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Yli 80 % kosteus muovimaton alla  

- oireet alkavat henkilökunnalla

Mikä on syy ja mikä on seuraus

3

VOC selvitykset

- VOC bulk näytteestä ja FLEC betonin 

päältä paljastavat päästöongelman 

- Sisäilman VOC ja FLEC maton päältä 

saattavat olla lähes puhtaat 

Henkilökunta oireilee työpaikalla        

- Alle 2v muovimatot lattioissa

- Viiltomittauksissa yli 80 % RH

muovimaton alla

- Ei ilmene muita sisäilmaongelmia
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Ilmiö ja sen surrogaatti

2. rakennusmateriaalien hajoamistuotteet

homesienten entsyymit pilkkovat esim. puun lingniiniä, selluloosaa ja hemiselluloosaa 

palonestoaineet muovien ftalaatit 2-etyyli-1-heksanoli

ammoniakki         formaldehydi

1. mikrobikasvun seuraukset

itiöt   sienirihmat mykotoksiinit

MVOC bakteeritoksiinit  β-glukaani

3-hydroksirasvahapot

ergosteroli muramiinihappo endotoksiini

Homevaurio rakenteissa      - ihmisillä oireilua ja jopa sairauksia 
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Brett J. Green
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Ilmiö ja sen surrogaatti

Homevaurion surrogaatti ovat itiöt
• Itiöitä mittaamalla saadaan selville rakennuksen ja rakenteiden 

homevauriot

• Itiöt eivät ole oireilun aiheuttaja, vaan mikrobikasvun surauksena 
syntyneet erilaiset kemialliset, biokemialliset ja biologiset yhdisteet  –
oiremekanismit ovat vielä selvittämättä

Muovimatto-ongelman surrogaatti ovat VOC yhdisteet mm.  2 EH ja 
C9-alkoholit
- VOC analyysillä saadaan muovimatto-ongelma hyvin osoitettua

Kosteus muovimaton alla on oireilun lähtökohta
- VOC yhdisteet maton alla ovat alkalisen kosteuden surrogaatteja
- 2-etyyli-1-heksanoli ei ole näissä sisäilmapitoisuuksissa (1-10 

µg/m3) oireilun aiheuttaja? 
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Matoissa muovien pehmittiminä ftalaatit
uusissa muovimatoissa on eri pehmittimet kuin aiemmin
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Suomen suurimpien PVC lattiapäällystevalmistajien mukaan nykyisin eniten käytetään

DINP:tä, DINCH:tä ja kasviöljypohjaisia pehmittimiä (triglyseridejä) 
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Vauriomekanismit, betonin alkalinen kosteus 
(Eero Palomäki)

2-etyyli-1-heksanoli
maton pehmitinaine (DEHP)

liima (2-etyyliheksyyliakrylaatti)

kosteuden vaikutus

viskositeetin säätäjät

TXIB

aromaattiset 

bentseeniyhdisteet

stabilisaattorit
liuottimet (mm. tolueeni, 

ksyleeni, fenoli, dioksaani)

MVOC

väriaineet ja pigmentit
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Muovimattopäästöt
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/terveydelliset_tekijat/sisailman_2eh/sivu

t/default.aspx

VTT, Helena Järnström
VTT publications 672, 2007
VTT publications 571, 2005

Oireet loppuvat kun lattia korjataan
Tuomainen, Seuri, Sieppi:  Int Arch Occup Environ Health 
(2004)77:222-226 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14689309

Wieslander, Kumlin, Nordbäck: Archives of Environmental
&Occupational Health, Vol 65, No 1, 2010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20146997

Metiäinen P.: Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 
9/2009

http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-09-09.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14689309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20146997
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-09-09.pdf
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Muovimattopäästöt
Rakennusterveysasiantuntijakoulutus:

Eri tutkimusmenetelmien vertailu laaja-alaisen muovimatto-ongelmana (VOC) tutkimisessa

Kimmo Lähdesmäki 2015
https://www.google.fi/search?q=RTA+muovimatto+L%C3%A4hdesm%C3%A4ki&ie=utf-8&oe=utf-

8&gws_rd=cr&ei=mXonVt3GF4agsgG8yZPgDA

Muovimatto konsensustyöpaja 2011-2012:

HYVÄT TUTKIMUSTAVAT BETONIRAKENTEISTEN LATTIOIDEN 

MUOVIPÄÄLLYSTEIDEN KORJAUSTARPEEN ARVIOINTIIN 

Hanna Keinänen, Vahanen Oy 2013

http://www.uef.fi/documents/976466/1799771/Kein%C3%A4nenHanna_virallinen.pdf/b91275a2-b2eb-

4ad0-96bd-5dda9d31fbfa

Uudempien PVC –lattia päällysteiden vaurioituminen kosteusrasituksen johdosta

Sanna Lappi 2013

http://www.uef.fi/documents/976466/1799771/LappiSanna_virallinen.pdf/8eaf54a6-56ad-4bbd-bb1f-

08aee7ace4e7

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä

Kai Kylliäinen 2010

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0052-4/urn_isbn_978-952-61-0052-4.pdf

https://www.google.fi/search?q=RTA+muovimatto+L%C3%A4hdesm%C3%A4ki&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=mXonVt3GF4agsgG8yZPgDA
http://www.uef.fi/documents/976466/1799771/Kein%C3%A4nenHanna_virallinen.pdf/b91275a2-b2eb-4ad0-96bd-5dda9d31fbfa
http://www.uef.fi/documents/976466/1799771/LappiSanna_virallinen.pdf/8eaf54a6-56ad-4bbd-bb1f-08aee7ace4e7
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0052-4/urn_isbn_978-952-61-0052-4.pdf
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Vauriomekanismit, betonin alkalinen kosteus 
(Eero Palomäki)

ketoneita

aldehydejä (mm. 

heksanaali, pentanaali)

karboksyylihappoja (mm. 

propaanihappo)

MVOC

linoleumin hajoamista 

indikoivia yhdisteitäpuujauhe

pellavaöljy

hartsi

kalkkikivi

väripigmentit

kosteuden vaikutus

- alustan kosteus            

- ulkopuolinen kosteus
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Muovimatto-konsensustyöpaja 2011-2012:

HYVÄT TUTKIMUSTAVAT BETONIRAKENTEISTEN LATTIOIDEN 

MUOVIPÄÄLLYSTEIDEN KORJAUSTARPEEN ARVIOINTIIN 

Hanna Keinänen, Vahanen Oy
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Matto-ongelman selvittäminen
- kosteus: pintailmaisin maton päältä, viiltomittaus maton alta, porareikämittaus betonista

- FLEC –mittaus pinnalta: maton päältä ja maton alta 3 vrk maton poiston jälkeen

- mattopalanäyte (bulk –näyte) 

Kosteus VOC-näytteet

Viilto-mittaus 

maton alta Sisäilma

FLEC-päästö

maton päältä

FLEC-päästö

betonin päältä

(3vrk maton poiston 

jälkeen)

Mattonäyte

irrotettu lattiasta

TTL:n bulk –analyysi

päivitetty 12.1.2015

% RH µg/m3 µg/m2h µg/m2h µg/m3g

85% kriittinen 

arvo

(Merikallio ym. 

2007)

80 % 

(TTL:n

mittausko-

kemus)

Tavanomainen 

(Salonen 2009, 

2011)

1-Butanoli  

4,0

2-Etyyli-1-

heksanoli 2,0

TVOC   

80

Kohonnut 

(STM:n asetus 

545/2015)

1-Butanoli                   

2-Etyyli-1-heksanoli  10

TXIB    10

PVC matto ja liima

1-Butanoli                   

2-Etyyli-1-heksanoli     

C9-alkoholit                 

TVOC               

PVC matto ja liima

1-Butanoli                    

2-Etyyli-1-heksanoli      

C9-alkoholit                  

TVOC         

PVC matto ja liima

1-Butanoli                     

2-Etyyli-1-heksanoli    

70

C9-alkoholit

2EH + C9 alk.             

TVOC                             200

Linoleumimatto ja liima

- aldehydit

heksanaali

pentanaali

- hapot

propaanihappo

heksaanihappo

pentaanihappo       

- terpeeniyhdisteet 

α-pineeni               

TVOC                          

Linoleumimatto ja liima

- aldehydit

heksanaali

pentanaali

- hapot

propaanihappo

heksaanihappo

pentaanihappo       

- terpeeniyhdisteet 

α-pineeni               

TVOC                          

Linoleumimatto ja liima

- aldehydit

heksanaali

pentanaali

- hapot

propaanihappo          

100

heksaanihappo

pentaanihappo        

- terpeeniyhdisteet 

α-pineeni                

TVOC   650                        
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Työterveyslaitos, päivitetty 12.1.2015
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• Kosteus betonilattiapäällysteissä ja PVC aiheuttavat oireita 

• Ei ole varmuutta, että 2EH olisi oireilun aiheuttaja

• 2EH:n kriittinen vaikutus on silmien ja hengitysteiden ärsytysoireet

• 4 h kammiokokeessa ihmisellä pitoisuudesta riippuva ärsytysvaikutus 

8 000 µg/m3 – 54 000 µg/m3 – 108  000 µg/m3

• 2 h kammiokokeessa ihmisellä vähäinen silmä-ärsytysvaikutus, ei 

muita merkittäviä vaikutuksia

1 000 µg/m3

-> Kammiokokeiden perusteella EU komission suositus (v. 2011):

terveysperusteinen 8h OEL (Occupational exposure limit)  

5 400 µg/m3   = 1 ppm 
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2-etyyli-1-heksanolin raja-arvoja

8h OEL (Occupational exposure limit) 5 400 µg/m3   (= 1 ppm)  EU komission 
suositus 2011

Hajukynnys 1320 µg/m3 

G.Wieslander et al. 2010 400-730 
µg/m3 Ruth, 1986

RIL (Recomended indoor air level) 175 µg/m3 H.Salonen
et al. 2009 (TTL)

”ärsyttävyysindeksi”

Ongelmattomissa toimistoissa ka.  0,2 µg/m3

Salonen 2008 et al. (TTL)

P90   4 µg/m3 

Toimenpideraja muovimatto-ongelmissa      10 µg/m3 STM asetus 
545/2015
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Muovimatto-VOC yli 20 vuotta! 

• Muovimattojen VOC-päästö ei ole oireiden aiheuttaja? 

– Kaikki oireita koskeva VOC -tutkimustieto muovimatoista                                          

kannattaa ottaa kriittiseen tarkasteluun

Kosteus maton alla on oireilun lähtökohta, ts. betonin alkalinen kosteus

Mattovalmistajat:

- kiitoksia: muovimatoissa on aiempaa vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja

- älkää mainostako enää, että teidän uusia mattoja voi laittaa kosteallekin betonille

- kilpailkaa siitä, kuka pystyy kehittämään betonin kuivumista edistävän/sallivan 

muovimaton

Betoniteollisuus: 

- kiitoksia: lattiabetonin päällystettävyydelle on ohjeet

- näistä ohjeista ei kestä tinkiä yhtään kosteuden suhteen                        

- ohjeissa mainittu kriittinen kosteus 85 %RH on kriittinen VOC päästön suhteen 

- tehkää päällystysohjeet, joissa VOC päästöjen välttämisen sijaan otetaan johtolangaksi   

kosteuden välttäminen maton alla
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Muovimatto–ongelma

- kosteus maton alla on oireilun lähtökohta

- VOC ja 2EH eivät ole oireiden aiheuttajia?

- VC, 2EH ja C9 alkoholit ovat hyvät

indikaattorit muovimatto-ongelmalle, 

edelleen VOC -analytiikkaa tarvitaan

VOC selvitykset

- VOC bulk näytteestä ja FLEC betonin 

päältä paljastavat päästöongelman 

- Sisäilman VOC ja FLEC maton päältä 

saattavat olla lähes puhtaat 

- Alle 2 v muovimatot lattioissa

- Viiltomittauksissa yli 80 % RH

muovimaton alla

- Ei ilmene muita sisäilmaongelmia

Henkilökunta oireilee työpaikalla  

Yli 80 % kosteus muovimaton alla  - oireet alkavat henkilökunnalla

Mikä on syy ja mikä on seuraus
VOC mittauksia tehdään rakennuksen tutkimiseksi  - ei ihmisten oireiden tutkimiseksi.


