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Kehitystä on tapahtunut

• Kosteutta osataan mitata

• Päällystämiselle on selkeät ohjeet

• Kosteudenhallintaan panostetaan ja sitä vaaditaan

• Materiaalit kehittyneet vähäpäästöisemmiksi

• Kuivempaa kuin aiemmin

• Päästöt pienempiä kuin ennen
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Miksi sitten ollaan lähes VOC-hysteriassa?

• Turhaakin pelottelua

• Tavoitellaan jopa olemattomia päästöjä

• VOC-mittaaminen on suosittua ja se osataan

• Mittaaminen on hyvä bisnes

• Kapselointia turhaankin

• Tiiviin päällysteen alta aina VOC löytyy ja luullaan suoraan ongelmaksi

• Epäillään lattiaa, jos ei muuta keksitä
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Mistä on kyse?

• Päällyste
• Liima
• Tasoite
• Primeri
• Kosteushistoria
• Alkalisuus
• Epäpuhtaudet

• Päällysteen vesihöyrynläpäisevyys
• VOC-yhdisteiden pääsy päällysteen läpi
• VOC-yhdisteiden imeytyminen alustaan
• Rakenteen kuivumiskyky/ VOC-yhdisteiden syntyminen 
• Ilmanvaihto
• Paljonko on paljon ja VOC pitoisuus ajan funktiona

Miten mittaan ja 
mitä ja mitä tulos 
tarkoittaa?

Milloin on 
korjaustarve?
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Ilmanäyte BULK-näyte
ISO 16000-6    PID

FLEC- näyte               FLEC- näyte
ISO 16000-10           NT BUILD 484 Aistinvarainen



• Kokonaisuus. 

• Ilmanvaihto pitää aina olla ensin kunnossa !

• Jos sisäilmassa ei suuria pitoisuuksia, ei pidä hätäillä.

• Aistinvaraiselle arvioinnille painoarvoa.

• VOC:ien mittailu vasta viimeisenä keinona ja silloinkin ensisijaisesti 
FLEC paikan päällä.

• Pienialainen korkeampipäästöinen alue ei välttämättä haittaa.

Malttia
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Kunnossa, vaikka kirjavaa Kosteuspitoisuus näkyy todella hyvin 
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Yhtä hyvä palkin kohdalla ja muualla
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Paikallisia vaurioita
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Paikallisesti pahat vauriot
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Järein mahdollinen korjaaminen on todella työlästä 
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Kohde/ pinnoite Kosteus Emissiot Korjaus Muut tekijät

Terveydenhuollon 
rakennus/ 2008

Ftalaatti-vapaa
päällyste

Viiltomittauksissa 
kosteudet pääosin yli 
85 RH% rakenne-
ratkaisusta riippumatta

Maton päältä hyvin 
pienet emissiot, alta 
pääosin suuret. Hajut 
lievähköt. Paikallisia 
maton irtoamisia.

Irtoilualueet korjattiin, 
mutta muuten jäätiin 
seuraamaan tilannetta

Käyttäjät valmistautuivat 
kosteusmittaustulosten 
perusteella laajaan mattojen 
vaihtoon sisäilmasyistä, mutta 
olemattomat sisäilman VOC-
pitoisuudet muuttivat 
käsityksen 

Julkinen rakennus 
2014, linoleumi-
pinnoite

Viiltomittauksissa 
paikoitellen RH yli 85%, 
liima ko. alueilla 
”räkää”

Hajuhaittaa ja oireilu-
ilmoituksia, emissiot 
selvästi koholla hyvin 
paikallisesti

Koekorjauksia tehdään 
useassa tilassa vaikka 
pinnoitteen alapuoli 
kunnossa aistinvaraisesti 

Ilmanvaihdon toimivuutta ei 
kartoitettu riittävästi, 
rakenteen mikrobivaurio ei 
poissuljettu

Kannattaako korjata varmuuden vuoksi vai sittenkin 
selvittää mahdolliset muut oireiden aiheuttajat?



Kosteutta on aina betonirakenteessa

Betonirakenteen kosteuspitoisuus ei yksinään ole riittävä peruste 
korjaukselle vaan lisäksi tulisi todentaa syntynyt vaurio, esimerkiksi 

kemiallinen hajoaminen, huono tartunta tai pinnoitteen alapuolinen 
poikkeava haju. Lisäksi huomioidaan tilojen käyttö.
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Ylireagointia

• Ei muovimattoja, vaan massalattioita?

• Aina paksu matala-alkalinen tasoite?

• Paksuimpia valuja kuivatellaan kaikin mahdollisin keinoin syvältäkin, 
vaikka tuleva päällyste on vesihöyryä hyvin läpäisevää?

• Varmuuden vuoksi kapseloinnista hirmupäästöt?

• Turhan matonvaihtotyön pölyt pilaavat sisäilman?
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Jatkossa hoidetaan kosteudenhallinta oikeasti
• Uskotaan, että VOC:eja on aina maton alla, mutta selvitetään pääsevätkö ne sieltä 

sisäilmaan ja miten paljon.

• Muistetaan, että kuivumiskykyinen rakenne ei ole ikuinen VOC-pankki.

• Korjataan vain selvästi vaurioituneita alueita, joissa reilut VOC-pitoisuudet maton 
läpikin ja järeimmin vain varmasti todella huonossa kunnossa olevia alueita.

• Ymmärretään, että vakiintuneet VOC-viitearvot ovat yleensä varovaisia, eli jos 
lattioista ei selkeitä ylityksiä löydy, uskotaan että sisäilman huonontaa joku muu.

• Tehdään aina mallipurku ja -korjaus ennen korjaustarpeesta ja –tavasta päättämistä.

• Selvitetään materiaalien yhteistoimintaa ja mahdollistetaan materiaalien kosteuden-
ja VOC-yhdisteiden läpäisevyyksien hyödyntäminen suunnittelussa.
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