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Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy

SISÄILMAKORJAUSTEN LAADUNVARMISTUS 
SAADAANKO AIKAAN PAREMPI LOPPUTULOS? 

Perustuu toteutuneisiin ja meneillään oleviin korjauskohteisiin, joissa 
olemme mukana tutkijana, asiantuntijana, konsulttina ja valvojana koko 
prosessin ajan (alkuselvittelyt-tutkimukset-suunnittelu-
toteutus/korjaukset-käyttöönotto-jälkiseuranta-ennaltaehkäisy)
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Prosessin eteneminen
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Oireilu, terveyshaittaepäilys, tutkimukset

• Alkuselvittelyt, ennakkotiedot, riskiarvio/kartoitus kohteella
– kattava käsitys tarvittavista tutkimuksista

• Tutkimusten suunnitelmallisuus (tutkimussuunnitelma)
• Sisäilmamittaukset/tutkimukset ja 

rakennustekniset kuntotutkimukset
– rakennusta on aina tutkittava kokonaisuutena
– kattava käsitys rakennuksen kunnosta
– korjaustarpeet

• Tutkimusten/projektin vastaava 
– tavoitteena kokonaisvaltainen käsitys
– kokonaisuuden hallinta 
– viestintä
– yhteistyö
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Johtopäätökset ja korjaustarve
• Tutkimuksilla ja mittauksilla todettiin tiloissa                  

olevan sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä
– epätiiviitä liitosrakenteita, ilmavuotoreittejä
– riskirakenteita ja kosteus- ja mikrobivaurioita
– poikkeavat hajut
– teolliset mineraalikuidut
– ilmanvaihdon puutteellisuus
– VOC-emissiot

• Tilamuutostarpeet
• Rakennusmateriaalien ja taloteknisten laitteiston 

vanheneminen
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Korjaushankkeen käynnistyminen

• Kokonaisuuden hallinta ja oikeiden johtopäätösten 
tekeminen vaatii kokemusta, ammattitaitoa sekä 
rakenteiden hyvää tuntemusta

• Ei saa tapahtua tiedonkulun katkeamista
• Tiivis yhteistyö (rakennuttaja, suunnittelijat, käyttäjät, viranomaiset)
• Tutkija on mukana heti suunnittelun alusta alkaen

– tieto korjattavan kohteen tilasta välittyy muuttumattomana 
tutkijalta mm. suunnittelijalle

– vaikutus tuleviin korjaustoimiin
• Mahdolliset täydentävät tutkimukset
• Korjausvaihtoehtojen muodostaminen ja valinta
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Suunnitteluvaihe 
• Rakennuttajan ilmoittamat tavoitteet työmaan puhtaudesta 

ja valmiin rakennuksen puhtaustasosta. 
– Rakennustyöt, rakennuksen sisäilman suunnittelu- ja tavoiteluokka 

S1
– edellyttää P1-puhtausluokan rakennustöitä ja 

ilmanvaihtojärjestelmää sekä
– M1-luokan rakennusmateriaalien käyttöä

• Sisäilmastoluokitus 2008 (S1, S2 ja S3)
– apuväline, vapaaehtoisesti sovellettava ohjeistus 
– sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot

• Terveen talon toteutuksen kriteerit
• Suunnittelijat suunnittelevat tekniset ratkaisut, joilla 

asetettuihin tavoitteisiin päästään 
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Suunnitteluvaihe
• Rakennuttajan edustajana, rakennuttajan apuna, tutkija 

jatkaa projektissa sisäilmavalvojana/sisäilma-asiantuntija 
päävalvojan rinnalla

• Selkeä tehtäväkuva, valtuudet puuttua epäkohtiin ja 
laiminlyönteihin 
– Tarkastaa ja tuo esiin mahdolliset riskit rakennushankkeessa
– Kommentoi, konsultoi, vaikuttaa ja varmistaa 
– mukana urakka-asiakirjojen laadinnassa ja sisäilmakorjausten 

detaljitasolla 
• Urakka-asiakirjoihin selkokielinen auki kirjoitus: P1, pöly, puhtaus, millaista 

puhtaustasoa eri vaiheissa, laatuasiat, siivousasiat, varastointi, säilytys, 
purkutyöt, osastot,  työtavat, korjausmenetelmät ja -materiaalit, vastuut ja 
velvollisuudet, perehdytys, mitä seurataan, tarkastetaan ja mitataan, 
sanktiot……

– Sisäilmaan liittyvien asioiden muutosten hallinta ja ennakointi
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Ennen korjaustöiden alkua
• Urakoitsijan valintaprosessi
• Sisäilmavalvoja/sisäilma-asiantuntija laatii ja pitää 

koulutuksen puhtaustason ja 
laadunvarmistusnäkökulmasta, kaikille työmaalla toimiville 
ennen varsinaisten töiden alkamista.

• Sisäilmaan liittyvä koulutus/perehdytyspaketin käynyt 
allekirjoituksellaan kuittaa saaneensa koulutuksen ja 
sitoutuu noudattamaan laatutavoitteita. 

• Kansio helposti saatavilla työmaalla
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Rakennusvaihe alku
• Urakoitsijat laativat suunnitelmat ja hyväksyttää ne 

tilaajalla (laatu, purkutyöt, kosteudenhallinta, puhtauden- ja 
pölynhallinta ja turvallisuus) 

• Tavoitteena on, että työt, työvaiheet ja niiden ajoitus 
järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä 
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn 
vaikutuspiirissä oleville. (VNa 205/2009)

• Urakoitsijan koulutus- ja perehdytysvastuu
• Aikataulun laadinta, tahdistavat työvaiheet  

huomioitava aikataulussa                                                       
(mm. purkutyöt, iv-asennustyöt, siivous)
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Rakennusvaihe
• Rakentamisvaiheessa sisäilmavalvoja/sisäilma-asiantuntija 

– valvoo ja varmistaa sekä ohjaa terveelliseen ja turvalliseen 
rakentamiseen, rakennuksesta aiheutuvien terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi

– valvoo kaikkien urakoitsijoiden suorituksia ja puhtausluokan 
toteutumista sekä ohjaa ja opastaa sisäilman laatuun vaikuttavien 
tekijöiden huomioimista, arvioi ja mittaa puhtaustason vaikuttavia 
olosuhteita koko rakennusprojektin ajan

– osallistuu palavereihin (suunnittelija-, urakoitsija- ja 
työmaapalaverit)

– dokumentoi, pitää valvontapäiväkirjaa, tarvittavat huomiot                                
myös työmaapäiväkirjaan
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Rakennusvaihe
• Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyöt
• Työmenetelmät ja työtavat

– pölyntorjunnan keinot (pölyämättömät työmenetelmät)
– pölyn syntymisen vähentäminen ja leviämisen estäminen 
– säännöllinen rakennussiivous 
– kohdepoistollisia työkaluja
– pölyn ja mikrobien leviämisen estäminen                                                                                                       

(osastointi ja alipaineistus) 
– paine-eron seuraaminen, osastointien tarkastaminen, 
– koneiden ja laitteiden puhtaus ja suodattimet
– mallihuone-periaate 

• Rakennusjäte
• Tupakointi
• Henkilökohtaiset suojaimet
• Päivittäinen/säännöllinen siivous: jokainen urakoitsija on velvollinen 

huolehtimaan työaikana oman kohteen siisteydestä ja järjestyksestä, 
toteutetaan pölyämättömillä menetelmillä
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Rakennusvaihe/1. siivous
• Aikataulutuksessa huomioitu kaksivaihesiivous
• Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe tehdään ennen 

ilmanvaihtolaitteiston toimintakokeita
• Tavoitteena on saavuttaa puhtaustaso, jolla estetään 

rakennuspölyn joutuminen ilmanvaihtokanaviin 
toimintakokeiden aikana. 

• Sisäilmavalvoja/sisäilma-asiantuntija: 
– toimii yhteistyössä myös siivoustöistä vastaavien kanssa 
– arvioidaan aistinvaraisesti, silmämääräisesti
– tarvittaessa pölymittarilla (BM –Dustdetector)
– kaikkien pintojen puhtauden myös ne pinnat, jotka eivät jää valmiissa 

rakennuksessa näkyviin. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja 
lattiapinnat sekä alakattojen yläpuolella olevat tilat + 
ilmanvaihtokoneiston ja kanavat

– Puhtaustason tarkastuksen tulokset dokumentoidaan
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Rakennusvaihe/ylläpitosiivous
• Puhtaustasoa ylläpidetään tarkastussiivouksilla
• kulkuväylille asetetaan tekstiilimatot, kulku suojajalkineissa
• Siivotuissa tiloissa ei enää pölyäviä työvaiheita, tiloja ei käytetä 

läpikulkuun, ikkunat ja ovet pidetään kiinni
• Toimintakokeita ei tehdä ennen kuin puhtauden suhteen 

vaatimustaso on hyväksytty ja saavutettu lupa toimintakokeiden 
suorittamiselle. 
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Rakennusvaihe/2. siivous
• Ennen rakennuksen vastaanottoa tilat loppusiivotaan ja 

lattiapintamateriaaleille tehdään käyttöönottopuhdistus
• Sisäilmavalvoja/sisäilma-asiantuntija 

– Suorittaa laadun arvioinnin ja tilojen/pintojen sekä 
ilmanvaihtojärjestelmän visuaalisen tarkastelun 

– Tilojen puhtautta verrataan määriteltyyn puhtaustasoon (kuinka 
hyvin asiakirjoissa asetetut pintapölyn raja-arvot toteutuvat P1-
hankkeessa)

– Puhtaustason tarkastuksen tulokset dokumentoidaan
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Luovutus- ja muuttovaihe sekä jälkiseuranta
• Tilojen tuuletus ja riittävä ilmanvaihto kaikkina 

vuorokauden aikoina
– rakennusaikaiset emissiot tuulettuvat tehokkaasti tilojen 

sisäilmasta
– Sisäilman (ulkoilman) suhteellinen kosteus vaikuttavat merkittävästi 

sisäilman ammoniakki- ja formaldehydipitoisuustasoihin 
– käytetyt pesu- ja puhdistusaineet 
– Tiloihin tuodut kalusteet ja irtaimisto 

• Korjausprojektin vaiheiden avaaminen myös käyttäjille, 
tiedottaminen

• Jälkiseuranta
• Oirekysely/sisäilmastokysely, mm. yhteistyö työterveyden 

kanssa 
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Kenelle tästä kaikesta hyötyä? - kaikille
• Vähemmän uusia kosteus- ja homeongelmia
• Aikataulutus
• Hyvin hoidettu työmaa: imago nousee siistien työmaiden johdosta 

ja rakentamisen maine paranee (osaamistaso ja laadukkuus)
• Kustannukset
• Materiaalihävikit
• Pölyaltistuminen vähenee 
• Työtehokkuus ja työskentelymukavuus/viihtyvyys
• Työmotivaatio ja työturvallisuus paranee, työtapaturmat 

vähenee
• Käyttöönotto nopeutuu, ei ylimääräistä siivousta
• Parempaa laatua, puhtaat tilat ja IV-järjestelmä 

luovutusvaiheessa
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Yhteenveto
• Avoimuus ja läpinäkyvyyttä rakennusalalle 

– mm. julkinen sektori– urakoitsijan valinta pelkän hinnan 
perusteella, tuottaako hyvää vai huonoa laatua? 

– kilpailuttamisen kohteena osaaminen/laatu ja toissijaisena hinta

• Luottamus
• Yhteistyö: eri osapuolten välillä on suuri merkitys hankkeen 

lopulliseen laatuun 

• Ammattitaito ja pätevyys 
• Kokonaisuuden hallinta
• Hyvä motivaatio ja oikea asenne: kaikkien panosta puhtauden 

saavuttamiseksi ja laadun varmistamiseksi tarvitaan
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Prosessin lopputulos
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kuntotutkimukset

Korjaussuunnitteluvaihe

Rakentamisvaihe, 
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Siivous, 
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