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Sisäilmatyön kehitys Tampereella

• Sisäilmaongelmien selvitysprosessi on hiottu ja todettu 
pääsääntöisesti hyvin toimivaksi

• Viimeisin päivitys sisäilmaprosessiin on tehty syksyllä 2020, kun 
prosessiin lisättiin sisäilmastotyöryhmän perustamistarpeen arviointi 
ja loppuarviointi

• Viimeisimpänä tunnistettu tarve saada lisää työkaluja 
sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja esiselvitykseen

• Senaatti-kiinteistöt ovat kehittäneet katsastusmallin, jota lähdettiin 
soveltamaan Tampereen ennakoivaan sisäilmatoimintaan RTA-
opinnäytetyönä

• Tämän lisäksi sisäilmaselvitysprosessin alkuvaiheessa tehtävää 
teknistä tarkastusta muutetaan monipuolisemmaksi erityisesti 
ilmanvaihdon osalta
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Tampereen kaupungin 
palvelurakennusten sisäilmaprosessi

1

ESISELVITYKSET

Tehdään alustavan esiselvitykset
- Oirekysely
- Siivottavuus ja siivoustaso
- Olosuhdetiedot
- Kohdekäynti
- Tekninen tarkastus

2

SISÄILMASTOTYÖRYHMÄ-
TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Käynnistetään kohdekohtainen 
sisäilmastotyöryhmätoiminta ja tehdään 
tarvittavat sisäilma- ja kosteustekniset 
kuntotutkimukset.

3

KORJAUS

Tehdään korjaus-
suunnitelma, korjaus ja 
väistötilaselvitys.

4

SEURANTA

Seurataan korjausten 
onnistumista mittauksilla ja 
olosuhde- ja oirekyselyllä.

VÄLIARVIOINTI

Sisäilmastotyöryhmän 
perustamistarpeen 
arviointi.

LOPPUARVIOINTI

Sisäilmastotyöryhmän 
päättämisen arviointi.



Ilmanvaihdon katsastus osana teknistä 
tarkastusta sisäilmaselvitysprosessissa
• IV katsastusmalli syntyi osana RTA-opinnäytetyötä 

”Ilmanvaihdon jaksottaisen käytön riskikohtien tunnistaminen” 
(RTA5, Rateko, 2020)

• Eli saako ilmanvaihdon sammuttaa yöksi julkisissa 
palvelurakennuksissa, joissa ei ole käyttöä tai kosteuskuormaa

• Opinnäytetyön johtopäätös: Saa, mutta tietyt reunaehdot pitää 
täyttyä ja tietyt asiat pitää olla selvillä ilmanvaihtoon liittyen

• Katsastusmallia hyödynnetään teknisissä tarkastuksissa, koska 
lähtötiedot sisäilmaselvityksiin ovat teknisten järjestelmien 
osalta olleet vajavaisia
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Ilmanvaihdon katsastusmallissa 
selvitettävät asiat 1/2

1. Ilmanvaihtojärjestelmän ja –vaikutusalueiden selvitys
• Mitä koneita on, missä ne sijaitsevat ja mitkä vaikuttavat millekin 

alueelle

2. Ilmanvaihdon aistinvarainen kuntotutkimus
• Toimiiko laitteisto niin kuin pitää, onko suodattimet vaihdettu, 

onko huoltotarpeita

3. Kohteen käyttöaikojen tarkastus
• Käyttäjien haastattelu ja käyntiaikojen tarkastus sen mukaisesti

4. Tilakohtaisten ilmamäärien tarkastelu
• Ovatko suunnitteluarvoissa, vertailu tiloja käyttävään 

enimmäishenkilömäärään
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Ilmanvaihdon katsastusmallissa 
selvitettävät asiat 2/2

5. Ilmataseiden laskeminen eri tehoilla
• Kuinka paljon tuloilmaa ja poistoilmaa liikkuu eri tehotasoilla 

kaikki alueelle vaikuttavat puhaltimet huomioiden

6. Tallentava jatkuvatoiminen paine-eromittaus ulkovaipan yli
• Mikä on tilojen paine-ero ulkovaipan yli eri käyttötehoilla eri 

alueilla
• YM paine-eromittausohje v. 2019

7. Tallentavat jatkuvatoimiset olosuhdemittaukset
• Poistuuko hiilidioksidi ja kosteus riittävän tehokkaasti käytön 

aikana ja sen jälkeen
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Sisäilmakatsastus – ennakoivaa 
sisäilmatoimintaa
• Pohjautuu Senaatti –kiinteistöjen katsastusmalliin

• Tehdään rakenne- ja IV-tekniikan katsastuskorttien avulla, jossa 
jokainen tarkastettava asia pisteytetään (1…5)

• Katsastajina käytetään kunto- ja sisäilmatutkimusten 
puitesopimuskumppaneita, joilla on RTA –pätevyys

• Tarkastus painottuu
• Korjausten kiireellisyyteen
• Jatkotutkimusten kiireellisyyteen
• Riskivaikutuksiltaan merkittävimpiin asioihin
• Sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin
• Rakenteiden ja rakennusosien kuntoon
• Laitteiden ja järjestelmien kuntoon sekä toimivuuteen
• Sisäilmaolosuhteisiin ja miten ne koetaan
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Sisäilmakatsastuksesta 1/2

• Katsastajille mahdollisimman kattavat lähtötiedot
• Piirustukset (rakenne, LVI)

• Aiemmat tutkimukset (kunto, sisäilma, kosteus, radon jne.)

• Nuohous-, vika- ja huoltohistoria

• Rakennusautomaation trendit ja kuvat

• Pitkäaikaiset olosuhdemittaukset ennen katsastusta
• 1-2 viikkoa paine-ero, lämpötila, kosteus, hiilidioksidi

• Kiinteistönhoitajan, isännöitsijän ja käyttäjien haastattelu

• Kiinteistökierros, jossa tapahtuu katsastuskorttien 
mukainen arviointi aistinvaraisesti ja ainetta rikkomatta

26.11.2020SUJUVAA ELOA 8



• Kiinteistökierroksella mitataan/selvitetään eri tiloista
• Rakenteen pintakosteustilannetta

• Sisäilman lämpötilaa

• Ilman suhteellista kosteutta

• Paine-eroa ulkovaipan yli

• Ilman liikettä merkkisavun avulla

• Sisäilmakatsastajat tarkistavat kiinteistökierroksella myös 
rakennuksen perustiedot, jotka ovat saaneet jo lähtötiedoissa 
isännöitsijältä, koska tiedoissa on ollut jonkin verran 
täydennettävää tai korjattavaa.
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Sisäilmakatsastuksen raportointi

• Raportissa on
• Kohteen perustietokortti
• Yhteenveto-osa tekstimuotoisena (yksi A4) eli tiivistelmä 

tuloksista
• Jatkotoimenpidetarpeet erillisellä liitteellä
• Katsastuskorttien yhteenveto (yksittäisten tarkastettujen osien 

pisteet ja yhteispisteet)
• Valokuvaliite

• Raportti käydään läpi yhdessä kiinteistön ylläpidosta 
vastaavien tahojen kanssa

• Isännöitsijä voi käydä tulokset läpi myös käyttäjän edustajan 
kanssa oman kohdekäyntinsä yhteydessä
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Sisäilmakatsastuksen käyttöönotto

• Sisäilmakatsastusmallia testataan vielä yksittäisissä 
kohteissa loppuvuoden 2020 aikana

• Keväällä 2021 puitesopimuskumppaneille järjestetään 
sisäilmakatsastuksesta koulutus ja heiltä tilataan niitä 
tämän jälkeen

• RTA-opinnäytetyö Ratekolle Sisäilmakatsastuksesta 
valmistuu keväällä 2021

• RTA-opinnäytetyö Ratekolle jaksottaisen ilmanvaihdon 
käytöstä valmistui kesällä 2020
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KIITOS
www.tampereentilapalvelut.fi

Laura Pyykkö
sisäilma-asiantuntija

laura.pyykko@tilapa.fi

Jenni Rämälä
sisäilma-asiantuntija
jenni.ramala@tilapa.fi
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