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 Alalla n. 20 vuotta, joista viimeiset 12 vuotta erityisesti 

rakennusten kuntotutkimusten ja sisäilma-asioiden 
parissa, sitä ennen mm. urakointitaustaa

 Asiantuntijatehtävien lisäksi luennointia sekä alan yleistä 
kehittämistä eri tutkimus- ja kehityshankkeissa

Vahanen-yhtiöt
 Vuonna 1955 perustettu suomalainen rakennus- ja 

kiinteistöalan suunnittelu- ja konsulttitoimisto
 Kiinteistö- ja kaupunkikehitykseen, arkkitehtuuriin, 

suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan, 
tutkimuksiin ja tarkastuksiin, energiaan ja kiinteistön 
elinkaareen sekä ympäristöön liittyviä palveluita.

 Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n tärkeimmät palvelut: 
kuntotutkimukset, korjaussuunnittelu, rakennuttaminen 
ja valvonta

 Haluamme edistää alaa ja osaamista osallistumalla 
aktiivisesti alan kehittämiseen kouluttamalla, 
luennoimalla sekä osallistumalla vahvasti alan 
tutkimus- ja kehityshankkeisiin
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Sisäilmaan 
vaikuttavat tekijät



Sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä 
on paljon

Hiukkasmaiset 
epäpuhtaudet

Kaasumaiset 
epäpuhtaudet

Fysikaaliset 
olosuhteet

Psyko-
sosiaaliset 

tekijät

Lämpötila, veto 
Valaistus, melu

Kemialliset epäpuhtaudet
• Hiilidioksidi
• VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

Kosteusvauriomikrobit
• Itiöt 
• Rihmaston osat
• Aineenvaihdunta-tuotteet

• Ammoniakki, formaldehydi
• Hiilimonoksidi, styreeni
• Radon

Huoneilman 
lämpötila ja 
kosteus

Pölyt ja kuidut



Sisäilman epäpuhtauslähteet
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Julkisten rakennusten 
sisäilmaongelmat
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Lähde: Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri 
maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, Valtioneuvoston selvitys-

ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2019



Sisäilmatutkimus 
– ei näin!



Sisäilmatutkimus – ei näin!
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Sisäilmavalituksia ->

 Ensimmäisenä toimena näytteenotto “sisäilman 
terveydellisen laadun” selvittämiseksi:
 Sisäilman/pintojen mikrobinäytteet
 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
 Muut menetelmät

• Käytetään epämääräisiä, validoimattomia
menetelmiä, ei oteta huomioon mahdollisia
virhelähteitä ja olosuhteita

• Dokumentoidaan tutkimukset niin huolimattomasti, 
että tuloksien luotettavuuden arviointi on jälkikäteen
mahdotonta



Sisäilmatutkimus – ei näin!
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 Tarkastellaan rakennusta vain todettujen akuuttien 
sisäilmaan vaikuttavien puutteiden kannalta ja 
raportteihin kirjoitetaan tekstiä, joka vain lietsoo 
huolestumista ja tyytymättömyyttä, vaikka suurin osa 
rakennuksesta voi olla erittäin hyvässä kunnossa.
 ”Rakennuksen kaikki muovimatot on uusittava”
 ”Vaurioita muuallakaan ei voida poissulkea”
 ”Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa terveyshaittaa”

 Raporttien perusteella ei aina tiedetä mitä pitää korjata, 
millä laajuudella, millä menetelmillä ja milloin
 ”Rakenne on korjattava tarpeen mukaan soveltuvalla 

tavalla ja tarvittavalla laajuudella”

-> Tuurilla saatetaan päästä oikeille jälljille, usein harhaan, 
harvoin maaliin.



Sisäilmatutkimus
- näin!



Ympäristöopas 2016 antaa hyvät ohjeet 
kunnollisille kuntotutkimuksille
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 Toimii yleisenä toimintamallina 
rakennusten kosteus- ja homevaurioiden 
kuntotutkimukselle

 On helppolukuinen ja selkeä
 On ajanmukainen mm. uusien 

tutkimusten, oppaiden ja ohjeiden osalta
 Sisältää riittävän kattavan teoriapaketin 

rakennusfysiikasta ja -tekniikasta, 
riskirakenteista, sisäilman 
epäpuhtauksista ja ilmanvaihdosta

 Sisältää selkeät kuvaukset käytössä 
olevista tutkimusmenetelmistä ja 
analyyseistä



Sisäilmatutkimusten yleisimpiä 
tutkimusmenetelmiä

 Aistinvaraiset havainnot

 Pintakosteuskartoitus

 Kosteusmittaukset

 Merkkisavutarkastelu,
merkkiainekoe

 Rakenneavaukset

 Mikrobinäytteet materiaalista

 Kuitunäytteet, pölynäytteet

 Olosuhteiden seurantamittaukset

 Ilmavirtojen mittaukset,
ilmanvaihtokoneiden tarkastus12



Minkälainen on hyvä 
sisäilmapainotteinen kuntotutkimus?

 Tehdään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa

 Tarkastelee asiaa kokonaisuutena, huomioidaan erityisesti myös ilmanvaihto

 Otetaan kantaa eri löydösten vakavuuteen ja arvioidaan korjaustarpeiden kiireellisyyttä

 Vastaa myös kysymykseen: Mitä ongelmien poistamiseksi tulee käytännössä tehdä?
 Tutkimusraportissa esitetään korjauslaajuus ja soveltuvat korjausvaihtoehdot
 Toimii myös pohjana korjaussuunnittelulle

 Itse tutkimuksen lisäksi on tärkeää viestiä asiasta aktiivisesti ja ymmärrettävästi

13



Kiitos!
Toni Lammi
Yksikönpäällikkö, RI, RTA

VAHANEN-YHTIÖT
Vahanen Rakennusfysiikka Oy

044 768 8318
toni.lammi@vahanen.com
www.vahanen.com


	Sisäilma-tutkimukset
	Dia numero 2
	Sisäilmaan vaikuttavat tekijät
	Sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä �on paljon
	Sisäilman epäpuhtauslähteet
	Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat
	Sisäilmatutkimus – ei näin!
	Sisäilmatutkimus – ei näin!
	Sisäilmatutkimus – ei näin!
	Sisäilmatutkimus- näin!
	Ympäristöopas 2016 antaa hyvät ohjeet kunnollisille kuntotutkimuksille
	Sisäilmatutkimusten yleisimpiä tutkimusmenetelmiä
	Minkälainen on hyvä sisäilmapainotteinen kuntotutkimus?
	Kiitos!

