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Kaupunginjohtajalle 
 
 
 
SISÄILMARYHMÄN VÄLIRAPORTTI 
 
 

Ryhmän asettaminen 
Kaupunginjohtaja asetti 12.12.2007, 90§, kaupungin sisäilmaryhmän 
tehtävänään 
- kehittää yhteisiä toimintatapoja, tutkimusmenetelmiä ja työnjakoa 

sisäilmaongelmien käsittelyssä kaupunginhallinnossa 
- kehittää sisäilmaongelmien ratkaisuprosesseja 
- seurata ja tiedottaa sisäilmaongelmiin liittyvien uusien tutkimus-

menetelmien kehityksestä 
- ohjata ja valvoa konsulttien toimintaa sisäilmaongelmien 

selvityksissä 
- sisäilmaongelmien dokumentoinnin kehittäminen 
- ohjeistaa korjaustöiden suorittamista sisäilma- ja 

homeongelmakohteissa 
- järjestää alaan liittyvää koulutusta ja tiedottamista. 
 
Ryhmässä on virastojen, asiantuntijoiden ja henkilöstön edustus. 
 

Sisäilmaongelman laajuus 
Ryhmä on tunnistanut sisäilmaongelmien kärjistyneen tilanteen ja kes-
kittynyt ensi vaiheessa ongelmien tutkimis- ja ratkaisuprosesseihin, eri 
tapausten keskinäiseen priorisointiin, ongelmatilanteisiin liittyvään vies-
tintään sekä ongelmien taustalla oleviin suunnitteluun ja rakentamiseen 
liittyviin syihin. 
 
Kokonaiskuvan saamiseksi kaupungin toimitilojen sisäilmatilanteesta 
toteutettiin keväällä 2008 kysely sekä asiantuntijoille että tilojen käyttä-
jille. Yli 2000 vastauksen yhteenveto osoitti, että sisäilmaongelma jos-
sakin muodossa on erittäin yleinen. Vastauksia saatiin n. 900 kiinteis-
töä koskien ja yli puolessa kiinteistöistä oli joko yksittäisen vastaajan tai 
sitten useammankin vastaajan mielestä jonkin asteisia puutteita sisäil-
massa. Sisäilmaongelmaksi tällöin laskettiin niin lämpötilaan, ilman-
vaihtoon, ilman hajuun, hiukkasiin ym. liittyvät pulmat. Pahimmillaan 
vastaukset viestittivät home-epäilyä ja/tai siihen liittyvää oireilua. 

 
 Ongelmankartoituksen jatkotoimenpiteet  

Kyselyn tulosten analyysin avulla valittiin runsaat 70 kohdetta, joiden 
kohdalla näytti olevan tarvetta joko uusien korjaushankkeiden lisäämi-
seen ohjelmaan, jo olemassa olevien hankkeiden aikaistamiseen tai li-
sätutkimuksiin. Näiden kohteiden selvittelyn pohjalta keskushallinto teki 
korjauksia vuoden 2009 talousarvion rakentamisohjelmaan. Vastausten 
pohjalta erityisen Home-ryhmän työnä tuotettiin myös tiedotusohje äkil-
lisiä home- tai vastaavia tapauksia varten.  
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Tilakeskuksen ja rakennusviraston yhteistyönä on jatkettu ilmoitettujen 
ongelmakohteitten selvittelyä ja arviointia syksyn aikana. Työ on laaja 
ja jatkuu vielä kuukausien ajan. 
 

Ryhmän työn tulosten yhteenveto 
 
Sisäilmaryhmä on työskentelyssään keskittynyt aluksi  
- ongelmien ratkaisuprosessien selvittämiseen ja kirkastamiseen,  
- tutkimusten ja korjaushankkeiden priorisointiin,  
- tutkimusten tekemiseen ja tutkimusten tulkintaan liittyviin asioihin,  
- viestintään sekä  
- niihin suunnittelu- ja rakentamisprosessin ongelmiin ja suunnittelu-

ratkaisuihin, jotka ovat olleet aiheuttamassa sisäilmaongelmia. 
 
Työskentely on tapahtunut suurelta osin em. asiakokonaisuuksia varten 
perustetuissa teemaryhmissä. 
 
Seuraavassa esitetään sisäilmaryhmässä kiteytyneet näkemykset jo-
kaisesta teemasta. Suurelta osin työ on vielä kesken: 
 
Prosessit 
 
Tiloissa havaitut ongelmat tulee kanavoida toimipisteiden esimiesten 
kautta isännöitsijälle, joka huolehtii prosessin eteenpäin viemisestä. 
Ongelmatapauksissa eri osapuolet ja asiantuntijat on syytä koota yh-
dessä käsittelemään tilannetta ja sopimaan ratkaisuista. 
Vastuukysymykset on kirkastettava: käyttäjällä on vastuu toiminnallisis-
ta ratkaisuista ja tilojen omistajalla teknisistä ratkaisuista. 
 
Priorisointi 
 
Keskeinen sekä tutkimusten että korjaustoimenpiteiden priorisointiin 
vaikuttava tekijä on työtekijöiden ja tiloissa olevien asiakkaiden terveys. 
Ei ole olemassa absoluuttisesti pätevää priorisointimenettelyä. Tarvi-
taan kuitenkin systemaattinen, yksinkertainen työkalu erilaisten ongel-
matapausten kiireellisyyden arviointiin. Tällaisen työkalun ensimmäinen 
versio on nyt olemassa ja sitä kehitetään edelleen. 
 
Sisäilmatutkimukset 
 
Sekä sisäilmaongelmiin liittyvien tutkimusten teettäjillä että tekijöillä tu-
lee olla yhtenäinen käsitys eri tutkimusmenetelmien soveltuvuudesta 
eri tilanteisiin. Yhtenäisyyttä tarvitaan myös tulosten tulkinnassa. Myös 
on tärkeää sopia eri tutkimustahojen keskinäisestä työnjaosta päällek-
käisyyden välttämiseksi. 
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Viestintä 
 
Viestinnän tulee olla aktiivista ja se tulee aloittaa ongelman ilmennyttyä 
ja viimeistään silloin, kun alustavat arviot ongelmatilanteesta on tehty. 
Viestinnän tulee pitäytyä tosiasioihin – ei arvailuja. 
Viestintäohje sisäilmaongelmaprosessia varten on valmis ja se esite-
tään hallintokunnille noudatettavaksi. 
Tutkimustiedot ovat julkisia. Tämä koskee myös tutkimusraportteja, jot-
ka ovat julkisia, kun niiden sisällöstä on ensin kerrottu tiedotustilaisuu-
dessa ja niiden perusteella on annettu tiedote. 
Päävastuun tiedottamisesta tulee ongelman selvittelyvaiheessa olla ti-
lojen käyttäjällä. Hanketiedotus kuuluu hankkeen tilaajalle, yleensä tila-
keskukselle. 
 
Suunnittelu ja rakentaminen 
 
Suunnittelu- ja rakentamisprosessia on tarpeen ohjeistaa painottaen si-
säilman kannalta kriittisiä vaiheita. Työryhmä on tuottanut sekä aineis-
toa rakenteista, joista on seurannut ongelmia, että ratkaisuja näiden 
ongelmien välttämiseksi. Eri keinoin, mm. koulutuksella, on välttämä-
töntä saada esitetyt parannukset rakentamisprosesseihin ja suunnitte-
luratkaisuihin. 

 
Teemaryhmien työn tuloksia on kuvattu tämän raportin ohessa. Valmis 
ohje sisäilmaongelman viestinnästä on sivuilla 13 – 16. 
Ryhmä jatkaa työtään toimeksiantonsa mukaisesti. 
 
 
 
 
Pekka Hapuoja  Marianna Tuomainen 
ryhmän puheenjohtaja  ryhmän sihteeri 
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SISÄILMAONGELMIEN RATKAISUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN  

 
 

1. Sisäilmaongelmien vastaanottaminen 
 

Asioiden ohjaaminen oikeaan osoitteeseen 
 

Tavallisimmin tiedon sisäilmaongelmasta saa esimies, työsuojelu, työter-
veys tai isännöitsijä. Toimipisteissä henkilökuntaa tulee ohjeistaa siten, et-
tä toimipisteen esimies saa tiedon ongelmasta.  
 
Esimiestä tulee ohjeistaa saattamaan ongelma-asia tietoon toimipisteen 
tekniselle isännöitsijälle, joka on vastuussa tilojen kunnosta ja myös si-
säilmaongelmien ratkaisemisesta. Niissä tilanteissa, joissa yhteyttä ote-
taan ennen esimiestä työsuojeluun tai työterveyteen, tulee heidän ohjata 
ao. ilmoituksen tekijä saattamaan asia oman esimiehensä tietoon. 
 
Toimipisteen esimiehen ja isännöitsijän tulee pyrkiä aluksi hakemaan rat-
kaisu ongelman hoitamiseen. Jos asia ei ratkea isännöitsijän omin toimen-
pitein, on hän velvollinen viemään asian omaan organisaatioonsa hoidet-
tavaksi. 

 
Ratkaisun varmistaminen ja dokumentointi 
 
Esitetyistä ongelmista esimies tai isännöitsijä tekee merkinnän ao. kohteen 
kohdalle sähköiseen huoltokirjaan (eli FacilityInfoon / Pakkiin). Merkinnäs-
tä käy ilmi ongelman sisältö, ilmoituspäivä, ilmoittaja sekä vastaanottavan 
isännöitsijän toimenpidemerkintä. Merkittävissä tapauksissa asiasta teh-
dään myös kirjaus FacilityInfon Terveelliset tilat -osaan.  
 
Jos isännöitsijä ei pyynnöstä huolimatta hoida ongelmaa, esimies voi ottaa 
yhteyttä oman viraston työsuojeluun. Asia tulee tarvittaessa saattaa Tila-
keskuksen johdon tietoon.  
 

2. Tutkimusten käynnistäminen/tekeminen 
 
Ongelman selvittäminen 
 
Isännöitsijä selvittää ongelman sisällön ja syyt. Jos ongelman selvittämi-
seen tarvitaan tutkimuksia, isännöitsijä tilaa tutkimukset. Tutkimistarpeen 
määrittää isännöitsijä sisäilma- ja kosteusvaurioasiantuntijoita kuullen. Tut-
kimukset dokumentoidaan. Tutkimuksesta tehdään merkinnät FacilityInfon 
Terveelliset tilat -osaan.  
 
Tutkivien asiantuntijoiden (YMK, HKR, HEKE) tulee yhteisesti käydä kes-
kustelu ja sopia eri tilanteissa käytettävistä tutkimusmetodeista. 
 



HELSINGIN KAUPUNKI      3 
SISÄILMARYHMÄ 
 
   17.11.2008  
 

 
 

Ympäristökeskuksen tarkastukset 
 
Jos kohteessa tehdään ympäristökeskuksen tarkastus, tehdään tarkastus 
niin, että isännöitsijä pääsee mukaan. Isännöitsijän harkinnan mukaan 
myös sisäilma- tai kosteusvaurioasiantuntija otetaan mukaan tarkastuk-
seen. Isännöitsijä tekee tutkimusraportissa edellytetyn toimenpideselvityk-
sen ympäristökeskukselle.  
 
Muut selvitykset 
 
Jos muita selvityksiä tehdään, niistä on aina ensin oltava yhteydessä isän-
nöitsijään. 
 

3. Johtopäätösten tekeminen 
 

Tilakeskuksen vastuulla on tehdä ratkaisu kiinteistön korjaamisesta tai 
muusta korjaavasta toimenpiteestä. Toiminnallisten asioiden (tilojen käyt-
töjärjestelyt, toiminnan järjestäminen väistötiloissa ym.) osalta vastuu on 
käyttäjähallintokunnalla. Monimutkaisissa hankkeissa on tarpeen sopia eri 
tahojen kanssa yhteisesti siitä, millainen ratkaisu tehdään. 

 
4. Viestintä ongelman aikana 

 
Ongelman ilmaannuttua isännöitsijän on informoitava toimipisteen esimies-
tä/esimiehiä siitä, mikä on tilanne ja mitä aiotaan tehdä. Toimipisteen esi-
mies on vastuussa tiedon levittämisestä laajemmalle (tilojen henkilökunta, 
niissä toimivat asiakkaat ja tarvittaessa heidän kotijoukkonsa). 
 
Viestintää jatketaan siten, että asianosaiset toimipisteessä saavat riittävän 
usein tiedon tilanteesta. 
 
Isännöitsijän viestintävastuu siirtyy korjaushankkeelle, kun sellainen käyn-
nistetään. Korjaushankkeen vetäjän tulee sopia miten viestintä hoidetaan. 
Isännöitsijän ja toimipisteen esimiehen tulee saada kaikki tilojen tilannetta 
koskeva tieto. 

 
5. Ongelman selvittämisprosessin liittyminen korjaushankkeen prosessiin 

 
Kun on kyseessä sisäilmaongelmaa korjaava hanke, hankeprosessiin tu-
lee ottaa mukaan riittävä sisäilma-asiantuntemus sekä tutkimusvaiheeseen 
että korjaavien suunnitteluratkaisujen toimivuuden varmistamiseen. 

 
6. Ongelman poistumisen varmistaminen 

 
Osa sisäilmaongelmista on sellaisia, joissa ongelman olemassaolo voi-
daan mitata kvantitatiivisesti (mm. lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidi-
oksidipitoisuus, ilmanvaihdon määrä, eristekuitujen määrät ilmanvaihto-
kanavistossa tai huonetiloissa). Tällaisissa tapauksissa on korjaavan toi-
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menpiteen jälkeen mahdollista uusintamittauksella varmistaa, ettei ongel-
maa enää ole. 
  
Kaikissa hankalissa sisäilmaongelmissa on oleellista, että korjaustyön ai-
kana valvonnan avulla todetaan, että ongelmaa aiheuttavat rakenteet ym. 
on poistettu tai muutoin korjattu suunnitelmien mukaan. Eräissä tapauksis-
sa korjaavan toimenpiteen toimivuus on todettavissa jälkimittauksin. Täl-
lainen on mm. rakenteen tiivistämisen jälkeinen mittaus, joka näyttää tila-
päiseksi tarkoitetun toimenpiteen onnistumisen, mutta jota ei voi käyttää 
todistamaan rakenteen pysyvää korjaantumista. Tiivistämisen toimivuutta 
voi tarvittaessa seurata uusintamittauksin. 
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SISÄILMAONGELMIEN TUTKIMISEN JA KORJAAMISEN PRIORISOINTI 

 
 
 

Priorisointityöryhmän tehtävänä on ollut luoda kriteerejä, joilla sisäilmaon-
gelmakohteiden tutkimista ja korjausjärjestystä voidaan priorisoida.  
 
Priorisointityöryhmän ensimmäisissä kokoontumisissa luotiin peruslähtö-
kohdat priorisointityölle: 
 
1. Kohteista on valittava toteutuksessa etusijalle sellaiset kohteet, joissa 
- on selkeästi nähtävissä olevia tai tutkimuksella selvitettyjä vaurioita 
- mitattuja terveydelle ongelmallisia aineksia tai muutoin ongelmalliset olo-
suhteet sisäilmassa 
- lääkärin toteamia terveydellisiä ongelmia 
- monen osapuolen toteama samansuuntainen näkemys ongelmasta. 
 
2. Muiden kuin listan kärkeen tulevien kohteiden tulevaisuudesta on myös 
esitettävä ratkaisu. 
 
3. Osakorjauksia voidaan tehdä, jos on riittävä varmuus siitä, että käsitel-
tävänä oleva ongelma on tällä ratkaisulla poistettavissa. 
 
Priorisointityöryhmän työskentelyyn on vaikuttanut merkittävästi kaupungin 
Home-ryhmän teettämä kysely opetus- ja sosiaaliviraston sekä terveys-
keskuksen käyttämien kiinteistöjen sisäilmaongelmista ja home-epäilyistä.  
 
Kun sisäilmaongelmakohdetta ryhdytään selvittämään, käytetään apuna 
etukäteen laadittua tarkastuslistaa. Ensimmäisen käynnin perusteella koh-
de voitaisiin jakaa esim. yhteen kolmesta luokasta: 

- rakennuksessa on välitön korjaustarve 
- rakennus on tutkittava tarkemmin korjaustarpeen selvittämiseksi 
- rakennus on kunnossa 

 
HKR-Rakennuttajan kosteus- ja sisäilmaryhmä laati priorisointityöryhmälle 
tarkistuslistan kohteiden pääasiassa aistinvaraista tutkimista varten sekä 
ehdotuksen kohteiden vaurioluokitteluksi (liite 1). Tarkistuslistaa ja vau-
rioluokittelua voidaan käyttää apuvälineenä, kun ryhdytään arvioimaan si-
säilma- tai kosteusvaurio-ongelmakohteita. Vaurioluokituksessa mahdolli-
nen tai todennäköinen sisäilmaongelma toteutuu, jos yksikin esitetyistä 
ongelmista esiintyy. 
 
Vaurioluokituksen lisäksi tarvitaan muitakin kriteerejä priorisointia varten. 
Priorisointityökaluun on tähän mennessä sisällytetty kohteesta lähtevien 
ongelmaviestien määrä ja laatu sekä ongelman vaikutus terveyteen: 
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1. Ongelmaviestien määrä 
 vain jotakin 
 pari ilmeisen aiheellista 
 useita huolestuttavia 

2. Vaurioluokitus, joka antaa arvion vaurion luonteesta (liite 1) 
 ei merkittävä ongelma 
 mahdollinen ongelma 
 todennäköinen ongelma 

3. Ongelman luonne, josta käyvät ilmi terveysvaikutukset 
 epämukavuutta, mutta ei terveydellistä (lämpötila, hajut) 
 oireilua, mutta ei jatkuvaa ongelmaa (kuidut, hiukkaset, CO2) 
 terveydellisiä vaikutuksia (home, asbesti, ym.) 
 
Ongelmaviestien määrä: ongelmaviestin tulee kulkea käyttäjän esimieheltä 
kohteen isännöitsijälle. Tällöin riittää, että isännöitsijä saa yhden asiallisen 
viestin esimieheltä. Esimieheltä tulleeseen viestiin tulee isännöitsijän aina 
reagoida ja lähteä kohteeseen selvittämään sisäilmaongelman syytä. 
Isännöitsijä pyrkii ratkaisemaan ongelman oman ammattitaitonsa ja koke-
muksensa perusteella. Hänen tulee käydä systemaattisesti läpi kohteen 
mahdollisia ongelmia ja vaurioita. Hänen tulee kehottaa esimiestä ole-
maan häneen uudelleen yhteydessä, jos tehdyt toimenpiteet eivät paranna 
olosuhteita. Jos ongelmaviestejä tulee lisää, täytyy kohteeseen tilata HKR-
Rakennuttajan kosteustekninen tai sisäilma-asiantuntija arvioimaan on-
gelman luonnetta (ks. kohta ”Vaurioluokitus”).   
 
Mikäli 
 viesti tulee esimiehen lisäksi myös työterveyshuollosta ja työsuojelusta 
 viesti tulee kohteesta, jossa on vuoden sisällä tehty kosteus- ja sisäil-

matutkimuksia, joilla ei ole löydetty ratkaisua henkilökunnan oireiluun 
tulee kohde asettaa muiden tutkittavien kohteiden edelle priorisointiluette-
lon kärkeen. 
 
Vaurioluokitus: Mikäli isännöitsijä ei kohteen esimiehen kanssa kykene ar-
vioimaan sisäilmahaittoja, lähtee isännöitsijä kohteeseen yhdessä HKR-
Rakennuttajan asiantuntijan kanssa. Ensimmäisellä käyntikerralla tehdään 
pääasiassa aistinvaraiseen arviointiin perustuva arvio vaurion luonteesta. 
Tällöin voidaan käyttää apuna vaurioluokitusta (liite 1). Mikäli kohteessa 
on mahdollinen tai todennäköinen ongelma tehdään toisessa vaiheessa 
perusteellisempi kosteus- ja sisäilmatutkimus. 
  
Ongelman luonne: homevauriot ja asbestikuidut altistavat ihmisiä hengi-
tyselinsairauksille sekä silmien ja ihon ärsytysoireille. Tästä syystä nämä 
ongelmat tulee poistaa niin nopeasti kuin mahdollista. Teolliset mineraali-
kuidut, korkeat hiilidioksidipitoisuudet, liiallinen lämpimyys ja epämiellyttä-
vät hajut aiheuttavat myös, varsinkin pitkään jatkuessaan, mm. ärsy-
tysoireilua, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia, joten näidenkin ongelmi-
en poistamiseen tulee riittää resursseja. 
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Priorisointityökalu ei vielä ole kovin hienosyinen, sillä valtaosassa HKR-
Rakennuttajan kosteus- ja sisäilmaryhmään tutkittavaksi tulevista kohteista 
on mahdollinen tai todennäköinen sisäilmaongelma. Tästä syystä tulee 
selvittää, olisiko mahdollista perustaa opetus- ja sosiaalivirastoon sisäilma-
ryhmä, joka olisi samantyyppinen kuin terveyskeskuksessa jo vuoden toi-
minut sisäilmaryhmä. Virastotasoisessa sisäilmaryhmässä toteutuu mo-
niammatillinen yhteistyö, jossa työsuojelupäällikön, -valtuutettujen, kiinteis-
töviraston isännöitsijöiden, työterveyshuollon, sisäilma-asiantuntijan ja 
mahdollisten muidenkin toimijoiden ja asiantuntijoiden välisissä neuvotte-
luissa priorisoidaan kunkin viraston tutkimuskohteet, seurataan tutkimus-
ten edistymistä, arvioidaan käytettävissä olevia resursseja, huolehditaan 
tiedotuksen toteutumisesta kohteissa, jotka ovat moniongelmaisia tai jois-
sa ongelmat ovat jatkuneet pitkään ja ovat kriisiytymässä. 
 
Priorisointityökalu ei ole vielä silloinkaan riittävä, kun useita tutkittuja koh-
teita tulisi asettaa korjauksen kiireellisyysjärjestykseen. Tänä vuonna on 
todettu usean kohteen yhtä aikaa vaativan mahdollisimman nopeaa korja-
usta. Tästä syystä tulee arvioida, voidaanko tutkittujen rakennusten vauri-
oita ja ongelmia pisteyttää. Esimerkiksi Espoon kaupungilla on käytössään 
koulurakennusten pisteytysjärjestelmä peruskorjaushankkeiden priorisoin-
nin apuvälineenä. Pisteytysjärjestelmää ollaan kehittämässä HKR-
Rakennuttajassa toteutettavassa insinöörityössä. Sen valmistuttua prio-
risointityöryhmä tulee arvioimaan sen soveltuvuutta kiinteistöviraston kor-
jaushankkeiden priorisointiin. 
 
Priorisointityöryhmä on keskustellut paljon siitä, vaikuttaako käyttäjäryhmä 
priorisointiin. Priorisointityöryhmä on pääasiassa sitä mieltä, että mikään 
käyttäjäryhmä ei ole ensisijainen muihin nähden (lapset, aikuiset, vanhuk-
set), mutta jos priorisointia on tehtävä kahden tai useamman eri käyttäjä-
ryhmän välisen kohteen välillä, ovat etusijalla lasten käyttämät tilat. 
 
Helsingin kaupunki osallistuu Työterveyslaitoksen vetämään hankkee-
seen, jonka yhtenä tavoitteena on tehdä sähköinen työkalu helpottamaan 
sisäilmaongelmakohteiden priorisointia.  
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LIITE 1 TARKISTUSLISTA JA VAURIOLUOKITUS 

 
Tarkistuslista (mihin kiinnitetään huomiota kohdetta kartoitettaessa) 
 
Rakennustekniikka 

 näkyvät kosteusvauriot  
 maakellarimainen haju ja muut hajut 
 pintakosteuksien arviointi  
 riskirakenteet 
 katon ulkopuolinen tarkastelu 

 
LVI 

 toimiiko ilmanvaihto 
 tuloilmakoneen tarkastus 
 ilmanjako 
 äänenvaimenninmateriaalit 

 
Muut huomiot: 

 yleinen siisteys 
 kasvit 
 piha-alueen vedenohjaus 
 huoltokirjan läpikäyminen 

 
Käyttäjän haastattelu 

 lämpötilaongelmat 
 oireilun määrä 
 hajuhaitat  
 tiedossa olevat kosteusvauriot 
 vetoisuus 
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Vaurioluokitus 
 

Ei merkittäviä sisäilmaongelmia: 
Paikallisia kosteusvaurioita laajuus alle 0,5 m² 
Kuituja pinnoilla <5 paino%, kanavissa <10 paino% 
Ilmanvaihtojärjestelmä toimii suunnitellusti 
Ei hajuhaittoja 
Oireilu ei merkittävää 
 

Mahdollinen sisäilmaongelma: 
Laajempia paikallisia kosteusvaurioita alle 2,0 m² 
Riskirakenteita, joissa mahdollisia kosteusvaurioita, joita ei ole selvitetty 
Kuituja pinnoilla 5 paino% - 10 paino%, kanavissa 10 paino%- 20 paino%  
Ilmanvaihto puutteellinen 
Ilmanvaihto ei toteudu koko tilassa johtuen huonosta ilmanjaosta 
Tuloilmanvaihtokoneen suodattimet huonokuntoiset tai on ohivuotoja 
Hajuhaittoja 
Oireilua jonkin verran 
 

Todennäköinen sisäilmaongelma 
Laajoja systemaattisia kosteusvauriota  
Riskirakenteita, joissa on tutkittuja kosteusvaurioita 
Mikrobinäytteissä viitteitä homevaurioista 
Kuituja pinnoilla >10 paino%, kanavissa >20 paino%  
Ilmanvaihto ei toimi 
Lääkärin toteamia sisäilman epäpuhtauksiin liitettyjä oireita tai sairauksia, 
ammattitautiepäily 
Sisälämpötila kesällä yli 30 ºC, talvella alle 19 ºC 
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SISÄILMAONGELMAKOHTEIDEN TUTKIMINEN 

 
 

1. Tavoite 
 

Helsingin kaupungilla on useita eri tahoja, jotka tekevät sisäilmaan liittyviä 
tutkimuksia. Tällaisia tahoja ovat: Ympäristökeskus (YMK), HKR-
Rakennuttajan (HKR-RAK) kosteus- ja sisäilmaryhmä, henkilöstökeskuk-
sen (HEKE) työsuojelutarkastaja ja HKR-Tekniikan (HKR-TEK) Kosteus-
vauriotyöosasto. Tutkimustahojen välillä ei ole yhtenäisiä toimintatapoja ja 
muutenkin yhteistyö on ollut vähäistä. Työryhmän tavoitteena on yhtenäis-
tää toimintatapoja ja eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta eri tapauksiin. 
Lisäksi tulosten tulkinta tulisi olla yhtenäinen eri tutkimustahojen välillä. 
Myös tutkijatahojen yhteistyömuotoja kehitetään tavoitteena poistaa pääl-
lekkäistä toimintaa ja saada resurssit paremmin käyttöön. 
 
 

2. Tutkimusmenetelmät 
 
Työryhmä on kokoamassa taulukkoa, johon kirjataan sisäilmaongelmien 
tutkimisessa yleisesti käytössä olevat tutkimusmenetelmät. Suurin osa 
menetelmistä pohjautuu Asumisterveysoppaassa esitettyihin tutkimusme-
netelmiin. Taulukkoon kirjataan, miten tutkimusmenetelmä tulee suorittaa, 
mitä analysoivia laboratorioita käytetään ja miten tuloksia tulkitaan. Taulu-
kosta käy myös ilmi, mitkä tutkimusmenetelmät ovat käytössä kaupungin 
eri tutkijoilla, sillä kaikki tutkijat eivät suorita jokaista taulukkoon kirjattua 
tutkimusmenetelmää.  
 
Työryhmän kokoontumisissa on tullut esille seuraavia asioita: 
 
Mikrobit 
 
Ympäristökeskus ottaa näytteitä silmin nähtävistä homekasvustoista, kun 
epäillään että ei ryhdytä toimenpiteisiin. HKR-Rakennuttaja ei ole aiemmin 
ottanut näytteitä näkyvistä vaurioista. Ammattitautiepäillyissä tarvitaan 
näytteitä. Yleisesti on huomattu, että korjauksiin saadaan vauhtia, kun vau-
rio on todettu näytteenotolla. Näytteen lisäksi on aina oltava rakennustek-
ninen selvitys.  
 
Ympäristökeskus ja HEKE eivät riko tutkimusta tehdessään rakenteita. Jos 
mitään ei ole aistinvaraisesti nähtävissä, joudutaan tämän takia ottamaan 
sisäilman mikrobinäytteitä. Ympäristökeskus ei voi velvoittaa isännöitsijää 
tilamaan tarkempaa rakenteita avaavaa tutkimusta ilman painavaa syytä, 
ainoastaan pelkästään suositella. 
 
Tulosten tulkinnassa on huomioitava homeitiöiden kulkeutuminen. Toisaal-
ta mikrobinäytteenottoa voidaan käyttää löytämään vanhat kuivuneet vau-
riot.  
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Laskeumanäytteen ja ilmanäytteen käytöstä on keskusteltu. Suositeltavaa 
olisi käyttää näitä tutkimusmenetelmiä rinnakkain. Ilmeisesti laskeuma-
näytteeseen tulee eri homelajien painavampia itiöitä ja ilmanäytteeseen 
taas enemmän ilmassa leijuvia lajeja. 
 
Ympäristökeskuksen mielestä on riittävä osoitus terveyshaitasta, jos ra-
kenteessa on mikrobivaurio ja sieltä on merkkiaineella todettu olevan ilma-
virtauksia sisäilmaan (mikrobeja ei siis tarvitse löytää epäluotettavalla si-
säilman mittausmenetelmällä). Asian tulkinnassa voidaan viitata sisäilma-
ohjeeseen tai pyytää tarvittaessa ympäristökeskuksen lausunto terveyshai-
tasta. 
 
Mikäli korjausten jälkeen otetaan sisäilman mikrobinäytteitä, tulee korjauk-
sesta olla kulunut kaksi kuukautta ja sen jälkeinen huolellinen suursiivous/ 
homepölysiivous tehty. Ensisijaisesti tulisi seurata korjauksen onnistumista 
sen aikana (sisäilman mikrobinäytteenoton sijaan), mutta tähän ei ole ollut 
resursseja. 
 
Haituvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 
 
Ympäristökeskus mittaa VOC:it yleensä muovimatto-ongelmaan liittyen, ei 
mikrobiongelman todistelussa. Raja-arvot on tarkoitettu asuntoihin. Toimis-
totiloissa on suurempi ilmanvaihto, mikä pienentää pitoisuuksia. Viitearvot 
on tarkoitettu normaalille käyttötilanteelle. 
 
Pölyt 
 
Yhteistä kantaa pölyjen tutkimusmenetelmistä ei vielä ole. Ympäristökes-
kuksen käyttämä laboratorio on kritisoinut teippinäytteen analysointia va-
lomikroskoopilla. Heidän mukaansa valomikroskoopilla ei pysty luotetta-
vasti erottamaan mineraalivillakuituja ja muita kuituja toisistaan. 
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VIESTINTÄ OSANA SISÄILMAONGELMAN RATKAISUPROSESSIA 

 
 

Viestinnän tulee aina kuulua osana sisäilma- ja kosteusvaurioprosessia 
kuten myös yleensä kiinteistöjen korjausprojekteja. Viestinnän tulee olla 
ennakoivaa ja jatkua koko prosessin ajan ongelman havaitsemisesta kor-
jauksen jälkeiseen seurantaan. Ongelmakohteet ja hallintokuntien toimin-
tatavat ovat erilaisia, joten kaikkiin tilanteisiin sopivaa yhtenäistä ohjetta ei 
voida laatia.  
 
Kaupungin sisäilmaryhmä ohjeistaa kuitenkin mahdollisimman kattavasti 
rakennuksen käyttäjille suunnatun tiedotuksen. Tiedotusryhmä on koonnut 
mm. Työterveyslaitoksen viestintäohjeistuksen sekä kaupungin homeryh-
män tiedotusohjeiden pohjalta ohjeen sisäilmaongelman viestinnästä, jota 
on yhteisesti kommentoitu (liite 2). 
 
Ohjeistuksella pyritään selkiyttämään erityisesti viestinnän vastuutahoa. 
Lisäksi ohjeistetaan, missä vaiheissa ja minkälaisista asioista tulee tiedot-
taa. Tärkeää on, että viestintä on avointa, vastavuoroista ja luottamusta 
herättävää. Ohje ohjaa mm. tiedotustilaisuuksien sisällöstä sopimista, tie-
dotteiden antamista, käyttäjien kysymyksiin vastaamista sekä tutkimusra-
porttien julkistamista. 
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LIITE 2 OHJE SISÄILMAONGELMAN VIESTINNÄSTÄ 

   
 
Tässä Helsingin kaupungin sisäilmaryhmän laatimassa ohjeessa ohjeistetaan sisäilmaongelmi-
en ratkaisuprosessien aikaista viestintää rakennuksen käyttäjille ja medialle. 
 
Viestinnän tulee aina kuulua osana sisäilmaongelman ratkaisuprosessia kuten myös muita kiin-
teistöjen korjaushankkeita. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös normaaleissa kiinteistöjen korja-
ushankkeissa. Viestinnän tulee olla ennakoivaa ja jatkua koko prosessin ajan.  
 
Jo esiselvitysvaiheessa, jossa selvitetään sisäilmaongelman tutkimustarvetta, tulisi suunnitella, 
miten asiasta tiedotetaan. Viestinnän järjestämiseksi tulee aluksi sopia viestinnän vastuutaho. 
 
 

Rakennusten käyttäjille suunnattu tiedotus 
 

Pääosa tutkimus- ja korjausprojekteista hoidetaan normaalina kiinteistöjen kunnos-
sapitotyönä, eli isännöitsijä tilaa tarvittavat selvitykset sekä korjaustyöt tai kiinteistön 
huoltomies poistaa ongelman. Viestintä on silloin osa normaalia työyhteisön toimin-
taa. Erityisiä tiedotteita tai tiedotustilaisuuksia ei tarvita. Isännöitsijän viestintärooli 
on tärkeä. Tilaa käyttävän työyksikön esimies tiedottaa käyttäjille isännöitsijältä tai 
muulta asiantuntijalta saamiensa tietojen pohjalta. 
 
Jos ongelman ratkaisu vaatii normaalia kunnossapitotoimintaa enemmän panostus-
ta, projektille nimetään viestintävastaava. Viestintävastaavan valitsevat kiinteistön 
vastuuhenkilö eli yleensä isännöitsijä, käyttäjät eli yleensä kiinteistössä toimivien 
työyksiköiden esimiehet sekä kiinteistön käyttäjähallintokuntien edustajat. Jos koh-
teessa alkaa laaja korjaushanke, vastuutahoksi nimetään yleensä hankkeen tilaajan 
edustaja.  
 
Viestinnän vastuuhenkilön valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
1) Jos kiinteistössä on useita käyttäjiä (työyhteisöjä, hallintokuntia, tms.), valitaan viestinnän vas-

tuutaho käyttäjien keskuudesta. Tiedotuksen sisällöstä sovitaan aina yhteisesti. Korjausprojektin 
aikana vastuu tiedotuksesta voidaan siirtää ko. projektin projektinjohtajalle. 

2) Jos tilojen käyttöä on rajoitettava, vastaa tiedottamisesta yleensä käyttäjähallintokunnan edusta-
ja eikä työpaikan esimies. 

3) Kohteissa joissa on olemassa uhka tilanteen kriisiytymisestä (esim. kohteessa on ollut pitkään 
useita sisäilmaongelmia, käyttäjillä on ollut paljon oireita, rakennusta on tutkittu tai korjattu ai-
emmin, mutta ongelma ei ole korjaantunut) tulee perustaa sisäilma- tai yhteistyöryhmä, joka vas-
taa tiedotuksesta. Ryhmän sisällä sovitaan tiedotuksen sisällöstä ja työnjaosta. 

 
Viestinnän perusperiaatteet  
 

Viestinnän tulee aina olla vastavuoroista. Huolta ja vihamielisyyttä hoidettaessa 
kuuntelu on tärkeintä, sillä tieto ei mene perille ennen kuin käyttäjät ovat voineet 
kertoa, kuinka vihaisia tai huolestuneita he ovat. Viestinnän perusohjeet ovat: 
 Ole avoin, rehellinen ja puhu aina totta. Älä salaile huonojakaan uutisia, jos ne ovat totta. 
 Pysy faktoissa. Älä provosoidu, vähättele tai spekuloi.  
 Anna vain sellaisia lupauksia, jotka voidaan varmasti pitää. 



HELSINGIN KAUPUNKI      14 
SISÄILMARYHMÄ 
 
   17.11.2008  
 

 
 

 Kuuntele ja vastaa kärsivällisesti kaikkiin kysymyksiin. Tee yhteistyötä tiedon tarvitsijoiden 
kanssa, olivat he sitten tilan käyttäjiä, toimittajia tai muita. 

 
Viestinnässä käytettävän kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää, siinä ei pidä 
viljellä ”ammattitermejä”. Passiivimuotoisia verbejä on vältettävä. Kaikista viesteistä 
on käytävä ilmi, kuka tekee, mitä ja miksi. 
 
Kaikilla tiedotukseen osallistuvilla on oltava yhteinen näkemys siitä, mitä kerrotaan 
ja mitkä ovat yhteiset ydinviestit. Näin saavutetaan käyttäjien luottamus. Tiedotuk-
seen osallistuvat käyvät läpi viestinnän sisällön aina ennen tiedotteen lähettämistä 
tai tiedotustilaisuutta. Ennen tiedotustilaisuutta sovitaan myös tilaisuuden työnjaosta 
ja mietitään etukäteen, mitä vastataan käyttäjien todennäköisesti esittämiin kysy-
myksiin. Kysymyksiä voidaan tiedustella etukäteen.  

 
Milloin ja miten tiedotetaan 
   

Käyttäjät tarvitsevat tietoa prosessin etenemisestä sen kaikissa vaiheissa. Yleensä 
riittää, että asiasta tiedotetaan esim. työyhteisön normaalien kokousten yhteydessä 
tai sähköpostitse. Tulee kuitenkin varmistua, että kaikki tarvitsevat saavat tiedon, ja 
että tieto on kaikille samansisältöinen.  
 
Tutkimusten aloittamisesta on syytä tiedottaa tiedotteella, jossa kerrotaan kuka tut-
kii, mitä tutkii, miksi tutkii ja mikä on aikataulu. Juuri ennen tutkimuksia voidaan 
myös järjestää tiedotustilaisuus, jossa käyttäjät voivat kertoa kokemuksistaan ja oi-
reistaan tutkimuskonsultille. Usein on tarpeen järjestää yhteinen tiedotustilaisuus 
viimeistään, kun tutkimukset ovat valmiit tai kun on päätetty korjaustoimista. Jos ra-
kennuksella on henkilökunnan lisäksi muita käyttäjiä, tiedotetaan henkilökunnalle 
ensin. Esim. koulussa tiedotetaan ensin henkilökunnalle, sitten vanhemmille. 

 
 Sisäilmaongelmaprosessin vaiheet tiedotustarpeineen.  
 

Käyttäjän 
rooli 

Ilmoittaa 
ongelmasta 

Kommentoi 
tutkimussuunni-
telmaa 

 Saa tilaisuu-
den esittää 
kysymyksiä 

Saa tilaisuuden 
esittää kysy-
myksiä 

  

Prosessin 
vaihe 

HAVAINTO ESISELVITYS TUTKIMUS TOIMENPITEI-
DEN SUUNNIT-
TELU 

TOIMEN-
PITEET 

SEURANTA 

Tiedotuk-
sen sisältö 

Annetaan 
palaute: 
kerrotaan 
että ilmoitus 
on perillä ja 
asian selvi-
tys alkaa 

Tiedote 1: 
tutkimussuunni-
telma, tutki-
musaikataulu 

Tutkimuk-
sen aikai-
seen yh-
teistyöhön 
liittyvä 
tiedotus, 
tarvittaes-
sa alusta-
vat tutki-
mustiedot 

Tiedotustilai-
suus ja tie-
dote 2, ra-
portin julkai-
su, tutkimus-
tulokset ja 
niiden vaiku-
tus 

Mahdollinen 
tiedotustilaisuus 
2 ja tiedote 3, 
toimenpiteet, 
aikataulu ja 
vaikutus käyttä-
jien toimintaan 

Korjausten 
aikaiseen 
yhteistyöhön 
liittyvä tiedo-
tus, käytän-
nön toimen-
piteiden 
esittely 
käyttäjille 

Tiedote 4 
(tiedotustilai-
suus 3) 
seurantatu-
lokset mah-
dolliset jatko-
toimenpiteet 

 
Tiedotteet  

Tiedotteiden laadinnassa asiantuntijat ja viestinnän ammattilaiset avustavat tiedo-
tuksen vastuuhenkilöä. Hyvä tiedote on ymmärrettävä ja yleiskielinen – edellä ku-
vattujen viestinnän perusperiaatteiden mukainen. Siihen tulee tiedotuksen vastuu-
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henkilön yhteystiedot lisätiedusteluja varten. Vastuuhenkilö voi tarvittaessa ohjata 
kysymyksiä asiantuntijoille vastattavaksi. Vastaukset lähetetään tiedoksi kaikille 
prosessiin osallistuville asiantuntijoille. 
 

Tiedotustilaisuudet 
 

Tiedotustilaisuuteen osallistuvat kiinteistön ylläpidosta vastaavat, käyttäjähallinto-
kunnan edustaja sekä sisäilmaongelmaa tutkineet asiantuntijat. Tilaisuuden koolle-
kutsumisesta huolehtii yleensä työpaikan esimies. Kun tiedotetaan työntekijöille, tu-
lee paikalla olla myös työsuojelun ja työterveyshuollon edustaja. Päiväkodin tai kou-
lun lapsien vanhemmille tiedotettaessa tulisi paikalla olla esim. koululääkäri tai lä-
himmän neuvolan lääkäri, joka osaa vastata lasten terveyttä koskeviin kysymyksiin. 

 
Tutkimustuloksia koskevassa tiedotustilaisuudessa kerrotaan yleensä: 
 mitä on tutkittu ja mitä todettu 
 mitä tulokset tarkoittavat käytännössä – voiko rakennuksessa olla – jos voi, millä edellytyksellä 
 käytännön järjestelyt toiminnan jatkamiseksi (esim. korvaaviin tiloihin siirtyminen) 
 mitä ongelmien korjaamiseksi on suunniteltu, mikä on korjaavien toimenpiteiden aikataulu 
 miten henkilöstön terveydentilaa selvitetään ja seurataan 
 keneltä henkilöstö voi saada lisätietoja  
 ketkä ovat eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöt 
 miten tilanteesta tiedotetaan kiinteistössä asioiville. 

 
Toinen tiedotustilaisuus järjestetään, jos ensimmäisessä ei ole vielä tiedetty, miten 
ja millä aikataululla ongelmat tullaan korjaamaan.   

 
Korjausten jälkeen voidaan järjestää kolmas tiedotustilaisuus lähinnä tilanteen jälki-
hoidoksi. Tilaisuudessa kerrotaan, mikä oli ongelma ja mitä sille on tehty, miten 
”eletään” jatkossa ja mitä tehdään, jos ilmenee uudelleen ongelmia. 

 
Tutkimusraportit 
 

Tutkimusraportit ovat julkisia, kun niiden sisällöstä on ensi kerrottu tiedotustilaisuu-
dessa ja niiden perusteella on annettu tiedote. Tilojen omistaja ja käyttäjähallinto-
kunta päättävät, miten raportti julkaistaan (esim. koulun internetsivuilla, käyttäjähal-
lintokunnan intrassa; raportti voi olla myös työpaikan esimiehiltä lainattavissa). Jo 
ennen raportin julkaisua se voidaan lähettää pyydettäessä kohteessa oireilleiden 
henkilöiden lääkäreille terveyshaittaepäilyn tutkimiseksi. 

 
 

Medialle tiedottaminen 
 
Milloin tiedotetaan 
 

Mediatiedottamisen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Läheskään aina sitä ei tarvi-
ta. Medialle voidaan tiedottaa vasta, kun tutkimus on valmistunut, ongelman ratkai-
susta on sovittu tilakeskuksen ja käyttäjähallintokunnan kesken ja kun henkilöstölle 
on tiedotettu asiasta.  
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Medialle tiedottaminen tulee ensisijaisesti hoitaa tiedotustilaisuuksien yhteydessä 
annettavilla kirjallisilla lehdistötiedotteilla. Jos ongelma on ollut esillä jo aiemmin, on 
tärkeää kertoa asian etenemisestä aktiivisesti huhujen katkaisemiseksi.  

 
Periaatteet  Medialle tiedottamisessa on kerrottava tosiasiat asiallisesti olennaisia asioita sa-

laamatta. Henkilökohtaisia mielipiteitä ei pidä esittää, ja ennustamisessa ja arvioin-
nissa on oltava varovainen. Tiedottamisessa tulee välittyä asiaan paneutuminen ja 
välittäminen. 

 
Kuka tiedottaa 
 

Jos tilaa käyttävän hallintokunnan palvelutoimintaan tulee havaitun ongelman tai 
sen korjaamiseen seurauksena tiedottamista vaativia muutoksia ja uudelleenjärjes-
telyjä, tiedottamisesta vastaa hallintokunta.  
 
Tilakeskus tiedottaa tutkimusten tuloksista ja korjaushankkeen etenemisestä. 
 

Tiedotustilaisuuksien ja tiedotteiden suunnittelussa hyödynnetään hallintokuntien ja tilakeskuk-
sen viestinnän ammattilaisia. 
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SISÄILMAONGELMIEN EHKÄISY SUUNNITTELUSSA JA RAKENTAMISESSA 

 
 

Suunnittelu ja rakentaminen -ryhmässä on kartoitettu niitä syitä, jotka ovat 
aiheuttaneet sisäilmaongelmia. Työryhmän jäsenillä on paljon kokemusta 
sisäilmaongelmista ja myös näkemystä niihin johtaneista syistä. Lisäksi on 
selvitetty ja kehitetty toimintatapoja ja ohjeita, joilla voidaan ehkäistä si-
säilmaongelmien syntymistä. 
 
Usein sisäilmaongelmien aiheuttajana ovat puutteet rakennusten kosteus-
teknisessä toiminnassa. Rakennusten ulkovaippa ei estä ulkopuolisen ve-
den ja kosteuden pääsyä rakenteisiin tai rakenne ei tuuletu riittävästi, jotta 
kosteus poistuisi rakenteesta. Myös rakennusten sisällä tapahtuva veden 
käyttö tai putkivuodot voivat myös aiheuttaa rakenteiden kostumista. Jos 
rakenne on liian kauan liian kostea, syntyy rakenteeseen home- ja baktee-
rikasvustoa. Kun rakenteesta on ilmayhteys sisätilaan, voi sisäilmaan 
päästä haitallisia määriä mikrobeja. 
 
Sisäilmaongelmat voivat johtua myös puutteellisesta ilmanvaihdosta tai si-
sätiloihin kulkeutuvista kemiallisista päästöistä tai hiukkasista ja kuiduista, 
jotka voivat olla peräisin esim. rakennusmateriaaleista. Sisäilmaongelmiin 
johtavat syyt johtuvat virheellisestä suunnittelusta, rakennusvirheistä tai 
virheellisestä käytöstä.  
 
Suunnitteluvirheet johtuvat puutteellisesta suunnittelusta tai virheellisistä 
ratkaisuista. Perusperiaatteena suunnittelussa tulee aina olla, että ulko-
vaippa suojaa rakenteita hyvin kovaltakin viistosateelta ja ulkovaipan taus-
ta on kokonaisuudessaan hyvin tuulettuva alhaalta ylös saakka. Raken-
nuksen kuivatusjärjestelmä salaojineen, sadevesiviemäröinteineen, maan-
vastaisten rakenteiden eristyksineen sekä ryömintätilojen ratkaisuineen 
muodostavat rakennuksen sisäilman kannalta tärkeän suunnittelukokonai-
suuden. Rakennusten monimutkaiset muodot ja kattorakenteet aiheuttavat 
suuria riskejä kosteustekniselle toiminnalle. Monet pieniltäkin tuntuvat yk-
sittäiset detaljit, kuten esim. räystäsrakenteet, ikkunaliitokset, sokkelikorot, 
katoilla olevien rakenteiden ja konehuoneiden liitokset, ulkovaipan puut-
teellinen tuuletus aiheuttavat vesivuotoja ja sisäilmaongelmia. Työryhmäs-
sä todettiinkin, että jatkotyönä tulee laatia tietokortisto näistä tärkeimmistä 
detaljeista, joita suunnittelijat velvoitetaan käyttämään. Lisäksi suunnitte-
lun ohjaukseen tulee laatia tarkastusasiakirja, jossa hankkeen eri osapuo-
let tarkastavat, että laadittu suunnitelma täyttää tarkastusasiakirjassa ase-
tetun vaatimuksen. Tällainen tarkastusasiakirja voidaan toteuttaa hank-
keissa tietokantapohjaisesti Tilakeskuksessa käyttöön otetussa projekti-
pankkijärjestelmässä. Suunnittelun tarkastusasiakirja on vastaava kuin ra-
kennusvalvontaviraston rakentamisvaiheessa edellyttämä tarkastusasiakir-
ja. 
 
Rakentamisvaiheessa syntyvien virheiden välttämiseksi tärkein keino on 
hyvä ja riittävä työmaavalvonta. Kaikille työmaille tulee asettaa työmaaval-
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voja. Työmaavalvojan tulee perehtyä suunnitelmiin ja käydä ne läpi vielä 
suunnittelijoiden kanssa, jotta rakenteiden toimivuus ymmärretään myös 
työmaalla. Työmaalle asetetun valvojan tulee laatia valvontasuunnitelma ja 
noudattaa sitä. Hankkeen projektinjohtajan tulee tarkastaa ja hyväksyä 
valvontasuunnitelma. Valvojan tulee raportoida säännöllisesti projektinjoh-
tajaa mm. valvontasuunnitelman toteutumisesta. Urakoitsijoilta tulee edel-
lyttää laadunvarmistus- ja kosteudenhallintasuunnitelmat, joiden noudat-
tamista valvotaan. 
 
Rakennuksen käyttäjälle annettavassa käytön opastuksessa, huoltokirjas-
sa ja huolto-ohjeissa tulee käyttäjälle painottaa tilojen oikeata käyttöä ja 
huoltoa. Rakennuksen käytön aikana tulee myös isännöitsijöitä kouluttaa 
huomaamaan ja hoitamaan rakennuksessa havaittujen alkavien sisäilma- 
ja kosteusongelmien korjaukset. 
 
Työryhmä on laatinut ” Kultaiset säännöt ” rakennushankeprosessille, 
ARK- ja RAK-suunnittelulle, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteille, lämmitys-
järjestelmille ja korjaamiselle, kullekin erikseen (liite 3). 
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LIITE 3 KULTAISET SÄÄNNÖT 

 
RAKENNUSHANKEPROSESSI  

 
1.   Suunnittelijoiden valinta 

 -  Käytetään laatuarviota ja määritellään mitä laatua kussakin kohtees-
sa halutaan painottaa: 

  - Arkkitehtuuri 
  - Tekninen laatu 
  - Käytettävyys 
  - Ylläpito 
 

2. Suunnittelusopimukset 
- Tulee korostaa arkkitehdin vastuuta myös teknisistä suunnitteluratkai-
suista. Työkaluna käytetään suunnittelun tarkastusasiakirjaa. 

 - Rakennesuunnittelijalle suurempi vastuu teknisistä suunnitteluratkai-
suista. Työkaluna käytetään suunnittelun tarkastusasiakirjaa. 
- Suunnittelun ohjaus ja valvonta, tarvittaessa tulee käyttää suunnitel-
mien asiantuntijatarkastusta 

 
3.   Resurssit 
 - optimoitu aikataulu tarveselvityksestä käyttöönottoon 
 - Kustannuksissa huomioitava hankkeen erityispiirteet: 
  - Arkkitehtuuri 
  - Peruskorjaus 
  - Mikrobikohteet 
  - Matalaenergia 
 
4.   Tavoitteet, tarveselvitys/hankesuunnitteluvaihe 
 - Määrittele tavoitetasot 
  - Eristävyys  
  - Tiiveys 
  - Sisäilmaluokka 
  -  Puhtausluokka 
  - Toiminnan edellytykset 
  - Tunnuslukujen määrittely 
  - Lähtötietojen riittävyys 
 
5.   Suunnittelun ohjaus 
 - Tavoitetasojen toteutumisen varmistaminen 
 -  Huollettavuuden varmistaminen 
 -  Työkaluna käytetään suunnittelun tarkastusasiakirjaa. 
 -  Työsuojelun lausunnot 
 
6. Urakoitsijan valinta 

-  Urakoitsijan laadunvarmistusjärjestelmät 
-  Käytetään laatuarvioita 
-  Kelpoisuusehtojen määrittely 
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7.  Työmaan tarkastustoiminta 
 -  Rakvv:      Tarkastusasiakirja 
 - Urakoitsija:    Työmaan laatusuunnitelma 
   Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
   Tarkastusasiakirjan tarkastukset 

- Rakennuttaja: Valvontasuunnitelma 
  Työmaavalvonta 

8.  Vastaanotto 
 - Vastaanoton aikataulutus 
 - Koekäyttö- ja toimintakoesuunnitelma 
 - Varmista tavoitetasojen toteutuminen 
 - Vastaanoton tarkempi määrittely ja valmiusasteen varmistaminen 
 -  IV-kanavien puhtauden varmistaminen 
 -  IV-valvojan pistokoetarkastukset ilmamääristä 
 
9. Käyttöönotto  

-  Käyttö- ja huolto-ohje 
  -  Käytön opastus tekninen huolto 
  -  Käyttäjien käytön opastus 
 -  Rakennusmateriaaleista ja kalusteista syntyvien emissioiden poista-

miseksi sisäilmasta tulee ilmanvaihdon olla päällä jatkuvana yhden 
vuoden ajan  

 
10. Ylläpito 

-  Säännöllisen huollon varmistaminen 
  -  Vaurioiden nopea korjaaminen 
  -  Tiedonkulun varmistaminen   
  -  Huoltokirjan käyttö 
  -  Kunnossapito-ohjelman ylläpito 
  -  Ylläpitokorjauksissa noudatetaan korjaussääntöjä 
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ARK- ja RAK-SUUNNITTELU     

 
1. Rakennusten monimuotoisuus     

- esim. nurkkien määrän ja vaikeiden yksityiskohtien minimointi 
 

2. Rakennuksen korkeusasema 
- Huomioitava ympäristön korkeusasemat ja myös ympäristön 
  tulevat korkeusasemamuutokset 
- Korkeusaseman on oltava vähintään riittävä 
- Huomioitava sadevesien tulviminen, talvisateet, viemäröinti 
- Huomioitava tulvakorkeus + 2,6 
- Rakennettaessa alle tulvakorkeuden tulee rakentaa 
  vedenpaine-eristys 
- Huomioitava pohjavesi, lattian min. korko HW+500 

 
3. Vesikatto 

- Normien mukaisia eri materiaalien minimikattokallistuksia tulee  
 välttää 
- Kattomuodoissa huomioitava veden ja lumen aiheuttamat  
  kuormitukset 
- Katolle sijoitettavien veden virtausta estävien rakenteiden 
  selvittäminen, IV-hormit, piiput, taitteet, jiirit, jalkarännit ym 

 
4. Vaippaa suojaavat rakenteet 

- Riittävän pitkät seinää suojaavat räystäät  
- Vedenpoistojärjestelmät, ei jalkarännejä, ei rakenteiden sisään 

               sijoitettuja kouruja 
- Vallitsevien tuulensuuntien huomioiminen 
- Viistosateen pitävä ulkoseinä, tuulensuoja ei saa kastua 
- Varmistettava riittävän suuri tuuletusrako ja sen toimivuus 

 
5. Seinät 

- Huokoisten materiaalien välttäminen 
- Suosittava tuulta ja kosteutta pitäviä materiaaleja 
- Seinän on oltava voimakasta viistosadetta kestävä 
- Tuulensuoja ei saa kastua 

  - Varmistettava riittävän suuri tuuletusrako ja sen toimivuus sokkelista 
           räystäälle saakka huomioiden ikkunat ja muut esteet 

 
6.    Pihan kuivatusjärjestelmät 

- Pihakallistukset poispäin rakennuksesta vähintään 3 m 
- Laadittava pintavesisuunnitelma 
- Painumien huomioiminen pihaviemäröinnissä 
 

   7.       Maapohjan kuivatusjärjestelmät 
- Salaojat suunniteltava, huomioitava tarkastuskaivot 
- Alustäyttöjen kapillaarikatkot 
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8.      Sisäpuolen kosteat tilat 
- Kosteiden tilojen seinät tehtävä kivirakenteisina 
- Kosteissa tiloissa seinien vesieristys koko tilaan, jos lattiakaivo 
- Suurkeittiöissä epoksi tai akryylimassa-pinnoitteet 
- Jätehuoneet tehdään kosteiden tilojen mukaisesti 
- Siivouskeskukset tehdään kosteiden tilojen mukaisesti 

 
 9.      Muuntojoustavuus 

- Tilojen suunnittelussa tulee huomioida tilojen käyttötarkoituksien 
  muutokset 

 
10.      Huollettavuus 

- Tarkastusluukut ja tarkastuskaivot tulee sijoittaa helposti 
   tavoitettavaan paikkaa 

  
ILMANVAIHTO     

 
1.       Käytä päteviä suunnittelijoita 

 
2.       Selvitä tilojen ilmanvaihdon mitoitusperusteet 

 
3.       Valitse yksinkertaisen ratkaisut, joiden toiminnan luotettavuudesta ja 
          huoltomahdollisuudesta on riittävä varmuus. 

 
4.       Huolehdi, että laitos suunnitellaan helposti huollettavaksi. 

 
5.       Huolehdi, että laitos suunnitellaan niin, että sen voidaan säätää 

      suunnitelman mukaiseksi. 
 

6.      Huolehdi, että urakoitsijan laitevalinnat vastaavat suunnitelmia. 
 

7.     Varaa laitoksen rakentamisen valvontaan riittävä resurssi. 
 

8.      Huolehdi siitä, että laitoksen säätämiselle, virittämiselle ja toimintakokeille  
         jää riittävästi aikaa. 

 
9.       Huolehdi siitä, että laitos on käyttöön otettaessa puhdas ja kanavistot ja 
          laitteistojen puhdistaminen voidaan aina estettä suorittaa. 

 
10.      Käyttö- ja huolto-ohje, käytön opastus, huollon ja kunnossapidon 

     seurannan järjestäminen. 
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VESI- JA VIEMÄRILAITTEET, LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 
 

1. Käytä päteviä suunnittelijoita. 
 

2. Selvitä tilojen järjestelmien mitoitusperusteet. 
 

3. Valitse yksinkertaisen ratkaisut, joiden toiminnan luotettavuudesta ja huol-
tomahdollisuudesta on riittävä varmuus. 

 
4. Huolehdi siitä, että laajojen vesivahinkojen riski jää pois (C2). 

 
5. Käytä lattialämmitystä tarpeen mukaan (märkätilat, D1, päiväkodit D2) 

 
6. Huolehdi, että laitos suunnitellaan niin, että sen voidaan säätää suunnitel-

man mukaiseksi. 
 

7. Huolehdi, että urakoitsijan laitevalinnat vastaavat suunnitelmia. 
 

8. Varaa laitoksen rakentamisen valvontaan riittävä resurssi. 
 

9. Huolehdi siitä, että järjestelmien säätämiselle, virittämiselle ja toimintakokeil-
le jää riittävästi aikaa. 

 
10. Käyttö- ja huolto-ohje, käytön opastus, huollon ja kunnossapidon seurannan 

järjestäminen. 
 
 
KORJAUSSÄÄNNÖT 
 
 1.      Lähtötietojen selvitys 
  -  kuntotutkimukset 
  -  vaurioiden ja sisäilmaongelmien syiden selvittäminen 
  -  rakennusfysikaalisen toimintatavan selvittäminen 
  -  käytöstä aiheutuvien vaatimusten ja kuormitusten selvittäminen  
 

2. Kellaritilojen korjaus 
Ongelmat 
 -  seinämaali hilseilee  
 -  lattiamateriaali kupruilee 
 -  ”kellarin” hajua 
Ratkaisut 
- ulkopuolisista kuivatusjärjestelmistä huolehtiminen, kattovedet, 
   pihavedet, salaojat 

  - kellarin seinä vesi- ja lämpöeristettävä ulkopuolelta  
  - kellarin seinän sisäpuoliset vesi- ja lämpöeristykset poistettava  
  - kellarin seinän sisäpuolisten pinnoitteiden oltava kosteutta kestäviä 

  ja hengittäviä 
  - massiiviset tiiliseinät injektoidaan tarvittaessa kapillaarikatkoilla     
   - Kellaritiloihin ei saa sijoittaa pääsääntöisesti työhuoneita    
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3. Maanvastaiset lattiat 

Ongelmat 
   -   voimakas kapillaarinen kosteuden nousu 
   -   lattiapinnoite irtoaa 
   -   lämmöneriste puuttuu 
Ratkaisut 

   A-vaihtoehto 
     - vanha lattia ja alustäyttöä poistetaan  
     - uusi kapillaarikatko-alustäyttö 200-300 mm    
     - määräysten mukainen lämmöneristys     
     - uusi betonilattia    
     - uusi pinnoite (ei rajoituksia)    
   B-vaihtoehto   
     - jos A-vaihtoehtoa ei voi tehdä, lattiapinnoite on oltava 

       kosteutta läpäisevä ja kestävä (ei muovimatto, eikä linoleum)   
    - sovelletaan myös, jos lämmöneristys puuttuu eikä ole  
       voimakasta kapillaarista kosteuden nousua   

 
4. Ryömintätilalliset lattiat   

Ongelmat 
 -   ryömintätilaan jätetty rakennusaikainen muottilaudoitus lahonnut 

   -   ryömintätilassa on kosteutta 
-    maanpinnalla mikrobikasvua 

  -    ilmavuodot käyttötiloihin 
 Ratkaisut 

  - Tilat on puhdistettava.  Vanhat muottilaudoitukset on poistettava.
  -  Maapohjan päälle kapillaarikatko. Suositellaan leca-soran käyttöä,
     joka toimii myös lämpöeristyksenä ja estää tuuletusilman kosteuden 

   tiivistymistä kesällä.  
-  Ryömintätilaan on järjestettävä ilmanvaihto. Huolehdittava, että 
   ryömintätilan alipaine on suurempi kuin käyttötiloissa. 
-  Alapohjarakenteen tiiveys tarkastettava – tarvittaessa tiivistettävä 
 

5. Ulkoseinät 
Ongelmat  

   -   sokkelihalkaisut vaurioituneet 
   -   ei tuuletusrakoa 
   -   huokoinen ulkoverhous   
   -   epätiivis seinän sisäpinta  
 Ratkaisut 

- koko rakennuksen purku   
- ulkokuoren ja lämmöneristyksen purku 
- sisäkuoren tiivistäminen sekä detaljien ja liittymien korjaaminen 

6. Ikkunat  
Ongelmat 
- vesi pääsee rakenteisiin ikkunaliittymien kautta   
- apukarmit ja valesokkelit lahot 
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- ympäröivät tilkkeet kosteusvaurioituneita, epäpuhtauksien kulkeu-
tuminen sisäilmaan 

- ikkunoiden välisten puurakenteisten kotelorakenteiden mikrobivau-
riot 

Ratkaisut    
- ikkunoiden huolto  
- estetään veden pääsy rakenteisiin vesipeltien, listojen ja tiivistyk-

sen avulla     
- huolehdittava ikkunoiden tiivistyksen ja lukituksen toimivuudesta   
- tilkkeiden uusiminen ja ilmatiiveyden varmistaminen 
- kotelorakenteiden uusiminen 

 
7. Märkätilat 

Ongelmat 
- vesieristys vuotaa 
- lattiakallistukset vähäisiä 
- kynnyksettömyys (esteettömyys)    

Ratkaisut 
- vältetään kunnossapitotöinä tehtyjä paikkauskorjauksia 
- uusitaan lattian ja seinän vesieristykset nykyohjeiden mukaisilla 

sertifioiduilla vedeneristystuotteilla 
- varmistettava kosteiden tilojen riittävä ilmanvaihto   

 
8. Tiiveys 

Ongelmat   
-    Ilmanvaihtokorjausten yhteydessä alipaine voimistuu ja 
       korvausilmaa pääsee tiloihin rakenteista, joissa saattaa olla 
       mikrobeja   
- Voimakas tuulenpaine saattaa aiheuttaa hallitsemattomia 

ilmavirtauksia rakenteiden läpi   
Ratkaisut 
- Kaikkien vanhojen rakenteiden tiivistäminen niin, ettei alipaine 
      ime mikrobeja rakenteista     
- Ilmanvaihdon tasapainottaminen 
 

9. Suojaus korjaustöiden aikana 
Ongelmat 
-     rakentamisesta aiheutuvaa pölyä leviää toimiviin tiloihin 

  -     märkätyömenetelmiä käytettäessä kosteutta jää rakenteisiin 
  -     iv-kanaviin pääsee pölyä 
  Ratkaisut 

- rakentamisalueen eristäminen suojaseinillä ja alipaineistaminen 
- veden talteenotto työvaiheessa (esim. timanttisahaus) ja kuivatta-

minen ennen sulkemista tai pinnoittamista 
- iv-kanavien tulppaus 
- P2 vaatimus normaalisti 
- loppusiivousohje   
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10. Sisätilat ja kalusteet 

Ongelmat 
-     vaikeasti siivottavat tilat 
-      liiallinen veden käyttö siivouksessa 
-     ilmavirtausten ohjautuminen aiheuttaa vetoa 
-      kuitulähteet 
Ratkaisut 
- alakaapeissa putkijalat, ei lastulevysokkeleita 
- ei avohyllyjä 
- kalusteiden materiaalipäästöluokitus M 1  
- kalusteiden sijoitusvaihtoehtojen arviointi ilmanvaihtosuunnittelun 

yhteydessä, kalusteiden sijoittelussa tuloilmaelimien sijoittumisen 
huomioon ottaminen 

- kuitulähteiden pinnoittaminen tai materiaalin vaihtaminen (alakatot 
ja iv-järjestelmien äänenvaimentimet) 

 
 


