitosten ilmanvaihdon suunnitteluarvoja (RT 07-10946 2009)

Suurimpia tyytymättömyyttä aiheuttavia ongelmia olemassa olevissa rakennuksissa
ovat olleet sisäilman tunkkaisuus (korkea CO2-pitoisuus), ilmanvaihdon riittämättö-
myys, veto, korkea lämpötila ja pölyisyys. Yksi sisäilmaa huonontava virhe on säätää
pääilmanvaihto pienemmälle poissaoloaikana ja jättää likaisten tilojen kohdepoisto pääl-
le. Tällöin alipaine sisätiloissa kasvaa ja korvausilma alkaa tulla likaisia reittejä pitkin.
(Meklin et al. 2007).

Opetusryhmän suuri koko ja riittämätön ilmanvaihto lisäävät infektiosairauksien
tarttumisen lapsesta toiseen. Infektiosairauksista aiheutuu vuosittain suuria kustannuk-
sia, tutkimuksen mukaan noin 130–200 €/oppilas. Lisäksi infektioiden aikana puhumi-
nen kuormittaa opettajien äänihuulia tavallista enemmän. Kosteus- ja homevaurioitu-
neissa kouluissa astmaatikkojen määrä voi olla 2-3 kertaa suurempi kuin vertailukou-
luissa. (Meklin et al. 2007)

Viimeistään nyt uusia kouluja rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hy-
vän sisäilmaston saavuttamiseen ja kosteusvarmaan rakentamiseen. Henkilömääristä
johtuen tiloissa voi talvisinkin olla ajoittain korkeaa kosteustuottoa, mikä tulee ottaa
huomioon suunnittelussa. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti sadevesien poistoon, sa-
laojituksien toimintaan ja maanvastaisten rakenteiden, julkisivujen ja vesikaton kosteus-
tekniseen toimintaan, sillä niissä on esiintynyt eniten ongelmia. (RIL 250 2011) Siksi
koulujen lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka on tavallisesti RF2.

Siivouksen vedenkäytön ja siivoustapojen tulee vastata pintamateriaalien ja raken-
teiden käyttövaatimuksia. Lisäksi on hyvä muistaa, että tilojen käyttö voi olla holtitonta.
Kosteusteknisen toiminnan varmistamiseen liittyvien rakenteiden, kuten märkätilojen
vedeneristeiden, lujuus ja ilkivallan kestävyys kannattaa suunnitella huolella. (RIL 250
2011)

Varsinkin koulujen keittiöissä on suuret sisäpuoliset kosteusrasitukset. Ruuanlait-
toon, tiskaamiseen ja tilojen puhdistukseen käytetään paljon vettä. Lähteiden mukaan
pintojen puhdistukseen saatetaan käyttää yli 5 litraa/m2 vettä päivässä. (Meklin et al.
2007). Keittiöiden ja astianpesuosastojen korkea ilman suhteellinen kosteus (70 % RH)
yhdessä korkeahkon lämpötilan (talvella 21 °C, kesällä yli 30 °C) kanssa saavat aikaan
haastavat olosuhteet rakennusfysiikan kannalta.

Tila S1 S2 S3
dm3/s /hlö dm3/s /m2 dm3/s /hlö dm3/s /m2 dm3/s /hlö dm3/s /m2

Luokkahuone 11 5,5 8 4 6 3
Luentosali 11 10,5 8 7,5 6 6
Käytävä, aula koulussa 11 5,5 8 4 - 4
Aula 13 2 10 2 - 2
Ruokala ja kahvila 11 6…8 8 5…6 6 5
Kuumennus, ja jakelukeittiö - 10 - 10 - 10
Valmistuskeittiö - 15…40 - 15…40 - 15
Astianpesuhuone - 12…20 - 10…15 - -
Liikuntasali - 5,5 - 4 - 4
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Nykyisin peruskouluissa opetus tapahtuu yhä enemmän ryhmätyöskentely-
muotoisesti. Siksi opetustilat tulee huoneakustiikaltaan suunnitella sellaisiksi, että eri-
laiset työskentelytavat ja ryhmätyöt ovat yhtäaikaisesti mahdollisia. Tarvittaessa raken-
nuksen tilat jaetaan erilaisiin äänivyöhykkeisiin. Akustisia suunnitteluarvoja esitetään
taulukossa 21.

Taulukko 21. Opetustilojen akustiset suunnitteluarvot (RT 07-10946 2009). Lisää arvo-
ja löytyy standardista SFS- 5907(2004)

Melutason tulee olla riittävän alhainen, jotta se ei häiritse keskittymistä. Samalla
luokkahuoneessa puheen erottuvuuden tulee olla hyvä, jotta opettajan ei tarvitse tarpeet-
tomasti korottaa ääntään. Tutkimusten mukaan puolet opettajista kärsii lääketieteellises-
ti todennettavista äänenmuodostuksen ongelmista. Melun on todettu myös lisäävän
opettajien stressiä ja kuormittumista työssä. (Ilomäki 2008) Muihin opetustiloihin ei saa
kantautua ulkopuolista häiritsevää ääntä, esimerkiksi musiikki-luokista, eikä niissä saa
sijaita liiallista melua aiheuttavia teknisiä laitteita (RT 96-10939 2008).

6.1.3 Päiväkodit

Päiväkodeissa on pieniä lapsia, jotka ovat herkkiä ilman eri epäpuhtauksille, voimak-
kaille hajuille, vedolle ja lämpötilan vaihteluille. Päiväkotien lapsista yleensä noin 25 %
ovat alle kolmevuotiaita, joten hyvien sisäilmasto-olosuhteiden takaamiseksi sisäilmas-
toluokaksi suositellaan vähintään S2-luokkaa. Materiaalit ja kiintokalusteet ovat luon-
nollisesti M1-luokkaa. Rakennusvaiheen puhtausluokka voidaan valita hyvän rakennus-
tavan, eli P2-luokan mukaiseksi. Päiväkodeissa on pääasiassa ihmisistä aiheutuvaa kos-
teustuottoa, jolloin sisäilman suhteellinen kosteus voi talvella olla 25–45 % RH. Kuten
koulujenkin tapauksessa, myös päiväkotien lämpö- ja kosteustekninen luokka on usein
RF2. (RT 96-11003 2010; Lehtinen & Viljanen 2001)

Päiväkotien ominaisuudet otetaan huomioon jo tontin valinnassa. Tontin on sijaitta-
va mielellään siten, että se saa auringonvaloa vähintään 5 tuntia päivässä klo 8‒18 välil-
lä kevät ja syyspäiväntasauksen aikaan. Tontin tulee myös olla kuiva ja riittävästi tuulel-
ta suojassa eikä se saisi sijaita kylmässä laakson syvänteessä. (RT 96-11003 2010)

Päiväkoteja koskevan valtakunnalliseen kyselyyn (50 kohdetta) vastanneiden mu-
kaan sisäilmasto-ongelmien pääasiallinen syy (51 %) oli ilmanvaihtojärjestelmä. Suurin
osa kohteista oli varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Lieviä tai vaka-
via kosteusvaurioita oli ollut 58 % päiväkodeista. Parhaimmat arvosanat sisäilman laa-

Opetustila Merkintä Yksikkö S1 S2 S3/C
Ilmaääneneristysluku luokkien välillä ja luokasta käytävään kun välissä ei ole ovea R'w dB ≥48 ≥44 ≥44

Ilmaääneneristysluku luokkien välillä ja luokasta käytävään kun välissä on ovi R'w dB ≥39 ≥34 ≥34

Askeläänitasoluku käyvästä L'n,w dB ≤63 ≤63 ≤63
Jälkikaiunta-aika T s 0,6…0,8 0,6…0,8 0,6…0,9
Puheensiirtoindeksi STI - ≥0,8 ≥0,7 ≥0,7

LVIS-laitteiden äänitaso LA,eq dB ≤33 ≤33 ≤33

Rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitaso La,eq 07-22 dB ≤30 ≤35 ≤35
Jälkikaiunta-aika määritetään kalustetussa huoneessa oktaavikaistojen 250...4000 Hz kesk iarvona.
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dulle annettiin kohteissa, joissa ei ollut esiintynyt kosteusvaurioita. Monessa päiväko-
dissa koettiin ilman tunkkaisuutta viikonlopun jälkeen ja aamuisin. Eniten esiintyneenä
epämiellyttävänä hajuna ilmoitettiin viemärin haju. (Pulliainen 2012)

Kyselyn mukaan olemassa olevissa kohteissa lattioiden kylmyyttä pidettiin suurim-
pana yksittäisenä sisäympäristöön liittyvänä ongelmana. Varsinkin leikkihuoneissa lat-
tioiden sopiva pintalämpötila tulisi rakentamismääräysten D2 ohjeiden mukaisesti var-
mistaa esimerkiksi lattialämmityksen avulla. Lattian pintamateriaalin valinnalla voidaan
myös vaikuttaa koettuun pintalämpötilaan. Asumisterveysohjeen mukaan päiväkotien
lattian välttävä pintalämpötila on 19 °C hyvän tason ollessa 20 °C. Välttävän tason alit-
tuminen voi aiheuttaa terveydensuojelulain määrittelemää terveyshaittaa. Kun lattiat
ovat lämpimät, voidaan tilan huonelämpötilaa laskea ja samalla säästää energiaa. Lämpö
myös jakaantuu tasaisemmin, mikä edesauttaa vedottoman ympäristön aikaansaamista.
Uloskäyntien yhteydessä on suositeltavaa käyttää tuulikaappia tai vastaavaa ratkaisua
vetohaittojen ehkäisemiseksi. (Pulliainen 2012; RT 96-11003 2010)

Myös ilmanvaihdon riittävyydessä ja vetoisuudessa on esiintynyt puutteita. Erityi-
sesti lepohuoneissa lasten päiväunien aikana tai leikkihuoneissa on mitattu kohonneita
hiilidioksidipitoisuuksia, jopa 2000 ppm. Kaikissa päiväkodeissa tulisi huolehtia siitä,
että suunniteltuja ryhmäkokoja ei ylitettäisi. Mikäli lapsimääriä kasvatetaan, tulisi il-
manvaihdon olla tehostettavissa, jotta se täyttäisi suunnitteluarvot muutosten jälkeenkin.
Henkilökunnalle tulisi myös antaa opastusta IV-järjestelmän toiminnasta ja käytöstä.
Sisäilmastoluokituksen mukaiset ilmamäärät löytyvät taulukosta 22. (Pulliainen 2012)

Taulukko 22. Päiväkotien ohjeelliset ilmanvaihtomäärät (RT 07-10946 2009). Lisää
arvoja löytyy rakentamismääräysten osasta D2.

Päiväkotien tilojen ilmanvaihto mitoitetaan suurimman henkilömäärän perusteella.
Siksi olisi kannattavaa harkita lämpötilaan ja CO2-mittaukseen perustuvaa tilakohtaista
automaattista ilmanvaihdon ohjausta. Automatiikan avulla ilmamääriä voidaan hallita
tarpeen mukaisesti. (RT 96-11003 2010; Pulliainen 2012)

Päiväkotien akustisia tavoitearvoja esitetään taulukossa 23. Lasten puhe, huuto ja
leikit ovat suurimmat melun aiheuttajat. Hetkellisesti äänitaso voi olla yli 80 dB. Melu
heikentää työntekijöiden työssä jaksamista ja kohottaa stressitasoa. Lapsilla melu voi
aiheuttaa kuulon huonontumista, tarkkaavaisuus- ja keskittymishäiriöitä sekä oppimis-
vaikeuksia. Siksi haitallisten äänten vaimentaminen on suunniteltava ja toteutettava eri-
tyisen huolellisesti. Aina näihin ei kuitenkaan voi vaikuttaa rakenneteknisin keinoin,
sillä melu aiheutuu itse toiminnasta. Tiloihin, kuten lepohuoneisiin ei saa kantautua häi-
ritsevää melua ulkopuolelta. (RT 96-11003 2010; Kankare 2014)

Tila S1 S2 S3
dm3/s /hlö dm3/s /m2 dm3/s /hlö dm3/s /m2 dm3/s /hlö dm3/s /m2

Päiväkoti 12 4 9 2,5 6 2,5
Päiväkodin märkäeteinen (poisto) - 5 - 5 - 5
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Taulukko 23. Päiväkotien akustisia suunnitteluarvoja standardista SFS 5907 koottuna
Sisäilmastoluokituksen 2008 mukaisesti.

6.1.4 Asuinrakennukset

Rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjeet antavat hyvän perustason asuinrakennus-
ten sisäilmalle. Luokka S2 on realistinen taso tavoiteltaessa parempaa sisäilmanlaatua ja
tämä taso onkin Terve talo-kriteerien lähtökohtana. Vaikka kohteen ulkoilmavirrat ja
kesäaikainen lämpötilojen hallinta toteutettaisiinkin luokan S3/D2 mukaisesti, voidaan
silti puhua S2-luokan kohteesta. Pientaloissa voidaan tosin pyrkiä S1-luokkaankin.
Yleisemmin S1-luokan käytön syynä on se, että asunnoissa asuvilla on esimerkiksi eri-
tyisiä hengitystiesairauksia tai allergiaa. Käyttämällä joka tapauksessa M1-luokan mate-
riaaleja ja kalusteita voidaan ehkäistä materiaaleista peräisin olevien epämiellyttävien
hajujen ja päästöistä aiheutuneiden haittojen muodostumista. (RT 07-10832 2004)

Yleisimmät viihtyvyyteen ja terveellisyyteen liittyvät ongelmat asuinrakennuksissa
ovat liian korkea huonelämpötila, ilman tunkkaisuus ja hajut, kosteusvauriot, tupakointi,
ilmanvaihdon aiheuttama melu tai riittämätön ilmanvaihto. Koneellisen poistoilman-
vaihdon tapauksessa tuloilman aiheuttama vetoisuus saattaa myös olla ongelma. Tähän
liittyvät vetohaitat lisääntyvät varsinkin korjauskohteissa, jos painovoimaisella ilman-
vaihdolla toimiviin taloihin lisätään korvausilmaventtiilejä ilman niiden huolellista si-
joittelua. Keskeisimmät sisäilman epäpuhtauslähteet ovat lemmikit, huonekalut, kalus-
teet ja pintamateriaalit, ruuanlaitto sekä tupakointi. (Asumisterveysopas 2008; Vinha et
al. 2009).

Kerrostalorakentamisessa on ollut yleisenä käytäntönä se, että arkkitehti tekee itse-
näisesti lämpötilan hallintaan vaikuttavia valintoja massoittelun, rakennetyyppien sekä
ikkunoiden koon, suuntauksien ja ominaisuuksien perusteella. LVI-suunnittelijan työksi
jäi ilmanvaihdon ja lämmityksen mitoitus arkkitehdin valintojen pohjalta. Lämmitys-
kauden sisälämpötilat ovat usein olleet tällä menetelmällä kunnossa mutta kesäaikana
on koettu huoneiden ylilämpenemistä. (RT 50-10910 2007) Energiamääräysten edellyt-
tämä kesäaikaisen huonelämpötilan rajoittaminen vaikuttaa todennäköisesti positiivis-
testi lämpöviihtyvyyteen nykyaikaisissa taloissa.

Tyypillisessä asuinrakennuksessa ikkunoita on noin 15–35 % kerrosalasta, joten au-
ringolle altistuvien julkisivujen ikkunoissa on oltava auringonsuojaus. Lasituksen aurin-

Päiväkoti, Lepo ja leikkihuone Merkintä Yksikkö S1 S2 S3/C
Ilmaääneneristävyys toimintatilan, leikki- ja lepohuoneiden tai niihin rinnastettavien
tilojen sekä leikki- ja lepohuoneen ja käytävän välillä, kun välissä ei ole ovea R'w dB ≥52 ≥44 ≥44

Ilmaääneneristävyys toimintatilan, leikki- ja lepohuoneen ja käytävän välillä, kun
välissä on ovi R'w dB ≥39 ≥34 ≥34

Askeläänitasoluku ympäristöstä L'n,w dB ≤58 ≤63 ≤63

Jälkikaiunta-aika, leikki ja lepohuone T s 0,5 0,6 0,6

LVIS-laitteiden äänitaso lepo/leikkihuone LA,eq dB ≤23/28 ≤28 ≤28

Rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitaso La,eq 07-22 dB ≤30 ≤35 ≤35
Jälk ikaiunta-aika määritetään kalustetussa huoneessa oktaavikaistojen 250...4000 Hz kesk iarvona.
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gonsuojausominaisuuksien merkitys kasvaa mitä enemmän ikkunapinta-alasta on suun-
nattuna etelä- ja länsijulkisivuille. Aurinkosuojaus voidaan toteuttaa myös parvekkeita
hyödyntämällä mutta muiden ulkopuolisten varjostimien käyttö on käytännössä usein
hankalaa. Huonetiloissa tulee lisäksi olla avattava tuuletusikkuna, jonka virtausaukon
vähimmäiskoko on 0,6 m2. Kesäaikaisen ylilämpenemisen hallintaa ei kuitenkaan saa
jättää pelkän ikkunatuuletuksen varaan. (RT 50-10910 2007; RT 07-10832 2004)

Lisälämpöä yksittäiseen huoneistoon voi johtua myös väliseinien ja pohjien kautta,
mikäli huone rajoittuu tavanomaista lämpimämpään tilaan, kuten lämpökeskukseen,
saunaan tai kuivaushuoneeseen. Lisäksi asuinkerrostalojen ylemmissä kerroksissa sijait-
sevien huoneistojen lämpötilat kohoavat liian korkeiksi muita herkemmin. Yleisimpien
lämpöongelmien syynä talvella on väärin säädetty tai tasapainotettu lämmitysjärjestel-
mä. (Asumisterveysopas 2008)

Asuinrakennusten sisäilman suhteellisen kosteuden on mittauksissa havaittu olevan
keskimäärin 30 % RH tuntumassa talvisaikaan. Sisäilman kosteuskuormitukselle on
tyypillistä satunnaisuus ja riippuvaisuus käyttäjän toiminnasta. Vaihteluun vaikuttaa se,
että asunnoissa kuivatetaan usein pyykkiä ja suihkua käytetään lähes päivittäin. (Vinha
et al. 2009)

Vaikka asuinrakennusten rakenteet muodostuvatkin yleensä kosteusteknisesti hy-
väksi koetuista tyyppiratkaisuista, tulee myös keskittyä rakenteiden työnaikaiseen kos-
teudenhallintaan. Rakenteille pitää varata riittävät kuivumisajat ja varmistaa siten pääl-
lystystöiden onnistuminen. Kosteudelle herkät materiaalit tulee suojata asianmukaisesti
ja huolehtia työnaikaisten sadevesien poistosta. Lisäksi arkkitehtonisesti monimuotoi-
sissa kohteissa voi eteen tulla haasteellisempia rakennusfysikaalisia arviointia vaativia
kohtia. Tärkeitä yksityiskohtia ovat etenkin julkisivun ja ikkunoiden pellitykset sekä
tuulettuviksi tarkoitettujen rakenteiden tuulettuvuuden varmistaminen.

Asuinhuoneistojen ilmanvaihtokerroin tulee olla määräysten mukaan vähintään 0,5
1/h, jolloin ilmanvaihto on terveyden kannalta riittävää. Eli periaatteessa tällöin koko
asuinhuoneen sisäilma vaihtuu kerran kahdessa tunnissa. Taulukon 24 Sisäilmastoluoki-
tuksen ilmanvaihdon suunnitteluarvot koskevat asuntojen olo- ja makuuhuoneita. Mui-
den tilojen osalta suunnitteluarvoja löytyy rakentamismääräysten osasta D2. (RakMk
D2 2012; RT STM-21232 2004)

Taulukko 24. Asuinrakennusten ulkoilmavirtojen mitoitusarvot olo- ja makuuhuoneissa.
(RT 07-10946 2009)

Ilman tulee vaihtua kaikissa huoneissa, etenkin makuu- ja olohuoneissa. Kaikkiin
makuuhuoneeksi soveltuviin huoneisiin on tuotava 2 hengen vaatima ilmavirta ja olo-
huoneet mitoitetaan tyypillisesti vähintään neljän henkilön läsnäolon mukaan. Varsinkin

Tila Yksikkö S1 S2 S3
Asuintila, normaalikäyttö dm3/s /hlö 12 8 6

Tehostustilanne, asuntokohtainen suurennusmahdollisuus % 30 30 30*
Käyttöajan ulkopuolinen perusilmanvaihto dm3/s /m2 0,2 0,2 0,15

*RakMk D2 ohje



77

yöllä makuuhuoneissa syntyy runsaasti hiilidioksidia, jolloin huoneen ilmanvaihdon
tulee olla riittävä. Myös märkätilojen ilmanvaihdon tulee olla tehokas, jotta käytön jäl-
keinen kostea ilma saadaan nopeasti poistettua. (RT 07-10946 2009; Asumisterveysopas
2008)

Ilmavirtoja on voitava tilapäisesti suurentaa esimerkiksi ruuanlaiton yhteydessä tai
pesutilojen ja saunan käytön jälkeen. Normaalin käyttöajan ulkopuolella rakennuksessa
voidaan käyttää pienennettyjä ulkoilmavirtoja eli ns. perusilmanvaihtoa. Tällainen tilan-
ne on esimerkiksi silloin, kun huoneistoa ei käytetä yli vuorokauteen. Näissä asioissa
korostuu laitteistojen käytettävyys, huollettavuus ja käyttöopastus, sillä asukkaiden on
osattava käyttää järjestelmää oikein. Ilmanvaihdon päätelaitteita ei saa tukkia esimer-
kiksi teippaamalla, kuten joskus on tapana. (RT 07-10946 2009)

Ilmamäärien säätö ja tasapainottaminen tulee tehdä huolella. Uusissa, tiiviissä ra-
kennuksissa tällä on suurempi merkitys, sillä pienetkin suuruuserot tulo- ja poistoilman
määrän välillä voivat talvisaikaan aiheuttaa suuriakin paine-eroja ulkoilmaan nähden.
Näin vuotoilmana kulkeutuvan ilmavirran osuus pienenee, mikä parantaa sisäilman laa-
tua ja vähentää turhia vetohaittoja. (RIL 250 2011)

Pientaloissa tehtyjen tutkimusten mukaan ilmanvaihtokertoimen ollessa 0,3-0,5 1/h
koettiin vähiten sisäilmahaittoja, kuten ilman kuivuutta ja vetoa. Kertoimen ollessa alle
0,3 1/h hajuhaittoja raportoitiin enemmän. Yli 0,5 1/h ilmanvaihdon määrällä pölyisyy-
destä ja kuivuudesta valitettiin enemmän. Näiden tulosten perusteella määräysten mu-
kaista ilmanvaihdon määrää voitaisiin pitää riittävänä asuinrakennuksissa. (Vinha et. al.
2005)

Varsinkin huoneistokohtaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä asukas saattaa pienentää
ilmanvaihtokoneen tehoja, jos ne ovat normaalilla käyttöasennolla liian äänekkäitä. Tä-
mä luonnollisestikin heikentää sisäilman laatua. Pientaloasukkaiden mielestä melutaso
näyttäisi olevan sopiva ilmanvaihdon aiheuttaman keskiäänitason ollessa 20-21 desibe-
liä. Toisaalta liian alhainen taustaäänitaso voi aiheuttaa naapurin äänien kuulumisen
huoneiden välisestä hyvästä ilmaääneneristysluvusta huolimatta. (Vinha et. al. 2005;
Kylliäinen 2006, s. 144)

Asuinrakennusten akustiset olosuhteet suunnitellaan perinteisesti määräysten mini-
mitason mukaisesti eli standardin SFS 5907 luokkaan C (Sisäilmastoluokituksen S2- ja
S3-luokat). Nämä C-luokan vaatimukset täyttyvät noin 95–100 % uudisasunnoista.
Normaaleja rakennetyyppejä käyttämällä ja huolellisella toteutuksella voidaan uudis-
kohteissa päästä myös B-luokkaan (Sisäilmastoluokituksen S1-luokka). (Kylliäinen
2014)

Suuri osa asunnoista täyttää luokan B-vaatimukset, vaikka niitä ei ole välttämättä
siihen suunniteltukaan. Asuntoja ei tietoisesti haluta tehdä parempiin luokkiin, koska
kohteen hyvän ääneneristävyyden markkinointi tekee lupauksista samalla juridisesti
sitovia. (Kylliäinen 2014) Asuinrakennusten akustiikkaan liittyviä raja-arvoja löytyy
taulukon 25 lisäksi rakentamismääräyksistä ja standardista SFS 5907 (2004).
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Taulukko 25. Asuinhuoneiden akustisia suunnitteluarvoja (RT 07-10946 2009)

Asuinrakennuksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon ulkopuolisten lähteiden, ku-
ten liikenneväylien aiheuttamat meluhaitat sekä niiden vaikutukset ikkunoiden, parve-
keovien ja -lasituksen suunnitteluun sekä vaipparakenteiden ominaisuuksiin. Usein
asuinrakennusten pohjakerroksissa saattaa olla myös liikehuoneistoja, pesutupia ja au-
tohalleja, jolloin näiden rajapintojen suunnittelu vaatii huolellista tarkastelua. (Valovirta
2014)

6.2 Sairaalat

Sairaaloiden ja terveydenhoidollisten laitosten sisäilmastolle asetetut vaatimukset ovat
erityisen korkeat. Potilaat voivat olla terveydentilansa takia erityisen herkkiä sisäilman
epäpuhtauksille, infektioille, vedolle ja lämpötilan muutoksille. Sisäilmastoluokitus ja
rakentamismääräyskokoelma kattavat vain tavanomaiset rakennukset ja tilat. Näin ollen
erikoisimmille kohteille joudutaan etsimään tavoitearvoja muista lähteistä tai käyttä-
mään kokemusperäisiä arvoja. Viimekädessä suunnitteluarvojen määritys jää suunnitte-
lijan tai rakennuttajan päätettäväksi. (Karkiainen 2014, Reijula 2005)

Myöskään Terveen talon kriteerit eivät suoraan sellaisenaan ole sovellettavissa sai-
raalakohteisiin. Terveen talon perusperiaatteet ovat kuitenkin yleisluontoisia ja niitä
voidaan aina noudattaa. Tällöin kohteessa pyritään määräysten minimitasoa parempaan
kosteudenhallinnan ja puhtaudenhallinnan tasoon sekä viihtyisämpään sisäilmaston laa-
tuun.

6.2.1 Tilatyyppien luokittelu

Sairaaloista löytyy lukuisia eri tiloja eli periaatteessa kaikki luokat S3:sta S1:een tulevat
vastaan ja osassa tiloissa S1 ei edes riitä. Käytännössä itse toiminnan asettamat vaati-
mukset määrittelevät sairaalan erikoistilojen sisäilmaston tavoitetason, eikä sisäilmasto-
luokituksesta lämpö-olojen tai ilman laadun osalta ole näissä tiloissa juuri hyötyä. Mate-
riaalien päästöluokitusta sekä rakentamisen puhtauden ja kosteuden hallinnan vaatimuk-
sia kannattaa kylläkin hyödyntää. Sisäilmastoluokitusta voidaan kuitenkin käyttää mui-
den kuin sairaanhoidollisesti vaativien tilojen osalta. Materiaalien ja ilmanvaihtotuottei-
den luokaksi on suositeltavaa valita M1 ja puhtauden osalta luokkien tulee olla aina P1-
tasoa. Sairaalan erikoistiloille, kuten leikkaussaleille asetetaan omia ohjeellisia erityis-
vaatimuksia ilman hiukkaspitoisuuden, suodattimien sekä lämpö- ja kosteusolosuhtei-

Asuinhuone Merkintä Yksikkö S1 S2 S3/C
Ilmaääneneristys luku kahden asunnon välillä R'w dB ≥58 ≥55 ≥55
Askeläänitasoluku ympäröivistä tiloista 1) L'n,w dB ≤49 ≤53 ≤53
LVIS-laitteiden äänitaso asuinhuoneissa LA,eq dB ≤24 ≤28 ≤28
LVIS-laitteiden äänitaso keittiössä LA,eq dB ≤33 ≤33 ≤33
Rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitaso päiväsaikaan klo 7-22 La,eq 07-22 dB ≤30 ≤35 ≤35
Rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitaso yöaikaan klo 22-7 La,eq 22-07 dB ≤25 ≤30 ≤30
1) Luokassa S1 mittalukuna sovelletaan pelkän L’ n,w sijaan mittalukua L’ n,w + C i,50-2500
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den osalta. Näihin sovelletaan puhdastilojen rakentamiseen ja sairaalasuunnitteluun liit-
tyvää ohjeistusta. (Energiansäästö ja sairaalahygienia 1990; Loukio 2014, Ryynänen
2007)

Sairaalat kuuluvat tavallisesti lämpö- ja kosteustekniseen luokkaan RF2, jotta mah-
dolliset riskipaikat tulevat huolella suunnitelluiksi. Näitä ovat mm. kellarinseinät, ala- ja
yläpohjat, liitokset ja läpiviennit sekä katon valoaukkojen liitosdetaljit. Yleisimmät kos-
teusvauriot vanhoissa kohteissa sijaitsivat märkätiloissa (Reijula 2005). Koko rakennuk-
sen ei ole välttämätöntä kuulua kyseiseen luokkaan vaan osa tiloista voidaan suunnitella
tavallisessa RF1-luokassa. Tiloissa saatetaan käyttää kostutusta, jolloin talvisaikaan
sisäilman kosteuspitoisuus voi olla suurehko. Tällainen tila voi olla vaikkapa synnytys-
sali, jossa sisäilman suhteellisen kosteuden suunnittelussa käytettävä enimmäisarvo on
65 % RH. Lisäksi osa puhtaista tiloista on 10–15 Pa ylipaineisia muihin tiloihin nähden.
(Ryynänen 2007) Kosteuden hallintaan on myös panostettava ja varmistettava rakentei-
den riittävä kuivuminen.

Sairaaloiden tilat, joissa on sisäilman laadun kannalta vaativaa toimintaa tai ilman-
vaihtoon liittyviä erityistarpeita, voidaan jaotella karkeasti kolmeen ryhmään. Osa tilois-
ta voi kuulua vaatimustensa puolesta useampaankin ryhmään (Reijula 2005; Karkiainen
2014, Enbom et al. 2012):

1) Tilat, joissa ilman laadulle asetetaan suuret puhtausvaatimukset. Tällaisia tiloja ovat
tyypillisesti esimerkiksi:

- leikkaussalit
- suojaeristyshuoneet
- välinehuolto ja varastointi (steriili)
- sairaala-apteekki, lääkevalmistus
- synnytyssalit

2) Tilat, joissa syntyy tai vapautuu terveydelle haitallisia ilman epäpuhtauksia:
- heräämöt
- laboratoriot (mm. sytostaatit)
- tartuntaeristyshuoneet

3) Tilat, joissa on laitteista johtuvia suuria lämpö- ja/tai kosteuskuormia:
- välinehuolto (autoklaavit sekä muut pesu- ja desinfektiolaitteet)
- röntgen
- laboratoriot
- tehohoidon tilat
- tekniset laitetilat

Edellä on mainittu tiivistetysti vain osa sairaalan tiloista. Tilatyyppejä on kaiken
kaikkiaan suuri määrä ja niitä esitetään tarkemmin myöhemmin käsiteltävässä Sairaa-
lailmanvaihdon suunnitteluohjeissa (Ryynänen 2007). Tilat voidaan jaotella myös tut-
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kimus- ja hoitoprosessien puhtausvaatimuksiin perustuen taulukon 26 mukaisesti. Tätä
luokittelutapaa käytetään pääasiassa korjausrakentamisessa rakennustöiden aiheuttaman
sairaalainfektioriskin lisääntymisen arviointiin. Hygieniakäytännöt vaihtelevat sairaa-
loittain, joten yleispäteviä rakentamiseen liittyviä vaatimuksia luokittelun perusteella on
vaikea tehdä.

Taulukko 26. Tutkimus- ja hoitoprosessien puhtausvaatimuksiin perustuva sairaalan
tilojen luokittelu (Holopainen et al. 2012, s. 18)

Luokka Tilojen tutkimus- ja hoitoprosessit

Luokka 1
(normaali/hyvä)

Tiloissa ei ole lääketieteellisiä prosesseja tai muita sellaisia
toimintoja, joista aiheutuu erityisiä puhtausvaatimuksia, esimerkiksi
toimistotilat.

Luokka 2
(kohotettu)

Tutkimus- ja hoitoprosesseissa ei avata ihoa tai limakalvoja
merkittävässä määrin, esimerkiksi vuodeosasto, fysioterapia ja
endoskopia, radioisotooppitutkimukset

Luokka 3
(vaativa)

Tutkimus- ja hoitoprosesseissa avataan ja lävistetään ihoa tai
limakalvoja tai potilaiden infektioherkkyys on jonkin verran
lisääntynyt, esimerkiksi päivystys (ensiapu), päiväkirurgia,
kirurgiset vuodeosastot sekä synnytysosastot

Luokka 4
(erittäin vaativa)

Tiloissa suoritetaan elintoimintojen kannalta kriittisiä toimenpiteitä tai
potilaan infektioherkkyys on selvästi lisääntynyt, esimerkiksi immuu-
nipuutteisten potilaiden hoitotilat, teho-osastot, leikkaussalit, steriilin
tavaran käsittely ja varastointitilat

Tilojen käyttötarkoitukset muuttuvat monesti ajan saatossa, eikä talotekniikka vält-
tämättä pysy vaatimusten mukaisella tasolla. Tilojen uudelleen järjestely ja väliseinien
siirto ei ole helppoa, koska sairaalahuoneet sisältävät huomattavan määrän erilaisia
asennuksia ja sairaalatekniikkaa. Lisäksi osa sairaaloiden tiloista ovat jatkuvassa käy-
tössä vuorokauden ympäri. Korjaustöistä aiheutuva pöly, lika ja mahdolliset epäpuhtau-
det ovat haitallisia potilaille ja herkille laitteille. (Loukio 2014; Korhonen & Reijula
2009)

Muuntojoustavuuden järjestäminen sairaalakohteissa on usein vaikeaa ja kallista.
Kustannussyistä tilat joudutaan mitoittamaan melko tiukasti, joten todellista muunto-
joustavuutta ei käytännössä saavuteta. Parhaiten muuntojoustavuus toteutuu siten, että
ilmanvaihtokoneiden palvelualueet mitoitetaan riittävän pieniksi. Tämä mahdollistaa
erillisen osaston remontoinnin tulevaisuudessa niin, ettei siitä aiheudu kohtuutonta hait-
taa ympäröivien tilojen käytön kannalta. Tekniikan tilavarauksissa ja mitoituksessa pyri-
tään varautumaan tulevaisuuden tarpeisiin varaamalla tilaa tai kapasiteettia riittävästi
myös tuleville asennuksille. (Karkiainen 2014) Uusimpana suuntauksena on rakentaa
vaativimmista tiloista 1:1 mallihuoneita, joissa suunnittelijat yhdessä käyttäjien kanssa
pääsevät kokeilemaan parhaita ratkaisuja.
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6.2.2 Erityispiirteet ja haasteet

Normaalissa rakentamisessa on sisäilman kannalta pyritty sellaiseen laatutasoon, jolloin
tavalliselle, terveelle henkilölle ei aiheudu siitä haittaa. Sairaaloissa on kuitenkin pakko
ottaa huomioon kaikkein herkimpienkin yksilöiden tarpeet, kuten esimerkiksi allergikot,
astmaatikot, hengitystiepotilaat ja sellaiset potilaat, joiden infektioriski on kasvanut.
Potilaiden tarpeiden lisäksi sairaalan sisäilmaston olosuhteet vaikuttavat yhtä lailla hen-
kilöstön tutkimus- ja hoitotyön tehokkuuteen ja viihtyvyyteen.

Sairaalainfektioilla ja niiden torjunnalla on keskeinen merkitys, sillä ne ovat tär-
keimmät potilasturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Tartuntavaara on mahdollinen suoran
kontaktin tai pisaratartunnan kautta mutta myös huoneilman välityksellä. Suomessa ta-
vataan vuosittain yli 50 000 sairaalainfektiota, jotka myötävaikuttavat 2000–5000 hen-
kilön kuolemaan. Näistä infektiokuolemista arviolta 250 olisi ehkäistävissä paremmalla
sairaalahygienialla. Arviolta vain 10 % sairaalainfektioista leviää huoneilman välityk-
sellä mutta silti ne ovat vakava, kallis ja kasvava ongelma sairaalaympäristössä. Pa-
himmillaan ilmateitse leviävät laajat epidemiat voivat johtaa koko sairaalan sulkemi-
seen. Vakavia infektioiden aiheuttajia ovat Aspergillus-homesienet ja Legionella-
bakteeri sekä muut mikrobit, joista pelätyimpiä ovat tietyt moniresistenssit bakteerikan-
nat. (Reijula 2005)

Sairaalatoiminnan seurauksena sisäilmaan voi vapautua aineita, joita ei normaalissa
ympäristössä esiinny. Näitä ovat erinäiset sairaalakaasut kuten puhdas happi tai aneste-
siakaasut joista tyypillisimmät ovat typpioksiduuli, halotaani sekä tietyt fluraanit. Pi-
dempiaikainen altistuminen anestesiakaasuille aiheuttaa mm. raskaana oleville lisäänty-
nyttä riskiä keskenmenolle ja synnynnäisille epämuodostumille. Kaasujen aiheuttamien
haittojen rajoittaminen tapahtuu pääsääntöisesti sairaalakaasuverkoston ja sen säätimien
virheettömyyden varmistamisella. Lisäksi sairaalaympäristössä käytetään voimakkaita
desinfiointi- ja puhdistusaineita, jotka ovat usein hyvin ärsyttäviä tai jopa astmaa aiheut-
tavia. Näitä ovat esimerkiksi pintojen puhdistukseen käytettävät kloramiinit ja formalii-
ni tai välineiden puhdistuksessa käytettävät etyleenioksidi ja glutaarialdehydi. (VALSAI
2007)

Sisäilmaston laatutason ongelmiin vaikuttavat etenkin lähtötietojen epätarkkuus ja
huono saatavuus, mikä osaltaan voi johtaa mitoitusvirheisiin. Käytön aikana laatuun
vaikuttavat myös puutteelliset huolto-ohjeet. Vanhoissa kohteissa ongelmia on esiinty-
nyt etenkin riittämättömän ilmanvaihdon ja jäähdytyksen osalta. Tutkimusten mukaan
20–26 % hoitolaitoksista esiintyy myös merkittäviä home- ja kosteusvauroita. (Loukio
2014; Reijula 2005; Reijula et al. 2012)

Tyypillisten toimistorakennusten työntekijöihin verrattuna vanhojen sairaaloiden
työntekijät kokevat jatkuvaa viihtyvyyshaittaa ja oireilua selvästi yleisemmin. Keskus-
sairaaloiden henkilöstölle (n=3811) tehdyn sisäilmastokyselyn mukaan suurimpina työ-
ympäristöhaittoina koettiin liian kuiva sisäilma (46 %), ilman tunkkaisuus (40 %) ja
melu (30 %). Työntekijöiden keskuudessa esiintyi viikoittain työympäristöön liittyviä
nenän, silmien ja käsien ärsytysoireita. (Reijula 2005, Korhonen & Reijula 2009)
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6.2.3 Yleiset vaatimukset

Sairaaloissa puhdas sisäilma vaikuttaa osaltaan potilaiden toipumiseen ja vähentää in-
fektioita. Keskeisimmät sisäilmastolliset asiat sairaaloissa ovat asianmukaisesti toimivat
eristystilat ja ilmastointi, ilman suodatus, toiminnan aikaisten korjausten ja muutostöi-
den hallinta, leikkaussalien sisäilman laatu, mikrobipitoisuuksien kontrollointi sekä sii-
vouksen laatu. Ilmanvaihtokanavien puhtaudella on merkitystä, sillä likaisten kanavien
kautta voi levitä mikrobeja aiheuttaen pahimmillaan altistuneen henkilön kuoleman.
Erityisen riskialttiita ovat vastasyntyneet, elinsiirtopotilaat, syöpää sairastavat ja muut
huonokuntoiset potilaat. (Reijula 2005)

Lämpöolosuhteet

Kuten aiemmin on mainittu, optimaalinen operatiivinen lämpötila vaihtelee aineenvaih-
dunnan (toimintojen) ja vaatetuksen mukaan. Tästä johtuen optimaalisen lämpötilan
määrittäminen voi olla hankalaa, koska potilaiden ja sairaalan työntekijöiden vaatetus ja
aineenvaihdunnan lämmöntuotto ovat erilaista. Hoitohenkilökunta on jatkuvasti liik-
keellä ja heillä on työvaatetus. Potilaat puolestaan lepäävät paikoillaan ja heidän vaate-
tuksena on kevyempi. Näin joko työntekijöillä on liian lämmin tai potilailla liian kylmä.
Leikkaussaleissa vaaditaankin mahdollisuus lämpötilan säätöön, jotta kirurgin vaativat
työskentelyolosuhteet saadaan sopiviksi (Ryynänen 2007). Laajoista ihopuutoksista
kärsivien potilaiden, kuten vaikeiden palovammapotilaiden hoito saattaa vaatia tavallis-
ta lämpimämmän hoitoympäristön, sillä normaalin huoneen lämpötila voi aiheuttaa poti-
laalle hypotermiaa (Holopainen et al. 2012, s. 15). Toisaalta myös anestesian aikana
potilaan ruumiinlämpö saattaa käydä lähellä hypotermiarajaa, jolloin tarvitaan erikois-
toimia. (VALSAI 2007)

Käytettäessä suuria ilmavirtoja on tärkeää, ettei päätelaitteen synnyttämä ilmavir-
taus ylitä oleskeluvyöhykkeelle annettuja ohjearvoja. Veto-ongelmia syntyy herkemmin
varsinkin kesällä jäähdytystilanteessa tuloilman ollessa selvästi huonelämpötilaa mata-
lampi. Huonokuntoinen potilas on erityisen herkkä pienillekin ilmavirtauksille eikä hän
useinkaan pysty itse vaikuttamaan lämpöoloihin esimerkiksi vaatetusta lisäämällä.

Sairaaloiden tiloissa on suuri määrä erinäisiä teknisiä laitteita, joista aiheutuu mer-
kittävä lämpökuormaa. Lämpökuormaltaan ongelmalliset tilat, kuten välinehuolto, teho-
hoidon tilat, laboratoriot ja keittiöt olisi pyrittävä sijoittamaan rakennuksen varjoisim-
mille puolille. Näin auringon säteilyn aiheuttama lämpökuorma ei kohtuuttomasti lisäisi
kyseisten tilojen jäähdytystarvetta. (Energiansäästö ja sairaalahygienia. 1990; Reijula
2005)

Kosteusolosuhteet

Riittävän suhteellisen kosteuden saavuttaminen sisätiloissa vaatii talvisaikaan ilmankos-
tuttimia. Ilman suhteellista kosteutta voidaan hallita myös viilentämällä tuloilmaa. Koko
sairaalan sisäilmaa ei ole järkevää kostuttaa, vaan kostutus tulee suunnata sitä tarvitse-
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viin tiloihin. Tietyissä tiloissa ilman kostutus on välttämättömyys sairaanhoidollisessa
merkityksessä. Esimerkiksi hengitystieinfektiosta kärsivälle kuiva talvinen ilma voi olla
haitallista. Etenkin yöaikaan ihmisen hengitys ja limakalvojen toiminta hidastuvat ja
siksi hengitysilman tulisi olla hieman kosteampaa kuin päivällä. Hengitystieinfektio- ja
astmapotilaiden kohtaukset esiintyvätkin useimmiten juuri öisin. (Energiansäästö ja
sairaalahygienia. 1990)

Terveydenhoidollisten seikkojen lisäksi kosteusvaatimuksia aiheutuu myös muusta
toiminnasta. Herkillä teknisillä laitteilla voi olla tiukkojakin käyttöolosuhdevaatimuksia.
Staattinen sähköisyys lisääntyy ilman suhteellisen kosteuden laskiessa. Lisäksi väärän-
laisten kosteusolosuhteiden seurauksena voi olla esimerkiksi lääkkeiden pilaantuminen.
Sisäilmaolojen hallinnan osalta käyttäjän, kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelijan ja
LVI-suunnittelijan yhteistyö on erityisen tärkeää, sillä vain siten voidaan luotettavasti
määritellä tarvittavat lähtötiedot. (Karkiainen 2014)

Ilmanvaihto ja jäähdytys

Asuin- ja toimistorakennuksiin verrattuna sairaalaympäristössä ilmanvaihdossa korostuu
potilaista peräisin olevien epäpuhtauksien poisto ja ilman tehokas suodatus. Epäpuh-
tauksia voivat olla hengityksen ja yskösten mukana kulkeutuvat mikrobit tai potilaasta
peräisin olevat eritteet. Ilmanvaihdolla pyritään laimentamaan sisäilman epäpuhtauspi-
toisuudet hyväksyttävälle tasolle, joten ilmanvaihtotekniikan osuus infektioiden eh-
käisyssä on tärkeä. (Energiansäästö ja sairaalahygienia. 1990, Enbom et al. 2012)

Huoneilman tunkkaisuuden ja epäpuhtauksien poistamiseksi ilmanvaihtomäärät tu-
lee olla oikean suuruisia. Sisäilmastoluokituksessa annetaan taulukon 27 mukaisia ylei-
siä suunnitteluarvoja koskien sairaaloiden ilmanvaihtoa mutta samalla viitataan, että
tarkemmat ohjeet löytyvät Sairaalailmanvaihdon suunnitteluohjeista (2007). Tätä käsi-
tellään jäljempänä kohdassa 6.2.4. (Enbom et al. 2012)

Taulukko 27. Sairaalan ilmanvaihdon yleisiä suunnitteluarvoja (RT 07-10946 2009)

Käytännössä on huomattu, että sisäilman laatuun liittyvät ongelmat eivät välttämättä
johdu riittämättömistä ilman suodattimista tai toiminnasta syntyvistä epäpuhtauspääs-
töistä. Usein suurimpana ongelmana on tilakohtainen riittämätön ilmanvaihto tai tilan
ylilämpeneminen, joiden takia ovia ja ikkunoita pidetään auki viereisiin tiloihin ja ulos.
Tällöin ilma otetaan suoraan siirtoilmana muista tiloista eikä eri puhtaustasojen hallinta
toimi lainkaan. (Reijula 2005)

Uusissa sairaaloissa käytetään hajautettua ilmanvaihtojärjestelmää, jolloin erilaiset
toiminnalliset osastot varustetaan omilla ilmanvaihtokoneilla ja kanavistoilla. Ilman-

Tila S1 S2 S3
dm3/s /hlö dm3/s /m2 dm3/s /hlö dm3/s /m2 dm3/s /hlö dm3/s /m2

Lääkäriasema - 3…4 - 2…3 - -
Sairaala - 3…6 - 2…3 - -
Potilashuone 15 2 15 1,5 10 1,5
Laboratorio - 2…5 - 2…5 - -
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vaihtokoneita tulee tällöin määrällisesti paljon mutta näin voidaan taata hyvä osastokoh-
tainen sisäilmaston hallinta ja ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus sekä säädettävyys. Il-
manvaihtokoneiden tulee olla hygieniamallisia ja kanavistojen sekä huonelaitteiden tu-
lee olla helposti puhdistettavissa. Järjestelmäratkaisuista pyritään tekemään yksinkertai-
sia ja kriittisten komponenttien toiminta varmistetaan laitteita kahdentamalla. Lämmön-
talteenotossa on käytettävä epäsuoria, liuoskiertoisia lämmöntalteenottomenetelmiä
epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi. (Korhonen & Reijula 2009, Karkiainen)

Sairaaloiden tiloissa vaaditaan jäähdytystä, mutta sen käytännön toteuttaminen on
osittain haasteellista. Jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektorien ongelmaksi muodostuu
niiden huono hygieenisyys, minkä vuoksi niiden käyttöä joudutaan rajoittamaan puh-
taimmissa tiloissa. Näissä tiloissa jäähdytykseen käytetään ainoastaan suodatettua tu-
loilmaa. Käytännössä hoito- ja potilashuoneet joudutaan jäähdyttämään palkeilla, koska
muita varteenotettavia jäähdytyslaitteita ei ole juuri tarjolla. Ikkunatuuletus ei ole suosi-
teltava tai edes mahdollinen vaihtoehto useimmissa tiloissa, jotta ulkoilman epäpuhtau-
det eivät kulkeutuisi sisätiloihin. (Korhonen & Reijula 2009, Karkiainen 2014)

Painesuhteet ja ilmatiiviys

Sairaaloissa on useita erityyppisiä tiloja, joiden lämpötila, kosteusolosuhteet ja paine-
suhteet voivat vaihdella merkittävästi toisistaan. Tyypillisesti erityistä puhtautta vaati-
vissa tiloissa, kuten leikkaussaleissa, joudutaan tila suunnittelemaan ylipaineiseksi. Tar-
tuntaeristykset ja epäpuhtauslähteitä sisältävät tilat tehdään puolestaan alipaineiseksi.
Ideana on ohjata epäpuhtauksien kulkua jatkuvasti puhtaasta tilasta likaiseen tilaan päin.
Usein tällaisten tilojen sisäänkäynnin yhteydessä on erillinen sulkutila, jolla estetään
ilman takaisinvirtaus oviaukoista.

Ulkovaipan ja tilojen välisiltä rakenteilta tämä vaatii erityistä tarkkuuta tiiviyden
osalta. Ongelmakohtia ovat etenkin LVI-läpiviennit, sähkörasiat sekä ikkunat ja ovet
sekä niiden liittymät seinärakenteisiin. Myös välipohjien tiiviys tulee varmistaa. (Kor-
honen & Reijula 2009, Enbom et al. 2012)

Ilmavuodot haittaavat suuresti yli- ja alipaineistettujen huoneiden toimintaa. Suuri
ylipaine pyrkii puskemaan sisäilman vesihöyryä ulospäin ilmavuotokohdista ja voi ajan
mittaan kerryttää kosteutta rakenteisiin. Ilmavuotojen mukana kulkeutuvat myös ilman
epäpuhtaudet. Alipaineisessa huoneessa ilmiö on päinvastainen. Alipaineen vaikutuk-
sesta ilman epäpuhtaudet kulkeutuvat rakenteiden epätiiveyskohdista huonetilaan. Näin
menetetään tuloilman puhdistuksesta saatava hyöty ja seuraukset voivat olla hengenvaa-
rallisia.

Akustiikka

Terveydenhoidon tiloissa tulee panostaa myös akustiikkaan tilojen käyttötarkoituksen
mukaisesti: potilashuoneissa vaaditaan rauhallista ääniympäristöä kun taas vastaanotto-
ja toimenpidehuoneessa keskeisenä tekijänä on puheen erottuminen ja kommunikaation
sujuminen.  Huoneiden väliseinien ja väliovien ääneneristävyys tulee ottaa huomioon,
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jotta voidaan varmistaa potilaiden ja henkilökunnan yksityisyys sekä viihtyisyys. Tilois-
sa esiintyvä epämiellyttävä häly, kaikuisuus tai laitemelu lisäävät stressiä. (VALSAI
2007) Merkittäviä melunlähteitä sairaalaympäristössä ovatkin erinäiset ilmanvaihto- ja
varavoimakoneet sekä tutkimus- ja kuvantamislaitteet (Kylliäinen 2014). Myös leik-
kaustoimenpiteen aikana voi työkalujen, kuten sahan ja poran aiheuttama äänitaso het-
kellisesti ylittää jopa 100 dB (VALSAI 2007). Muutamien terveydenhoidollisten tilojen
akustisia vaatimuksia löytyy alla olevasta taulukosta 28. Standardissa SFS 5907 (2004)
mainitaan, että leikkaussalit, heräämöt ja tilat, joihin sijoitetaan äänekkäitä laitteita tai
joissa muuten on erityisiä ääneneristysvaatimuksia, vaativat aina erillisen suunnitelman.

Standardi SFS 5907 on kuitenkin melko vanha eikä siinä käsitellä läheskään kaikkia
tiloja ja toimintoja, joita sairaaloissa on. Uusimpiin sairaaloihin rakennetaan nykyään
suuri keskusaula, jonka yhteyteen saatetaan sijoittaa kahvila, ruokala ja ilmoittautumis-
pisteitä. Tällaisessa tilassa huoneakustiikan hallinta ei ole täysin ongelmatonta. (Kyl-
liäinen 2014) Lisäksi hygienia- ja pudistettavuusvaatimusten johdosta lattia-, seinä-, ja
kattopinnat ovat usein kovia, joten ne heijastavat hyvin ääntä. Tällöin melu etenee hel-
posti esimerkiksi käytäviä pitkin (VALSAI 2007).

Taulukko 28. Terveydenhoidollisten tilojen akustisia vaatimuksia (RT 07-10946 2009,
SFS 5907 2004)

Vaatimusten mukaisten tilojen toteuttamisessa ilmenee edelleen ongelmia. Vaaditun
ääneneristävyyden saavuttamien esimerkiksi vastaanottohuoneiden välillä riippuu mo-
nesta tekijästä. Riittävän ääneneristävyyden omaavan väliseinärakenteen ohella myös
liitokset käytäväseiniin ja ulkoseiniin tulee toteuttaa oikein. Lisäksi pitää varmistaa, että
ääni ei siirry ilmanvaihtokanaviston kautta huoneiden välillä. Läpivientien ja saumojen
tulee olla tiiviit, sillä pienikin rako heikentää ääneneristävyyttä merkittävästi. Jos raken-
nuksessa on vielä lasijulkisivu, johon vastaanottohuone liittyy, vaatii ääneneristysvaati-
musten täyttyminen erityisiä toimenpiteitä. (Kylliäinen 2014) Yllätysten ja ongelmien
välttämiseksi sairaaloiden suunnittelussa tulisi jo varhaisessa vaiheessa ottaa akustiikan
asiantuntijat mukaan hankkeeseen.

Mikrobit ja hiukkaset

Hiivat ja homeet eivät kuulu sairaalan normaaliflooraan. Erityisen puhtaissa tiloissa
ihminen itse on hyvin merkittävä epäpuhtauksien ja taudinaiheuttajien lähde. Ihminen
erittää päivässä noin 10 miljoonaa hiukkasta, joista arviolta 10 % on pesäkkeen muo-

Terveydenhoidon vastaanotto-, tutkimus-, hoito ja potilashuone Merkintä Yksikkö S1 S2 S3/C
Ilmaääneneristy luku naapurihuoneeseen R'w dB ≥52 ≥48 ≥48

Ilmaääneneristysluku käytävälle R'w dB ≥39 ≥34 ≥34

Askeläänitasoluku ympäröivistä tiloista L'n,w dB ≤63 ≤63 ≤63
Jälkikaiunta-aika T s ≤0,6 ≤0,8 ≤0,8

LVIS-laitteiden äänitaso LA,eq dB ≤33/24* ≤33/28* ≤33/28*

Rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitaso La,eq 07-22 dB ≤35/30* ≤35 ≤35
* Potilashuone
Jälk ikaiunta-aika määritetään kalustetussa huoneessa oktaavikaistojen 250...4000 Hz kesk iarvona.
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dostavia yksiköitä. Sisäilman mikrobipitoisuuteen eivät täten vaikuta vain ilmastotekni-
set ratkaisut ja siksi tarvitaan mm. suojavaatetusta. Leikkaussaleissa sairaalainfektioiden
määrän on todettu tutkimusten mukaan olevan suoraan verrannollinen sisäilman mikro-
bipitoisuuteen. Englantilaisten ohjeiden mukaan tavanomaisissa leikkaussaleissa sisäil-
man mikrobipitoisuus ei saisi olla yli 10 cfu/m3 mitattuna leikkauspöydällä tyhjässä
leikkaussalissa 15 minuuttia toiminnan jälkeen. Korkean hygienian leikkaussaleissa
kyseisen raja-arvon tulee täyttyä leikkauksen aikana leikkausalueella. (Energiansäästö ja
sairaalahygienia 1990; Enbom et al. 2012, s. 23)

Tavalliseen rakentamiseen verrattuna puhdastilojen hiukkaspitoisuuksien raja-arvot
ovat merkittävästi tiukempia. Hiukkaspäästöjä syntyy esimerkiksi leikkaustoimenpitees-
tä (pienhiukkaset, kaasut), henkilöstöstä ja asusteista. Leikkauksessa käytettävä vuodon
tyrehdyttävä kudoksen polttotoimenpide vapauttaa saliin biologista pölyä ja käryjä, jot-
ka saattavat ärsyttää silmiä ja hengitysteitä tai aiheuttaa infektioriskin (HIV, hepatiitti
B) (Reijula 2005, VALSAI 2007). Puhtaiden tilojen ilmanvaihdon tehostamisella ei
todennäköisesti voida vaikuttaa päästöjen määrään, koska laminaarisella ilmanjaolla
ilmavirrat ovat alun perinkin hyvin suuria. Hiukkaspitoisuuksia on mahdollista vähentää
kehittämällä henkilöstön asusteiden materiaaleja, käyttämällä mahdollisia kohdepoistoja
tai leikkausalueelle suunnatun puhtaan ilman puhalluksen avulla. (Enbom et al. 2012, s.
42)

Materiaalit

Pintamateriaalien tulee vähäpäästöisyyden lisäksi täyttää sairaalahygienian, potilastur-
vallisuuden, iskunkestävyyden ja viihtyisyyden vaatimukset. Pintojen tulee olla helposti
puhdistettavissa ja niiden tulee kestää mahdollisesti voimakkaitakin kemikaaleja tai
desinfektio- ja pesuaineita. Tiloissa, joissa sisäkatto joudutaan pesemään usein, tulee
kattopinnan olla pesunkestävä. Turvallisuuden osalta on tärkeää, että lattian pintamate-
riaalit eivät ole liukkaita. Sairaaloissa käytetään lattiamateriaalina tavallisesti erilaisia
muovimattoja. Leikkaussalien ja muiden sairaanhoidollisesti vaativien tilojen seinät
ovat hygienia syistä yleensä laatoitettuja. Puhdastilojen materiaalien pinnat eivät saisi
olla karheita tai huokoisia, jotta niihin ei tarttuisi kemikaaleja ja hiukkasia eivätkä ne
saastuisi mikrobiologisesti (Enbom et al. 2012; Loukio 2014; SFS-EN ISO 14644-
4 2001).

Lääkinnälliset laitteet ovat herkkiä staattisen sähkön aiheuttamille mahdollisille häi-
riöille. Tämä on otettava huomioon leikkaussaleissa, heräämöissä ja muissa kriittisissä
tiloissa. Lattiamateriaalien tulisi siksi olla staattista sähköä poistavaa tai johtavaa mate-
riaalia, ns. ESD-lattioita (Electrostatic discharge). Tällaisia ovat erilaiset puolijohtavat
muovimatot. Staattisesta sähköstä aiheutuvien riskien on oletettu tulevaisuudessa koros-
tuvan lääkinnällisten ja muiden elektroniikkalaitteiden määrän kasvaessa. (Enbom et al.
2012, s. 54)
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Puhtaudenhallinta

Rakennusaikaisen puhtauden merkitystä ei voi liikaa korostaa sairaalaympäristössä.
Tärkeää on saada tilat kerralla kuntoon, sillä virheiden paikkailu tai tilojen puhdistus
jälkikäteen ei helpolla onnistu toiminnan jo alettua. Varsinkin, jos kyseessä on korjaus-
kohde tai lisärakentaminen, tulee pölynhallinnan ehdottomasti toimia ja osastoitujen
tilojen olosuhteita on valvottava mittauksin tasaisin väliajoin. Purkujätteestä pöllyävät
homeitiöt ja muut epäpuhtaudet ovat vakava uhka potilasturvallisuudelle. Jos potilaan
vastustuskyky on alentunut solusalpaajahoidon, sairauden tai muun syyn johdosta voi
elimistöön päässyt Aspergillus Fumigatus-sieni pesiytyä potilaan hengitysteissä tai pos-
kionteloissa kohtalokkain seurauksin (Ryynänen 2007). Rakennustöiden puhtausvaati-
musten osalta on suositeltavaa hyödyntää esimerkiksi Sisäilmastoluokituksen tavoit-
teenasettelua ja toteutuskäytäntöjä kohdan 5.7 mukaisesti. (Reijula 2005)

Ilmanvaihtokanavien puhtaus on suositeltavaa tarkastaa vähintään viiden vuoden vä-
lein. Potilashuoneiden jäähdytyspalkkien puhdistustarve kannattaa kuitenkin selvittää
yhden tai kahden vuoden välein. Hyvällä ilman suodatuksella saadaan vähennettyä il-
manvaihtokanavien nuohoustarvetta. Tällä on merkitystä, sillä sairaalat ovat jatkuvasti
käytössä ja nuohouksen toteuttaminen potilastiloissa on hankalaa. Itse puhdistustoimen-
pide on haastava operaatio, johon on kehitetty omaa ohjeistusta. (Holopainen et al.
2012)

6.2.4 Sairaanhoidolliset tilat ja puhdastilat

Erikoistilojen, kuten leikkaussalien ja eristystilojen ilmanvaihdon, puhtauden ja lämpö-
olojen osalta suunnitteluarvoja löytyy opinnäytetyöstä Sairaalailmanvaihdon suunnitte-
luohjeita (Ryynänen 2007). Ohjeiden apuna on käytetty ulkomaisia standardeja, kuten
amerikkalaista ASHRAE HAVAC, saksalaista DIN 1946-7 ja VDI 2052 sekä suomalai-
sia viranomaisohjeita. Suunnitteluohjeessa esitetyt tavoitearvot lämpötiloille ja äänita-
soille vastaavat sisäilmastoluokituksen S2-tasoa. Taulukossa 29 on päivitetty kooste
erikoistilojen suunnitteluarvoista.

Mitään virallista sairaaloiden suunnitteluohjetta ei Suomessa tällä hetkellä ole käy-
tössä. Ryynäsen kokoamaa ohjeistusta voidaan käyttää mitoituksen lähtökohtana mutta
vaativimmissa tiloissa lopullinen mitoitus tulee tehdä todellisten lämpökuormien, suh-
teellisen kosteuden ja muiden vaatimusten perusteella. (Karkiainen 2014)

Edellä mainittu suunnitteluohje on yleisesti käytössä sairaalasuunnittelussa ainakin
siihen asti, että sairaalailmanvaihtoa koskeva eurooppalainen standardi valmistuu.
(Loukio 2014) Tällä hetkellä CEN-standardityöryhmän CEN/TC156/WG 18 laatima työ
on luonnosvaiheessa. Uudessa standardissa ilmanvaihdon mitoittavaksi tekijäksi muo-
dostuu tilassa suoritettavan operaation aikainen mikrobipitoisuus, jonka operaatiotyyp-
pikohtaiset raja-arvot annetaan standardissa (Anttila 2014). Standardin valmistuminen
tulee todennäköisesti helpottamaan suunnittelua, koska virallinen ohjeistus on siten saa-
tavilla (Karkiainen 2014).
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Taulukko 29. Kooste sairaaloiden erikoistilojen suunnitteluarvoista (Ryynänen 2007,
Enbom et al. 2012)

Hoidollisista tiloista vaativia ovat ilmaeristyshuoneet, leikkaussalit, kuvantamistilat
ja sädehoitotilat. Näissä sisäilman suhteelliselle kosteudelle ja lämpötilalle asetetaan
tiukkojakin raja-arvoja. Kuvantamistiloissa (röntgen, magneettikuvaus) oman haasteen-
sa tuo säteily tai voimakkaat magneettikentät, jotka vaativat erikoisratkaisuja kanavissa
ja rakenteissa. Suojauskeinoja ovat erilaiset lyijytykset, sähkötekniikkaan liittyvät gal-
vaaniset erotukset ja betoniseinien paksuntamiset. (Karkiainen 2014) Lyijytiilien ja
muiden suojausten paino asettaa vaatimuksia lattian ja työskentelytasojen kestävyydelle.
Tarkemmin näiden suojauksien suunnittelua on käsitelty säteilyturvakeskuksen ohjeissa
ST1.10 ja ST 6.1.  (ST 6.1 2008)

Potilashuoneet

Ihmisen kehon lämpötila vaihtelee eri vuorokauden aikana. Samoin muutkin elintoimin-
not noudattavat tiettyä päivärytmiä. Siksi varsinkin potilashuoneissa asetetaan termiselle
viihtyvyydelle erityisiä vaatimuksia. Potilashuoneissa on tärkeää, että hoidettavilla hen-
kilöillä on hyvät oltavat, millä edesautetaan tervehtymistä ja vältetään epämiellyttäviä
kokemuksia sairaala-ajalta. Yhden hengen potilashuoneet lisäisivät yksityisyyttä ja ym-
päristön rauhallisuutta. Ne olisivat myös infektioiden torjunnan kannalta edullisimpia.
(VALSAI 2007, s. 84)

Potilaat toivoisivat useimmiten huonelämpötilan olevan 23 °C. Lämpötila suositel-
laan kuitenkin säädettäväksi 22 °C, koska paljon liikkuvalle hoitohenkilökunnalle läm-
pötila olisi muutoin liian korkea. Potilashuoneissa voidaan CO2-pitoisuuden ylärajana
pitää S2-luokkaa eli 900 ppm. Tilojen tulee myös olla hajuttomat ja vedottomat. (Ener-
giansäästö ja sairaalahygienia. 1990)

Sairaalan puhdastilat

Kaikkein vaativimpia tiloja sisäilmaston kannalta ovat varsinaiset puhdastilat. Näitä
ovat lääkkeidenvalmistustilat eli sairaala-apteekit ja isotooppilaboratorio, jossa käsitel-

Tila Ulkoilmavirta Ilmanvaihtokerroin Ilman nopeus Lämpötila
Suhteellinen

kosteus
Suodatusluokka Puhtausluokka Äänitaso Painesuhde

dm3/s/m2 1/h m/s °C (talvi/kesä) % RH ISO 14644 La,eq/dB

Leikkaussali (korkea
hygienia)

14 - 22 > 17 < 0,2 22 ± 1 45 - 55 F5+F8+H12 ISO 5 28 ylip. 15 Pa

Yleisleikkaussali 14 - 22 > 17 < 0,2 22 ± 1 45 - 55 F5+F8+H10 ISO 7 28 ylip. 10-15 Pa
Polikliiniset leikkaukset 14 - 22 > 17 < 0,2 22 ± 1 45 - 55 F5+F8+H10 ISO 7 28 ylip.
Infektioleikkaukset 14 - 22 > 17 < 0,2 22 ± 1 45 - 55 F5+F8+H10 ISO 7 28 alip. 0-10 Pa
Heräämö 6 - < 0,2 23/25 F5 + F8 ISO 7 28
Synnytyssali 8 - < 0,2 24/25 30 - 65 F5 + F8 ISO 7 28
Keskoset ja vastasyntyneet 3 - < 0,2 25 ± 1 30 - 50 F5 + F8 + H10 ISO 7 28 ylip. 15 Pa
Tartuntaeristys 4 12 < 0,2 22 - 24 30 - 40 F5 + F8 ISO 7 28 alip. 12 Pa
Suojaeristys 4 - < 0,2 22 ± 1 50 F5 + F8 + H10 ISO 7 28 ylip. 15 Pa

Palovamma/kaksisuuntainen
eristys

6 - < 0,2 28 - 32 20 - 25 F5 + F8 + H10 ISO 7 28 ylip. / alip.

Välinehuolto, pesu 3 - 8 10 - 15 < 0,2 - 0,3 20 -23 F5 + F8 ISO 7 40 - 45 ylip.
Välinehuolto, sterilointi ja
steriili  varasto

8 10 - 15 < 0,2 22 ± 1 F5 + F8 + H10 ISO 7 40 ylip.

Korkean hygienian operaatioita ovat mm. ortopediset, transplantaatio ja silmäleikkaukset



89

lään radioaktiivisia lääkeaineita (Karkiainen 2014). Syöpähoidossa käytettävien syto-
staattien eli solusalpaajien käsittelyssä tulee varmistaa, että lääkeaine ei pääse huoneil-
maan ja altista työntekijöitä. (Reijula 2005) Sairaalan lääkevalmistustiloja koskee jouk-
ko erinäisiä kansallisia säädöksiä, joiden noudattamista valvoo lääkealan turvallisuus ja
kehittämiskeskus Fimea. Näihin vaatimuksiin kuuluu Euroopan Komission antaman
lääkevalmistusta koskevien hyvien tuotantotapojen (Good Manufacturing Practice)
noudattaminen, joissa lääkevalmistustiloille annetaan omat puhtausluokituksensa A-D
(Eudralex 2008). Vaikka kyseessä on oma luokituksensa, se pohjautuu kuitenkin SFS-
EN ISO 14644-1 puhdastilastandardiin ja hiukkaspitoisuuden suhteen luokitukset ovat
melko yhtenevät. Lisäksi tulee ottaa huomioon säteilyturvallisuuden vaatimukset.

SFS-EN ISO 14644-1 määrittelee puhdastilan huoneeksi, jonka hiukkaspitoisuuksia
valvotaan. Puhdastila on rakennettu ja sitä käytetään siten, että hiukkasten pääsy, ke-
rääntyminen ja säilyminen huoneen sisällä on minimoitu. Tämän lisäksi lämpötilaa,
kosteutta ja paineistusta valvotaan tarpeen mukaan. (SFS-EN ISO 14644-1 2000)

Leikkaussalien puhdastilatekniikka perustuu suurempien, yli 2 µm, hiukkasten hal-
lintaan, sillä tuossa kokoluokassa esiintyy myös pesäkkeen muodostavia yksiköitä. Nä-
mä pesäkkeet voivat laskeutua avonaiseen haavaan tai leikkausvälineiden pinnoille ai-
heuttaen tartuntavaaraa. Siksi ISO-luokkien noudattamisella voidaan osittain rajoittaa
myös mikrobien määrää sisäilmassa. (Energiansäästö ja sairaalahygienia. 1990)

Leikkaussaleille ja erikoistiloille käytetään yleisesti puhdastilastandardin SFS-EN
ISO 14644-1 mukaisia luokituksia, joista yleisimmät ovat ISO 5 ja ISO 7. Kyseiset luo-
kat vastaavat osittain steriilien lääkevalmistustilojen ohjearvoja. Olemassa olevista koh-
teista tehtyjen mittausten mukaan näihin luokkiin on päästy lepotilanteissa, kunhan pai-
nesuhteet ovat olleet hyvin hallinnassa. Leikkaussalien hiukkaspitoisuudet ovat olleet
itse toiminnan aikana korkeita, ylittäen paikoitellen jopa leikkaussalikäytävän hiukkas-
pitoisuuden. (Enbom et al. 2012)

Puhdastilaluokituksen täyttäminen ja mikrobipitoisuuden hallinta tapahtuu käyttä-
mällä suurta ilmanvaihdon määrää, soveltuvaa ilmanjakotapaa sekä tehokkaita ilman-
suodattimia. Lisäksi tulee huolehtia painesuhteiden hallinnasta ympäröiviin tiloihin
nähden, pintojen huolellisesta puhdistuksesta ja henkilökunnan suojavaatetuksesta.
Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä kohdepostoja ja vetokaappeja.

Tuloilman hiukkaset poistetaan käyttämällä taulukon 29 ohjeellisia suodatinluokkia.
Korkean hygienian tiloissa käytetään yleensä kolmiportaista ilman suodatusta. Alku-
pään portaina toimivat G- ja F-luokan suodattimet, jotka erottavat ilmasta siitepölyt,
bakteerit ja suurhiukkaset. Viimeisenä, puhdastilan yhteydessä, käytetään H10‒H14
tason HEPA-suodattimia, jotka kykenevät suodattamaan pienimätkin hiukkaset, virukset
ja hienojakoisen pölyn.  (Enbom et al. 2012)

Leikkaussalit

Leikkaussalit ovat lääkevalmistustilojen ohella sairaaloiden puhtaimpia tiloja. Korkean
hygienian leikkaussaleilla tarkoitetaan tiloja, joissa suoritetaan erittäin puhdasta ilmaa
vaativia operaatioita, kuten ortopedisiä-, transplantaatio- ja silmäleikkauksia. Leikkaus-
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salin henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus säätää huonetilan lämpötilaa ± 3 °C sekä
ilman suhteellista kosteutta. Leikkaussaleissa on tavallisesti käytetty laminaarista il-
manvaihtotapaa mutta sen tarpeellisuudesta on esitetty vastaväitteitä (Enbom et al.
2012). Kyseinen ilmanvaihtotapa on energiataloudellisesti kallis. Leikkaussalin ilman
poisto tulisi tapahtua sekä ylhäältä, että alhaalta. Näin vältetään anestesiakaasujen ker-
rostuminen toimenpidevyöhykkeellä. Yleiskirurgisissa saleissa on muuten samat vaati-
mukset kuin korkean hygienian saleissa mutta ilmanvaihtotapa voidaan toteuttaa sekoit-
tavalla ilmanjaolla tai osittain laminaarisesti, esimerkiksi reikäkaton avulla. (Ryynänen
2007)

Salien ilman puhtautta, lämpötilaa ja mahdollisesti ilman kosteuspitoisuutta ylläpi-
detään omalla ilmastointikoneella. Suuresta ilmamäärästä johtuen leikkaussalien tuloil-
mana käytetään myös suodatettua palautusilmaa.  Poistoilman venttiileihinkin on syytä
asentaa suodattimet kangaspölyn takia, jotta vähennetään kanavien nuohoustarvetta.
Mikrobipitoisuuden alentaminen tai lämpökuorman tasaaminen voivat edellyttää suu-
rempia ilmamääriä kuin mitä taulukossa 29 on esitetty. (Korhonen & Reijula 2009,
Ryynänen 2007).

Energiansäästön takia ilmamääriä pienennetään tilan ollessa tyhjillään. Tämä ei kui-
tenkaan saa vaikuttaa suunniteltuihin painesuhteisiin ilmanlaatua heikentävästi. Suori-
tettujen tutkimusten mukaan olemassa olevien sairaaloiden painesuhteiden hallinnassa
oli selviä puutteita. Joissain tapauksissa ilmanvaihdon säätö osateholle leikkauksen lop-
pusiivouksen jälkeen teki leikkaussalista alipaineisen ympäröiviin tiloihin nähden. (En-
bom et al. 2012)

Leikkaussalit voidaan valmistaa kokonaisista elementeistä, jolloin puhutaan modu-
laarisista leikkaussaleista. Osa puhdastiloista tehdään myös paikalla rakentaen. Puhdas-
tilaelementeissä eivät useinkaan akustiset vaatimukset täyty, joten niitä joudutaan pai-
kanpäällä esimerkiksi levyttämään (Kivistö 14.5).

Tartunta ja suojaeristys

Eristystilojen tarkoituksena on potilaasta peräisin olevien taudinaiheuttajien leviämisen
estämiseen ja heikkokuntoisten potilaiden suojaamiseen infektioilta tai epäpuhtauksilta.
Viime vuosina yleisiä syitä eristyksen käyttöön ovat olleet tuberkuloosi, resistenssit
mikrobit, yliherkkyys, vesirokko ja sikainfluenssa. Poikkeustilanteissa on varauduttava
käyttämään eristykseen yhtä tai useampaa sairaalan osastoa. Suomessa ei ole käytössä
virallisia kansallisia eristystilojen suunnitteluohjeita, vaan tilojen suunnittelu, toteutus ja
ylläpito perustuvat sairaalakohtaisiin ohjeisiin tai suunnittelijan kokemusperäiseen tie-
toon. (Ilmavälitteisten infektioiden hallinta 2012)

Käytännössä eristystila on yhden hengen huone, jossa on pesuhuone ja sulkutila.
Eristyshuoneeseen kuljetaan siis erillisen sulkutilan kautta. Eristystiloissa käytetään
erillistä ilmanvaihtojärjestelmää eikä paikallisjäähdyttimiä sallita. Tuuletusaukollisia
ikkunoita ei myöskään saa tehdä. Uusien tartuntaeristystilojen suositeltava ilmanvaihto-
kerroin on 12 1/h. Tulo- ja poistoilma puhdistetaan H13/H14 luokan HEPA suodattimil-
la, jotta tiloja voidaan tarvittaessa käyttää sekä tartunta- että suojaeristyksenä. Tartunta-
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eristys on ”likainen tila”, joten huone on alipaineinen ja ilman tulisi virrata sulkutilasta
eristystilaan päin. Suojaeristyksessä tilanne toimii päinvastoin. (Ilmavälitteisten infekti-
oiden 2012)

Eristystiloissa on syytä välttää alaslaskettuja kattoja. Katon päälle kertyy ajansaa-
tossa epäpuhtauksia, joiden puhdistaminen on hankalaa. IV-tekniikka tulisi myös sijoit-
taa muualle kuin eristystilaan. (Ilmavälitteisten infektioiden hallinta 2012)

Perinteisillä väliseinäratkaisuilla on käytännössä hyvin vaikea päästä riittävään il-
matiiveyteen. Suositeltava ilmanvuotoluku n50 merkinnällä ilmaistuna on 1,0 1/h (Il-
mavälitteisten infektioiden hallinta 2012) Yksi tapa on rakentaa ilmaeristyshuoneet
puhdastilaelementistä tila-tilassa-periaatteella, sillä tämän pitäisi taata hyvä tiiveys. Lä-
pivientien tiivistykseen käytetään tehdasvalmisteisia läpivientiosia. (Karkiainen 2014)
Tila kannattaa tehdä huolella valmiiksi rakennusvaiheessa, sillä eristystilojen tiivistämi-
nen jälkeenpäin on hankalaa ja usein jopa mahdotonta ‒ pieniä ilmanvuotokohtia on
useita ja kaikkien paikallistaminen on vaikeaa.
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7 TYÖKALU SISÄILMASTOVAATIMUSTEN
MÄÄRITTELYYN

7.1 Työkalun tavoitteet

Laadittavan Terve talo-työkalun tarkoituksena on koota eri lähteissä mainitut sisäilmas-
ton laatuun liittyvät vaatimukset ja esittää ne helppokäyttöisessä ja yksinkertaisessa
muodossa. Se pitää sisällään kuvan 6 mukaiset osakokonaisuudet, jotka muodostavat
hankesuunnitteluvaiheessa määritettävät Terveen talon tavoitearvot. Keskeisiä tavoi-
tearvoja ovat lämpötilaan, kosteuteen, ilmanlaatuun, akustiikkaan ja ilmanvaihtoon liit-
tyvät suureet. Lisäksi työkalussa otetaan huomioon puhtauteen, kosteudenhallintaan
sekä lämpö- ja kosteustekniseen suunnitteluun liittyvät vaatimukset.

Työkalun alustaksi valittiin Excel-ohjelma, sillä taulukkoja, numeroarvoja ja eri te-
kijöistä johtuvia muuttujia on paljon. Sovellus on tarkoitettu Terve talo-kohteessa työs-
kentelevän asiantuntijan avuksi hankkeen alkuvaiheessa tapahtuvaan tavoitteiden mää-
rittämiseen. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden nopeasti perehtyä sisäilmastoon ja raken-
nusten terveellisyyteen liittyvään aineistoon ja teoriaan.

7.2 Toimintaperiaate ja lopputulos

Työkalu on tarkoitettu Terveen talon yleisten tavoitteiden määrittelyyn ja se on toimin-
taperiaatteeltaan kaksiosainen: Se tarjoaa tietoa käyttäjälleen mutta samalla sillä voi-
daan tehdä kattava tuloste, josta tehdyt valinnat käyvät ilmi. Työkalun avulla voidaan
määritellä terveellisen ja viihtyisän rakennuksen tavoitteet aina kohdekohtaisesti.

Sovelluksen laadinnassa lähdettiin liikkeelle siitä, että käyttäjä ei ole ennestään pe-
rehtynyt sisäilmastoluokitukseen, eivätkä sisäilmasto tai Terve talo-asiat ole tuttuja.
Näin ollen selittäviä tekstejä on paljon. Ideana on, että itse työkalu riittää tiedon läh-
teeksi ja siihen on tiivistetysti pyritty sisällyttämään keskeisimmät asiat. Käyttäjän halu-
tessa lisätietoa löytyy eri kohdista tarvittavat lähteet lisälukemistoksi.

Eri osioissa esitetyt vaatimukset muuttuvat valittujen sisäilmastotavoitteiden lisäksi
rakennustyypin perusteella. Raja-arvot ja vaatimukset on koottu pääsääntöisesti Sisäil-
mastoluokituksesta, rakentamismääräyskokoelman osista sekä Asumisterveysohjeesta.
Terveen talon kriteereitä on käytetty soveltaen. Näitä tietoja on täydennetty sisäilmas-
toon ja eri tekijöihin liittyvällä teorialla, joita kirjallisuudessa esitetään. Sairaaloiden
osalta sisäilmastovaatimukset on koottu sairaalailmanvaihdon suunnitteluohjeista sekä
tässä työssä käsitellyistä tutkimusraporteista. Akustisten vaatimusten mittaluvut ovat
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peräisin standardista SFS 5907 mutta avotoimistojen kohdalla työkalun arvot perustuvat
Sisäilmastoluokitukseen.

Lopputuloksena voidaan sanoa, että työkalusta tuli monipuolinen ja tehokas mutta
silti tekniseltä toteutukseltaan yksinkertainen. Työkalussa tarvitsee vain valita rakennus-
tyyppi (kuva 16) sekä eri sisäilmaston tekijöille haluttu laatutaso, jolloin kaikki vaati-
mukset päivittyvät automaattisesti. Eri kohdissa on myös lisätietolaatikot, joihin voi-
daan syöttää kohdekohtaista tietoa niin halutessa. Kyseessä on tavallaan eräänlainen
sähköinen sisäilmastoluokitus. Työkalusta saatavasta tulosteesta käy helposti ilmi koh-
teelle asetetut sisäilmastotavoitteet sekä numeerisina tavoitearvoina, että sanallisesti
tekstimuodossa. Työkalu helpottaa suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden työtä sisäilmas-
toon liittyvien lähtötietojen ja vaatimusten osalta, koska nyt keskeisimmät vaatimukset
löytyvät samasta asiakirjasta selitteineen. Samasta syystä se toimii myös tehokkaana
apuvälineenä rakennuttamisessa. Excel-ohjelmasta saatava mallituloste löytyy liitteestä
B.

Kuva 16. Kuvakaappaus Terve talo-työkalusta.
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8 YHTEENVETO

Rakennusten sisäilmasto vaikuttaa ihmisiin kaikkialla: päiväkodeissa, kouluissa, työpai-
koilla ja asunnoissa. Sisäilmasto muodostuu lämpöolosuhteista, ilman kosteudesta,
akustiikasta, valaistuksesta sekä itse sisäilmasta. Kaikkein tiukimmat vaatimukset tulee
asettaa niille rakennuksille, joissa oleskelee vastustuskyvyltään heikkoja ihmisiä pidem-
piaikaisesti. Näin ollen varsinkin asuntojen ja hoitolaitosten sisäilman terveellisyyteen
on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Terveen talon toteutus on monesta osapuolesta riippuva kokonaisuus, jossa lopputu-
los on yhtä hyvä tai huono, kuin on sen heikoin lenkki. Terve talo-konseptilla tarkoite-
taan kaikkia lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan ja sisäilmastoon liittyviä asioita,
joilla on vaikutusta rakennuksessa toimivien käyttäjien viihtyvyyteen, terveyteen ja oi-
reiluun sekä työn tuottavuuteen. Tiivistettynä Terve talo-prosessin osa-alueet voidaan
jakaa hankevaiheittain kuvan 17 mukaisesti.

Kuva 17. Sisäilmaston laadun hallinta Terve Talo-hankkeessa

Tärkeä osa terveen talon kriteereistä on hankkeen alkuvaiheessa tehty tavoitteiden
asettaminen rakennushankkeen sisäilmaston eri tekijöille, suunnittelulle, työmaalle ja
teknisille järjestelmille. Vaatimukset asetetaan tarvittaessa tilakohtaisesti. Tavoitteiden
ja vaatimusten asettamiseen käytetään Sisäilmastoluokitus 2008 mukaisia luokkia.

HANKESUUNNITTELU

- Rakennuksen
sisäilmastoon ja
terveellisyyteen liittyvät
tavoitteet
- Suunnittelun
lähtötiedot
- Lämpö- ja
kosteustekniset
tavoitteet

SUUNNITTELU (ARK, RAK, LVI)

- Lämpö- ja
kosteustekninen
suunnittelu
- Suunnitelmien
tarkastus ja sovitus
- Sääsuojauksen ja
kosteudenhallinnan
määrittely
- Materiaalivalinnat

TYÖMAA

Olosuhteiden hallinta:
- Kosteudenhallinta
- Puhtaudenhallinta
- Mittaukset

Koulutus:
- Tekijöiden motivointi

KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

Tiedon siirto:
- Käyttäjien perehdytys
- Huollon koulutus

Rakennuksen toiminta:
- Kiinteistönpidon
mitattavat suureet
- Oikea huolto ja ylläpito

Vaatimukset ja
tavoitteiden
 asettaminen

Asetettujen tavoitteiden
varmistaminen

Tavoitteiden
todentaminen
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Terve talo hankkeissa pyritään parempaan sisäilmaston laatutasoon, joten sisäilmas-
toluokaksi valitaan aina S1 eli yksilöllinen sisäilmasto tai S2 eli hyvä sisäilmasto. Luo-
kitus toimii siten, että aluksi määritellään tavoiteltu sisäilmaston laatutaso ja valitaan
sitten eri osa-alueilta kyseisen luokan (S) mukaiset arvot lämpötilojen, ilmanvaihdon,
ilmastoinnin, ilmanlaadun ja akustiikan osalta. Lisäksi valitaan S-luokkien mukaiset
materiaaliluokat (M1) sekä rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokat (P1). Terve
talo-kohteissa tulee lisäksi määritellä rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisen suunnitte-
lun vaativuusluokka sekä kosteudenhallinnan tavoitteet.

Vaatimukset ja tavoitteet tulee myös viedä suunnittelua ja rakentamista koskeviin
asiakirjoihin, jotta tieto kulkee katkeamattomana rakennuksen vastaanottoon asti. Jos
esimerkiksi puhtauden tavoitearvoja ja mittaustapaa ei sovita yksiselitteisesti voi hank-
keen loppuvaiheessa osapuolten välille syntyä helposti erimielisyyttä tavoiteltavasta
puhtaustasosta. Sama koskee työnaikaista kosteudenhallintaa. Mikäli tilaaja ei määritte-
le kosteudenhallinnan tasoa, on urakoitsijalla vapaus valita suojaus- ja toteutusmenetel-
mät itse. Siksi erityisesti hankesuunnitelma, urakkaohjelma, urakkarajaliite ja huoltokir-
ja ovat tärkeitä asiakirjoja.

Terveen talon ohjekortit ovat vuodelta 2004, joten niiden sisältämät tarkastuslistat
viittaavat osittain vanhentuneisiin ohjeisiin tai määräyksiin. Lisäksi osalle rakennus-
tyyppejä ei ole määritelty omia toteutuksen kriteereitä lainkaan. Terveen talon peruspe-
riaatteet eivät kuitenkaan ole vanhentuneet ja niistä voidaan aina pitää kiinni: Terve
talo-kohteissa pyritään määräysten minimitasoa parempaan kosteudenhallinnan ja puh-
taudenhallinnan tasoon sekä viihtyisämpään, käyttäjiä miellyttävään sisäilmaston laa-
tuun. Terveessä talossa ei ole hometta tai kosteusongelmia.

Sisäilmastovaatimukset ovat hyvin pitkälti samantapaiset kaikille rakennustyypeille
ja Sisäilmastoluokituksen arvoja voidaan soveltaa tavallisille kohteille sellaisenaan.
Sairaalakohteissakin luokittelua voidaan käyttää rakennuksen yleisen laatutason kuvaa-
miseen. Varsinkin materiaali- ja puhtausluokkien käyttö on erityisen suositeltavaa sillä
sairaaloiden sisäilman laadulle suurimpia haasteita ovat lähes jatkuva korjausrakentami-
nen ja sairaalainfektioiden hallinta.

 Sairaanhoidollisten tilojen osalta joudutaan turvautumaan erillisiin suunnitteluoh-
jeisiin, sillä sairaalan erikoistiloille, kuten leikkaussaleille, asetetaan omia ohjeellisia
erityisvaatimuksia ilman hiukkaspitoisuuden, ilman suodattimien sekä lämpö- ja kos-
teusolosuhteiden osalta. Näissä erityistä sisäilman puhtautta vaativissa tiloissa ilman
laatua kuvataan yleisesti SFS-EN ISO 14644-1 puhdastilastandardin puhtausluokilla.
Virallisia suomalaisia sairaalasuunnitteluohjeita ei ole olemassa ja sairaalailmanvaih-
toon liittyvä kansainvälinen standardikin on vielä työn alla.
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Yhteenvetona voidaan kaikissa rakennustyypeissä erotella keskeisimmät sisäilmas-
ton laatuun vaikuttavat tekijät. Näitä ovat uusissa rakennuksissa erityisesti:

· tiiviit ja kosteusteknisesti toimivat rakenteet
· rakennustyön jäljiltä kuivat ja vaurioitumattomat materiaalit
· vähäpäästöisten M1-luokan materiaalien käyttö
· riittävä ilmanvaihto ja ilman suodatus
· käyttöönotettavan rakennuksen pintojen ja IV-järjestelmän puhtaus
· ylilämpenemisen hallinta
· oikea käyttö ja huolto

Julkisissa kohteissa on tärkeää oikean suuruiset tuloilmamäärät ja sopiva huoneläm-
pötila, noin 21–22 °C talvella ja 24–25 °C kesällä. Lisäksi näissä kohteissa korostuu
käyttötarkoituksen mukaisten ääniolosuhteiden varmistaminen, sillä ne vaikuttavat tut-
kitusti oppimiseen ja työn tekoon. Päiväkodeissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti
lattioiden pintalämpötilaan ja vedottomuuteen. Avotoimistoissa suurin haittavaikutus
syntyy, kun työntekijät altistuvat yhtä aikaa melulle, korkealle lämpötilalle ja huonolle
ilmanvaihdolle. Avotoimistoissa akustisen toimivuuden puutteista merkittävin on puhe-
äänen erottuvuus. Näissä kohteissa tulee siksi erityisesti keskittyä sisäympäristön suun-
nitteluun kokonaisuutena. Asunnoissa korostuu oikean suuruisten ilmavirtojen lisäksi
ilmanvaihtolaitteistojen käytettävyys, huollettavuus ja käyttöopastus, sillä asukkaiden
on osattava käyttää järjestelmää oikein. Ilmanvaihtoa ei saa omatoimisesti säätää liian
pienelle eikä päätelaitteita tukkia.

Nykyisellä rakennus- ja talotekniikalla on mahdollista luoda hyvät sisäilmaston fy-
sikaaliset olosuhteet vaativimmissakin rakennuskohteissa. Kaikkia sisäilmaa huononta-
via epäpuhtaustekijöitä ei kuitenkaan pystytä poistamaan ainoastaan vähäpäästöisillä
materiaalilla tai tehokkaalla ja puhtaalla ilmanvaihdolla. Sisäilman helposti pilaavat
kosteus- ja homevauriot ovat hallittavissa ainoastaan riittävän tiiviillä sekä lämpö- ja
kosteusteknisesti oikein toimivilla rakenteilla. Lisäksi huolellisella rakennustyön aikai-
sella veden- ja kosteudenhallinnalla voidaan varmistaa uusien rakenteiden ja materiaa-
lien säilyminen kuivina ja vaurioitumattomina rakennuksen käyttöönottoa varten. Työn
aikana tulee käyttää tarkoituksen mukaista sääsuojausta ja betonirakenteet saavat pin-
noitusluvan vasta, kun kosteusmittaukset sen osoittavat.

Työn pohjalta laadittiin hankesuunnitteluvaiheen Terve talo-työkalu, jonka avulla
sisäilmastoon liittyvät tavoitteet voidaan esittää konkreettisina, numeerisina tai sanalli-
sina vaatimuksina. Näin suunnittelua ja rakentamista voidaan ohjata tarkoituksenmukai-
sesti, jolloin asetetut vaatimukset ovat etukäteen sovitulla tavalla todennettavissa val-
miissa kohteessa. Hankkeen edetessä alkuvaiheessa asetetut tavoitteet tarkentuvat varsi-
naisiksi suunnitteluarvoiksi ja lopulta rakenteiksi sekä teknisiksi järjestelmiksi. Työkalu
tulee helpottamaan suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden työtä lähtötietojen ja vaatimus-
ten määrittämisen osalta.
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LIITE A: LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNISEN SUUNNITTELULUOKAN
MUKAISET TEHTÄVÄT

Julkaisun (Lehtinen & Viljanen 2001) mukaiset suunnittelutehtävät jakautuvat rakenne-
piirustusten ja rakenneselostuksen laatimiseen, suunnitelmien tarkastusmenettelyyn ja
riskiarvion tekemiseen. Riskiarvio voi sisältää esimerkiksi tarvittavien laskelmien laa-
dintaa, räjäytyskuvia sekä toimintapiirustuksia. Tarkemmat tehtävät löytyvät alla ole-
vasta taulukosta.

Taulukko: Rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun tehtävät (Lehtinen &
Viljanen 2001; RIL 250 2011)

RF3 RF2 RF1

Analyysipohjainen suunnittelu Tarkennettu suunnittelu Suunnittelun perustaso

- Luokkien RF1 ja RF2 mukaiset
tehtävät

- Rakenneratkaisujen analyy-
sipohjainen tutkiminen

- Epästationääriset laskelmat ja
analyysit aina tarvittaessa ra-
kenneratkaisun toimivuuden ja
kestävyyden sitä edellyttäessä

- Rakennustekniikan ja talotek-
niikan yhteensopivuuden ja
toimivuuden analysointi yhteis-
työssä talotekniikan suunnitteli-
jan kanssa

- Uusista rakenne- ja järjestelmä-
ratkaisuista esitetään kattavat
laboratoriomittaustulokset ja
toimivuustarkastelut

- Rakennustyönaikaisista vaati-
muksista ja työn suorituksesta
sekä olosuhteiden hallinnasta
tarvittaessa erillissuunnitelmat,
työn toteutus esitetään raken-
nepiirustuksissa tarvittaessa
työvaiheittain, tarvittavan koulu-
tusaineiston laadinta

- Kriittisistä rakenne- ja järjes-
telmäratkaisuista on esitetty
yksityiskohtaiset käytön, huol-
lon ja uusimisen toimenpiteet ja
ajoituksen

- Luokan RF1 tehtävät
- Rakenneosakohtaiset riskiarvi-

ot, joissa tarkistetaan rakenne-
osaan liittyvät kosteustekniset
rasitustekijät käyttäen apuna
mm. toimintapiirroksia ja las-
kennallisia tarkasteluja

- Kastepiste-, kosteudenkerty-
mä- ja kuivumislaskelmat aina
rakenneratkaisun kestävyyden
ja toimivuuden sitä edellyttäes-
sä

- Rakenneratkaisujen muodon-
muutostarkastelut aina raken-
neratkaisun kestävyyden ja
toimivuuden sitä edellyttäessä

- Rakennuksen ja rakenteiden
toimintapiirrokset ja räjäytysku-
vat tarvittaessa

- Tarvittaessa osallistuminen
rakenteiden kosteudenvalvon-
tajärjestelmän suunnitteluun

- Rakennustyönaikaisen lämpöti-
lan ja kosteuden hallinnan
suunnittelun lähtökohdat ja
vaatimukset, rakenteiden kui-
vatussuunnitelmat tarvittavilta
osin

- U-arvolaskelmat
- Rakenneratkaisujen tarkis-

tus rakennusmääräysten,
hyvää rakennustapaa oh-
jaavien ohjeiden, tuoteohjei-
den sekä todennettavien re-
ferenssikohteiden perusteel-
la.

- Suunnittelija kirjaa tehdyt
tarkistukset sekä vahvistaa
tarkistuksen allekirjoituksin.
Tarkistuksessa käytetään
apuna tarkistuslistamenette-
lyä.

- Suunnitteluasiakirjoista tulee
selvitä vähintään rakentei-
den lämmön-, kosteuden- ja
vedeneristeiden tuoteluok-
ka, tuotetyyppi tai tuotenimi
sekä liitosten ja läpivientien
toteutus mm. höyryn / il-
mansulkujen ja vedeneris-
tysten osalta

- Rakennustyönaikaisen
sääsuojauksen vaatimukset
sekä tarvittaessa periaatteet
ja ohjeet kohteen luonteen
ja materiaalien perusteella
tarvittaessa työvaiheittain

- Käyttöä ja huoltoa koskevat
ohjeet
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LIITE B: TERVE TALO-TYÖKALUN MALLITULOSTE



Liite B 2/24



Liite B 3/24



Liite B 4/24



Liite B 5/24



Liite B 6/24



Liite B 7/24



Liite B 8/24



Liite B 9/24



Liite B 10/24



Liite B 11/24



Liite B 12/24



Liite B 13/24



Liite B 14/24



Liite B 15/24



Liite B 16/24



Liite B 17/24



Liite B 18/24



Liite B 19/24



Liite B 20/24



Liite B 21/24



Liite B 22/24



Liite B 23/24



Liite B 24/24


