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Tämä raportti soveltuu päätöksenteon apuvälineeksi rakennusten kunnosta 

vastaaville tahoille. Tätä raporttia tulee tulkita asiantuntijan avustuksella. 

Tilakohtaisia havaittuja haittoja ei voida suoraan osoittaa terveysongelmien syyksi, 

mutta ne voivat olla oireilun ja sairastelun merkittäviä riskitekijöitä. 
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Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin käyttöönoton edellytyksiä suljetussa Porlammin 

koulukeskuksessa ja uimahallissa. Koulukeskus on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi 

vuonna 2014 ja uimahalli puutteiden vuoksi vuonna 2012. Käyttöönoton 

edellytyksiä tutkittiin kuntoarviokäyntien, sisäilman mikrobitutkimusten, 

pyyhintäpölynäytteiden toksisuusmittausten, altisteiden kulkeutumistutkimusten 

sekä kuntotutkimuksellisten toimien avulla. Selvityksen perustana käytettiin 

Rambollin ja Polygonin tekemiä tutkimuksia. Yleiskuvan ja historian selville 

saamiseksi haastateltiin koulun entistä henkilökuntaa. 

 

Tämä tutkimus keskittyi käyttöönoton edellytyksiin sisäilman kannalta. 

Rakenteellisiin ja taloteknisiin asioihin otettiin kantaa vain suoraan sisäilmaan 

vaikuttavien asioiden osalta. 

Tutkittu rakennus havaittiin moniongelmaiseksi. Ongelmien vakavuusaste vaihteli 

voimakkaasti eri rakennusosien välillä. Parakkirakennuksen puutteet olivat niin 

suuria, ettei rakennuksen korjaus ja käyttöönotto ole taloudellisesti kannattavaa. 

Rakennuksesta löytyi kuitenkin osia, jotka on mahdollista ottaa käyttöön hyötyyn 

nähden vähäisillä toimilla (esim. kielisiipi). Uimahallin palauttaminen alkuperäiseen 

käyttöön tarvitsee investointeja. Käyttötarkoituksen muutoksilla toimenpidetarpeet 

ovat merkittävästi pienempiä. 

Asiantuntija-analyysissä (sivu 14) on käsitelty rakennuksen osa kerrallaan keskeiset 

tutkimustulokset ja niiden johtopäätökset. Toimenpide-ehdotukset –kappaleessa 

(sivu 18) on annettu suositukset tilojen käyttöönottoa edeltävistä toimista. 
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1. Taustatiedot 
 

Tutkimuskohde Porlammin koulukeskus 

   Koulupolku 8 

   07820 Porlammi 

Työn tarkoitus Tilojen käyttöönoton edellytysten arviointi 

sisäilman kannalta 

Toimeksiantaja  Lapinjärven kunta 

Tiina Heikka 

   Lapinjärventie 20 A 

07800 Lapinjärvi 

Tutkimuksen ajankohta   28.9.2015- 25.1.2016 

Tutkimuksen suorittaja   Inspector Sec Oy 

   Kääpätie 3 

   90820 Haukipudas 

   Y-tunnus 2024498-5 

Raportin laatija   Mikko Salin, tutkimuspalvelupäällikkö, FT 

Jakelu   Toimeksiantaja 

   Inspector Sec Oy:n arkisto 
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2. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

Tutkimusmenetelminä käytettiin pyyhintäpölyn toksisuusmittausta (liite 1A), 

toksiinintuottokykyisten mikrobien määritystä sisäilmasta (liite 1B) sekä 

kuntotutkimuksellisia toimia (paine-erojen mittaus, riskirakenteisiin tutustuminen 

piirustuksista, rakenneavaukset). Koulun entistä henkilökuntaa haastateltiin. 

Solutoksikologisten tutkimusten näytteet (pyyhintäpölynäytteet 4 tilasta, 

mikrobimaljanäytteet 57 tilasta) otettiin 7.10.2015 (liite 4). 

Tiloihin tehtiin mittaus- ja arviokäynnit 12.10., 26.10. ja 24.11.2015. Inspector Sec 

Oy:stä tutkimuksia suorittivat rakennusterveysasiantuntija Karoliina Linna, johtava 

asiantuntija Pekka Salin, asiantuntijamyyjä Harry Wiberg, kuntotutkija Keijo 

Rimpiläinen, tutkimuspalvelupäällikkö Mikko Salin sekä toimitusjohtaja Risto Salin. 

10.12.2015 tiloissa tehtiin rakenneavauksia ja mittauksia. 

Haastattelut tehtiin entiselle rehtorille ja apulaisrehtorille sekä yhdelle entiselle 

opettajalle. Haastattelut suoritettiin syksyllä 2015 puhelinhaastatteluina ja paikan 

päällä haastattelemalla. 

Tutkimusta tehdessä käytettävissä oli seuraavat dokumentit: 

-kohteen pohja- ja leikkauspiirustukset 

-Ramboll Oy: Sisärakenteiden kuntotutkimus, Lapinjärven uimahalli, 8.2.2013 

-Polygon Finland Oy: Sisäilmaongelman tutkiminen, tutkimusselostus, Porlammin 

koulukeskus, 27.8.2013 

- Polygon Finland Oy: Sisäilmaongelman tutkiminen, tutkimusselostus, Porlammin 

liikuntahalli, 3.3.2014 

3. Tutkimuskohteen kuvaus 

Porlammin koulukeskus koostuu alkuperäisestä 1960-luvulla rakennetusta osasta, 

1970-luvulla rakennetusta uimahalli-/liikuntasalikompleksista sekä 1980-luvulla 

rakennetusta parakkisiivestä.  
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Kohde on osittain maan alla (60- ja 70-luvuilla rakennetut osat). 

Alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta. Ulkoseinärakenne on betonia 

maanalaisissa osissa ja puuta maanpäällisessä osassa. Väliseinät ovat kivi- ja 

puurakenteisia. Välipohja on betonia. Yläpohja ja vesikatto ovat puurakenteisia. 

Katteena on konesaumattu peltikate. 

Parakkiosa on ryömintätilallinen, puurakenteinen rakennus. Katossa on 

konesaumattu peltikate. 

Ilmanvaihto on hajautettu. Rakennuksessa on suuri määrä pääosin pieniä 

ilmanvaihtokoneita. Ilmanvaihtokoneet ovat koneellisia tulo-/poistokoneita pl. 

keittiötilat, joissa on erilliset poisto- ja tulokoneet. Lisäksi tiloissa on erillispoistoja 

esim. uimahallin allashuoneen ja wc-tilojen osalta. 

Uimahalli on poistettu käytöstä keväällä 2012. Syynä ovat olleet puutteet, joista 

Porvoon kaupungin terveydensuojelu on toistuvasti huomauttanut. Koulukeskus on 

ollut pois käytöstä keväästä 2014 asti. Syynä koulukeskuksen sulkemiseen ovat 

olleet sisäilmaongelmat, puutteet rakenteissa ja niistä johtuvat suuret arvioidut 

korjauskustannukset.  

Aiemmissa tutkimuksissa kohteessa on havaittu paljon puutteita ja vaurioita: 

salaojat puuttuvat pääosin, maanpinnan kallistukset ovat puutteelliset ja paikoin 

väärään suuntaan, sadevedet ohjautuvat paikoin rakennuksen juurelle, 

maanvarainen ruokalan seinä on kostea ja ilmavuotoa on havaittu ikkunan 

liittymäpinnasta, seinärakenteen eristeistä on löytynyt mikrobivaurioita (parakkiosa, 

kielisiiven käytävän kotelon sisäpuoli, kuvaamataidon luokan seinä), osa sokkelista 

on valesokkelirakennetta, osa lattiasta on kaksoislaattarakennetta, 

pohjakerroksessa lattiassa on havaittu kosteutta ja vaurioituneita muovimattoja, 

vesikatossa on havaittu epätiiviitä läpivientejä, vesikatosta puuttuu aluskate, 

vesikatossa on paikoin havaittu vuotoa, parakin alapohja on huonosti tuulettuva ja 

paikoin vaurioitunut, parakin elementtisaumat vuotavat, opettajanhuoneen 

yläpohjarakenteessa on vuotoa, opettajanhuoneessa havaittiin kohonneita 

kuitupitoisuuksia, kielisiiven yläpohjan eristeet olivat mikrobivaurioituneita ja 

alipaineistettaessa ilma virtasi liittymäkohdista sisään, ulkoseinässä esiintyi 
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paikallisesti sädesieniä ilmavirtakohdassa, ruokalan lattiassa esiintyi 

kosteusvaurioindikaattorilajeja ja sädesieniä, siivissä oli katon heikko 

lämmöneristys, kielisiiven käytävän kotelossa on mikrobivaurioita ja ilmavuotoa 

sisäilmaan, parakkisiipi on rakenteiltaan puutteellinen ja monin paikoin 

vaurioitunut, höyrynsulut ovat puutteellisia, ilmanvaihtokanavissa on havaittu 

kohonneita kuitupitoisuuksia, osa poistoilmakanavia on kondensoinut vanhojen 

tiilihormien sisällä (Polygonin raportti 27.8.2013). Lisäksi uimahallissa oli paljon 

puutteita (Rambollin raportti 8.2.2013). 

Merkittävin käyttötarkoituksen muutos oli tehty vanhaan liikuntasaliin, jonka tilalle 

oli rakennettu ensin kirjasto (sittemmin auditorio), kuvaamataitoluokka, portaikko 

yläkertaan ja yläkertaan opettajainhuone. 

4. Tilankäyttäjien kokemat oireet 

Tilankäyttäjien kokemat oireet 
 

Tilankäyttäjien kokemia oireita selvitettiin jälkikäteen haastatteluiden avulla. Selvää 

ja pitkäaikaista rakennukseen liittyvää oireilua oli haastatteluiden mukaan 

tapahtunut kolmessa vierekkäisessä tilassa: biologian, fysiikan ja kemian luokissa. 

Näissä tiloissa oli haastatteluiden perusteella viitteitä siitä, että kyseisten tilojen 

opettajat olisivat kokeneet pitkäaikaisia haittoja rakennukseen liittyen. 

Haastateltavat myös viittasivat vanhoihin haittaa osoittaviin mikrobituloksiin, joita 

ei ollut käytettävissä tässä tutkimuksessa. 

 

Edellä mainittujen tilojen lisäksi oireita oli koettu ainakin parakkitiloissa, 

kansliatiloissa, auditorion tiloissa ja myös kellarikerroksessa. Näiden tilojen osalta 

oireilun kokemus oli jakaantunut opettajakunnassa. Vähäisintä oireilu oli ollut 

kielisiivessä ja opettajainhuoneessa. 
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5. Mittaustulokset ja havainnot 

Mittaustulokset 

Pyyhintäpölynäytteiden solutoksikologiset mittaukset 

Kohteessa tehtyjen pyyhintäpölynäytteiden solutoksikologisten mittausten tulokset 

tulkintoineen on esitetty liitteissä 2 ja 4. Menetelmän taustasta on kerrottu 

enemmän liitteessä 1C. Pyyhintäpölynäytteitä otettiin 4 tilasta. 

 

Kielisiiven käytävän tulos viittasi mahdolliseen haittaan (13 µg/ml > EC50 > 18 

µg/ml). Fysiikan luokan, keittiön ja aulan tilojen tulos oli vahva viite pölyn 

toksisuuteen liittyvästä sisäilmahaitasta (7 µg/ml > EC50 > 12 µg/ml). 

 

Mikrobimaljanäytteiden solutoksikologiset mittaukset 

MEA-maljanäytteet otettiin 57 tilasta. Testillä tutkitaan toksiinintuottokykyisten 

homeiden esiintymistä sisäilmassa. Tulokset tulkintoineen on esitetty liitteissä 2 ja 

4. Menetelmän taustasta on kerrottu enemmän liitteessä 1B. 

 

Tulosten mukaan 25 tilassa ei ollut viitettä toksiinintuottokykyisten homeiden 

esiintymisestä sisäilmassa (EC50 > 50 µg/ml). 20 tilan osalta oli mahdollinen viite 

(12,5 µg/ml > EC50 > 50 µg/ml) ja kahdessa tilassa (opettajanhuoneen monistamo ja 

uimahallissa naisten pukuhuone) oli vahva viite (EC50 < 12,5 µg/ml) 

toksiinintuottokykyisten homeiden esiintymisestä sisäilmassa. 

 

Kuntotutkimukset 

Auditorio 
 
Kuva 1. Auditorion ulkoseinän vierustalta 
tutkittiin lattia- ja ulkoseinärakennetta 
(auditorio on osa entistä liikuntasalia). Entisen 
opettajan haastattelun mukaan auditorion 
sisäilma on koettu huonoksi alusta alkaen. 
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Kuva 2. Lattiassa muovimatto, lastulevy 22 
mm, alkuperäinen ponttilauta, puukoolaus 250 
mm, lecasoraa n. 150 mm, betonilaatta, 
alustäyttömaa. Lattian avauksen jälkeen oli 
aistittavissa kivihiilipien kaltainen haju. Haju 
viittasi terveydelle haitallisiin PAH-yhdisteisiin.  
 
 
 
 
 
Kuva 3. Ulkoseinärakenne oli seuraava: 
maalattu lastulevy 11 mm, höyrynsulkupaperi, 
125 mm pystysoirorunko + lasivilla 125 mm, 
valesokkeli sisäpinnassa bitumisively. 
 
 
 
 
 
Kuvaamataidon luokka  
 
Kuva 4. Kuvaamataidon luokka on osa entistä 
liikuntasalia. Luokka sijaitsee auditorion 
takaseinän takana. 

 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Kuvaamataidon luokkaan tehtiin 
vastaavia rakenneavauksia kuin auditorioon. 
Lattia- ja seinärakenteet ovat vastaavia kuin 
auditoriossa. 
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Kellari 
 
Kuva 6. Yleiskuva kellarin aulaan päin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Kellarin lattian mittauspiste: RH 67 %, 
lämpötila 18,4 °C, kastepiste 12,0 °C, 
absoluuttinen kosteus 10,6 g/m³ 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Keittiön/ruokasalin mittauspisteessä 
RH 69 %, lämpötila 18,0 °C, kastepiste 12,2 °C, 
absoluuttinen kosteus 10,6 g/m³. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Ruokasalin mittauspiste: RH 94 % 
lämpötila 12,5 °C, kastepiste 11,6 °C, 
absoluuttinen kosteus 10,4 g/m³. Lattia on 
märkä pinnoitteen alta. 
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Kuva 10. Kuva ruokasalin nurkasta ulkopuolelta. Vasemmalla rakennepiirustus, jossa 
osoitettu kylmäsiltarakenne.  
 
Kuva 11. Välipohjalaatassa on 
kylmäsiltarakenne. Rakenne esiintyy 
esimerkiksi kielisiiven luokissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Yleiskuva uimahallin allastiloista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 13. Polygonin raportin mukaan 
höyrynsulku tulee tiivistää. 
 
 
 
 
 
 

Sokkelista puuttuu 

lämmöneristys, 

kylmäsilta ! 

Esim. II-kerroksen 

luokat, välipohjalaatta, 

kylmäsilta ! 
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Kuva 14. Pinnoittamattomia akustolevyjä 
allashuoneen sisäkatossa 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Allasosastosta on käynti tekniseen tilaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 16. Tekninen tila on epäsiisti ja sisäilma on 
aistinvaraisesti arvioituna epäpuhdasta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 17. Teknisestä tilasta pääsee altaan ympärillä 
olevaan huoltotunneliin. Maanvastaiset betoniseinät on 
eristetty sisäpuolelta. Todennäköinen rakenne on sisältä 
ulospäin kovalevy + villa + koolaus + muovi. Rakenteet 
ovat vaurioituneet osin kosteusteknisesti 
toimimattomana rakenteena ja osin allasosastolta 
vuotaneiden vesien takia. Polygonin raportin mukaan 
allashuoneen korvausilma tulee huoltotunnelin kautta. 
Tämä on merkittävä riski allasosaston sisäilman 
mikrobiesiintymille ja muille epäpuhtauksille. 
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Kuva 18. Eristetyn seinän alaosissa on lahovaurioita. 
Vaurioalueita on peitelty vanereilla. Rakenteissa on 
erityisen hyvät elinolosuhteet haitallisille mikrobeille. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Kuva 19. Allasosaston reuna-alueilla on lattiassa 
ilmasäleiköt, joista on ilmayhteys alla olevaan huolto- / 
tuloilmatunneliin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Asiantuntija-analyysi 

Tässä kappaleessa arvioidaan Inspector Sec Oy:n, Ramboll Oy:n ja Polygon Finland 

Oy:n tekemien tutkimusten pohjalta tilojen käyttöönoton edellytyksiä suljetuissa 

koulun ja uimahallin tiloissa. Tämä arvio keskittyy sisäilman kannalta 

merkityksellisiin asioihin. Rakenteellisiin ja taloteknisiin asioihin otetaan kantaa vain 

suoraan sisäilmaan vaikuttavien asioiden osalta. 

 

Parakkirakennus arvioitiin purkukuntoiseksi seuraavin perustein: voimakkaat 

kaasumaiset altisteet sisäilmassa (aistinvarainen havainto), vahva viite toksiseen 

pölyyn liittyvästä sisäilmahaitasta, heikko viite mikrobiperäisestä haitasta 

 

Säleiköt, 

Käytön / lattioiden 

pesun yhteydessä 

vettä on päässyt 

valumaan 

huoltotunneliin 
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sisäilmassa, mikrobivaurioituneet lattia-, katto- ja ulkoseinärakenteet, vakavat 

rakenteelliset puutteet lattiassa, seinissä ja katossa. Rakennuksen normaalikäyttöä 

mukailevassa tilanteessa parakin altisteet ovat paine-eromittausten perusteella 

kulkeutuneet rakennuksen vanhalle puolelle. Parakin purku poistaisi parakin 

suunnasta tulevan altisterasituksen aula- ja porrastilasta. 

 

Aulan vieressä sijaitsevissa fysiikan ja biologian luokissa on mikrobinäytteiden 

perusteella kohonnut mikrobivaurion riski. Kyseisiä luokkia epäillään haastattelujen 

varaisten oiretietojen ja tutkimustulosten perusteella terveydelle haitallisiksi tiloiksi. 

Tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä aulan puolella on raportoitu 

pitkäaikaisia ja toistuvia kattovuotoja. Pääasialliseksi haitanaiheuttajaksi epäillään 

katosta toksiinintuottokykyisiä mikrobeja ja pääasialliseksi haitalliseksi 

päästölähteeksi kosteusvaurioitunutta kattorakennetta. Tilojen (biologia, fysiikka, 

kemia) käyttöönoton vaatimat toimet on lueteltu kappaleessa 7. 

 

Kielisiiven varrella sijaitsevat toisen kerroksen luokat ovat todennäköisesti parhaita 

tiloja, mitä rakennuksesta löytyy. Myös niissä on puutteita (mm. välipohjan 

kylmäsillat, poistoputkien kondensointi tiilihormeihin, käytävän kotelon 

puutteelliset höyrynsulut ja altistereitit sisäilmaan, kattoläpivientien mahdolliset 

tiiviysongelmat sekä yläpohjan eristeiden mahdolliset vauriot), mutta 

haastattelutietojen mukaan näihin tiloihin ei liitetty oireilua koulun ollessa 

toiminnassa. Tilojen käyttöönoton vaatimat toimet on esitetty kappaleessa 7. 

 

Aulatiloissa raportoitiin vanhoista kattovuodoista esim. fysiikan ja biologian 

luokkien edessä. Aulatilojen sisäilmassa ei kuitenkaan ollut viitteitä 

toksiinintuottokykyisistä homeista. Pölyssä oli vahva viite toksisuushaitasta. 

Tarvittavat toimet on arvioitu kappaleessa 7. 

 

Kansliatiloissa oli puutteita seinärakenteissa. Ulkoseinän levytykset olivat saaneet 

paikoin vettä, turvonneet ja vääntyneet siten, että eristetilasta oli suora ilmayhteys 

sisäilmaan. Mikäli tilat otetaan käyttöön, seinärakenteet tulee korjata. Sisäilmassa ei 
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havaittu viitteitä toksiinintuottokykyisistä mikrobeista. Käyttöönottoon tarvittavia 

toimia on arvioitu kappaleessa 7. 

 

Auditorio ja kuvaamataitoluokka on rakennettu vanhan liikuntasalin paikalle. Tilojen 

sisäilmassa ei havaittu viitteitä toksiinintuottokykyisistä mikrobeista. 

Rakenneavauksen yhteydessä tehty hajuhavainto viittasi vahvasti kivihiilipikeen ja 

sitä kautta terveydelle haitallisiin PAH-yhdisteisiin rakenteissa ja sisäilmassa. 

Ongelma on sama sekä auditoriossa että kuvaamataitoluokassa (ja lisäksi 

todennäköisesti opettajainhuoneen portaikossa). Betonilaatta ja valesokkeli on 

todennäköisesti käsitelty kivihiilipiellä, josta voi päästä kaasumaisia PAH-yhdisteitä 

sisäilmaan. Ongelma voidaan poistaa tekemällä lattiarakenteeseen peruskorjaus eli 

poistamalla puukoolattu lattiarakenne kokonaisuudessaan ja poistamalla 

kivihiilipiki. Kevytrakenteinen ulkoseinä tulee uusia ongelman poistamiseksi 

(lattiarakenteesta on ollut suora ilmayhteys seinärakenteen sisään). Toisena 

vaihtoehtona on ulos tuulettuvan lattian ja seinän alaosan rakentaminen. 

Tarvittavat toimet on esitetty kappaleessa 7. 

 

Opettajainhuoneeseen vievässä portaikossa havaittiin aistinvaraisesti voimakas 

kaasumainen haitta. Altisteita ei analysoitu laboratoriossa. Portaiden yläpää on auki 

opettajainhuoneeseen, joten haitta kulkeutuu kyseisiin tiloihin. Haastatteluiden 

perusteella ainakin yksi opettaja liitti oireilunsa ja sairastelunsa voimakkaasti 

kyseiseen ilmatilaan. Porraskäytävä sijaitsee vanhan liikuntasalin nurkassa, joten 

PAH-yhdisteet on mahdollinen hajulähde. Hajulähteenä voivat olla myös kostuneet 

levyrakenteet.  

 

Opettajainhuone itsessään sijaitsee auditorion ja kuvaamataitoluokan yläpuolella. 

Tiloissa olevassa monistamossa oli vahva viite toksiinintuottokykyisistä mikrobeista 

sisäilmassa; muut tulokset tiloista olivat joko mahdollinen haitta tai ei viitettä 

haitasta. Haastatteluiden perusteella opettajat pitivät opettajainhuonetta hyvänä 

tilana. Tilojen käytön edellytykset on listattu kappaleessa 7. 
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Kellari jakautui sisäilman puolesta selvästi kahteen kategoriaan. Muovimattoa 

sisältävissä tiloissa ilman laatu oli aistinvaraisesti huono, monin paikoin pinnoitteen 

alla oli kohonneita kosteuksia ja Polygonin tutkimusraportin (27.8.2013) mukaan 

bulk-emissionäytteistä voitiin havaita, että muovimatot ovat paikoin 

hajoamistilassa. Kellarin niissä tiloissa, joissa lattia oli muuta kuin muovimattoa 

(esim. saumattua laattaa), ilmanlaatu oli aistinvaraisesti selvästi parempaa kuin 

muovimattoa sisältävissä tiloissa. Näissä tiloissa kosteusmittausten mukaan 

lattiamateriaalin valinta auttaa pitämään lattian perusongelman eli kosteuden 

kurissa haihduttamalla vettä laattojen saumoista.  

 

Kellarissa seinien alaosissa on havaittavissa kosteusrasitusta. Paikoin hilseilevistä 

ulkoseinistä voidaan päätellä kosteuden tulevan maakosteudesta riittämättömän 

kosteussulun vuoksi. Paikoin hilseilevistä väliseinistä voidaan päätellä, että myös 

alapuolelta tulee kosteusrasitusta. Kosteusongelman suuruutta sisäilman kannalta 

arvioitiin mikrobimaljanäytteillä. Johtopäätös tuloksista oli, että todennäköisesti 

kellarin sisäilmassa ei ole terveydelle haitallisia homeita. Poikkeuksena oli kellarin 

aula, jossa EC50-arvo oli 14 µg/ml. Tämä on lähellä raja-arvoa (12,5 µg/ml), jonka 

alapuolella on vahva viite toksiinintuottokykyisten mikrobien esiintymisestä 

sisäilmassa. Kellarin aulan ympäristössä on havaittu kosteutta wc-tilojen lattioissa 

(Polygonin raportti). Lisäksi vesi on tullut aikoinaan toistuvasti läpi ikkunan kohdalta 

(haastatteluista saatu tieto). 

 

Ilmanvaihdon osalta kellarissa tulee huomioida erillispoistot ja niiden vaikutus 

paine-eroihin sekä kellarissa että koko talossa. Keittiön poistojen ollessa 

toiminnassa ja käytävän palo-ovien ollessa auki suuret alipaineet voivat vaikuttaa 

pitkienkin matkojen päähän. Näillä on voinut olla merkitystä sisäilmaongelman 

synnyssä (altisteiden imeminen sisäilmaan rakenteista) ja ilmenemisessä portaikon 

yläpään lähettyvillä oleviin luokkiin ja myös parakkisiipeen, mikäli sen palo-ovia on 

pidetty auki. Parakin osalta ilmiö todettiin mittaamalla paine-eroja palo-ovi auki ja 

kiinni. Palo-ovien ollessa auki alipaineet olivat parakissa suuremmat ja haju oli 

voimakkaampi kuin palo-ovien ollessa kiinni. 
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että kellarin perusongelmina olivat maakosteus, 

vesipisteiden kosteus, vuotovedet ja erillispoistot. Näistä on seurannut 4 ongelmaa: 

1) muovimattojen ja liimojen vauriot muovimattoa sisältävillä osilla, 2) rakenteiden 

kastuminen vesipisteissä, 3) mahdolliset vauriot ulkopuolisesta kosteusrasituksesta 

johtuen ja 4) keittiön erillispoistoista johtunut mahdollinen alipaineongelma ja sitä 

seurannut altisteongelma kellarissa ja yläpuolisessa kerroksessa. Kappaleessa 7 on 

esitetty tilojen käyttöönottoa edeltävät toimenpiteet. 

 

Uimahallin kahvio-, puku- ja pesutilojen osalta johtopäätökset eivät ole 

yksiselitteisiä. Kuudesta mikrobimaljanäytteestä yhdessä ei ole viitettä 

sisäilmahaitasta, neljässä on mahdollinen viite sisäilmahaitasta ja yhdessä 

näytteessä on vahva viite sisäilmahaitasta. Tulkinnan mukaan naisten pukuhuone ja 

viereiset kassa-/valvomotilat tulisi tutkia tarkemmin ja korjata ennen 

käyttöönottoa. Muissa tiloissa viitteet haitoista ovat vähäisiä ja mikrobiperäinen 

sisäilmahaitta tutkituissa olosuhteissa on siis epätodennäköinen. On mahdollista, 

että herkät ihmiset kokevat haittoja tiloissa. 

 

Yllä mainittujen uimahallin tilojen ilmanvaihto on puutteellinen. Rambollin raportin 

(päivätty 8.2.2013) mukaan ilmanvaihtokanavat ja pääte-elimet ovat likaiset ja 

joitakin venttiilejä puuttuu kokonaan. Ilmamäärämittausten perusteella ilmamäärät 

ovat liian vähäiset suhteessa normaaliin käyttötarkoitukseen. Kahviota, 

pukuhuoneita ja sosiaalitiloja palvelevan tuloilmakoneen puhaltimen laakerit 

pitävät ääntä ja raitisilmapellin moottori on rikkoontunut. Kappaleessa 7 on 

käsitelty käyttöönottoon tarvittavia toimenpiteitä. 

 

Uimahallin allashuone on oma kokonaisuutensa. Allashuoneen vieressä ja alla on 

tekniset tilat ja huoltotunneli, jotka ovat aistinvaraisesti epäpuhtaat ja tutkimusten 

mukaan mikrobivaurioituneet. Nykyinen ilmanvaihto (elinkaarensa päässä) toimii 

Rambollin raportin (8.2.2013) mukaan siten, että korvausilma otetaan 

huoltotunnelin kautta. Tämä on merkittävä riskitekijä allashuoneen sisäilman 

kannalta. Nykyisellä ilmanvaihdolla tilojen käyttöä ei suositella. Lisäksi allashuoneen 

katossa on pinnoittamattomia akustolevyjä, mikä lisää kuituongelman riskiä. Hallin 
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kattoa/liikuntasalin lattiaa ei ole tutkittu. Kappaleessa 7 on suositukset tehtävistä 

toimenpiteistä. 

7. Toimenpide-ehdotukset 

Parakkirakennus 

Parakkirakennukselle suositellaan purkua. 

 

Kemian, fysiikan ja biologian luokat 

Käyttökielto ja sinetöinti TAI tilojen palauttaminen käyttöön seuraavin ehdoin: 

1) vesikattoremontti 

2) vaurioituneiden yläpohjaeristeiden ja muiden materiaalien vaihto 

3) ilmanvaihdon puhdistus ja säätö 

4) homepölysiivous tiloissa 

Tämän jälkeen tilankäyttäjien oireita tulisi seurata 3 kk, jonka jälkeen tehtäisiin 

arvio jatkosta. 

 

Kielisiipi 

Ennen tilojen käyttöönottoa suositellaan seuraavia toimenpiteitä: 

1) iv-järjestelmien poistoputkien vetämisen katolle asti ja kondensiovedestä 

kastuneiden materiaalien vaihto 

2) käytävän kotelointien puutteiden korjaus 

3) iv-kanavien kuitulähteiden poisto ja kanavien puhdistus 

4) ilmamäärien ja paine-erojen säätö 

5) iv-koneiden suodattimien vaihto 

6) entisen ranskan luokan (kielikäytävän toiseksi viimeisin luokka) tiivistykset 

7) pölyttömäksi siivous 

 

Aulatilat 

1) Mikäli vesikattoremonttia ei tehdä, kattovuotokohtien tutkiminen ja 

vaurioituneiden materiaalien vaihto vanhoista kattovuotopaikoista 

2) Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus 

3) Tiivistykset 

mailto:info@inspectorsec.fi
http://www.inspectorsec.fi/


Porlammin koulukeskuksen tutkimusraportti 25.1.2016                                             Sivu 19 / 23 

Analyysitulokset koskevat vain tässä analysoituja tuloksia. 
© Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainenkin kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty.  

info@inspectorsec.fi, www.inspectorsec.fi, Y-tunnus 2024498-5 

4) Pölyttömäksi siivous 

 

Kansliatilat 

1) Ulkoseinän sisärakenteen korjaus 

2) Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus 

3) Pölyttömäksi siivous 

 

Auditorio ja kuvaamataitoluokka  

Ongelmana ovat betonilaatan ja sokkelin PAH-yhdisteet, valesokkeli sekä 

vaurioituneet eristeet ulkoseinässä. Tiloja käyttöä ei suositella käytettäväksi 

nykykunnossa. Ennen tilojen käyttöönottamista tiloihin suositellaan 

1) Lattiarakenteen peruskorjausta 

2) Kevytrakenteisen ulkoseinän uusimista 

3) Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusta ja tasapainotusta 

Vaihtoehtoisesti lattia- ja seinärakenteeseen voi rakentaa tuulettuvan rakenteen, 

jossa korvausilma otetaan sisäilmasta ja poistetaan ulos. 

 

Opettajainhuone 

Opettajainhuoneen pääasiallisina ongelmina olivat portaikon kaasumainen haitta 

sekä monistushuoneen mikrobiperäinen haitta. Tilojen käyttöä ei suositella 

nykykunnossaan. Mikäli tilat halutaan ottaa käyttöön, toimenpiteiksi suositellaan 

1) kaasumaisen haitan poistamista (PAH-yhdisteet betonista ja/tai levyrakenteiden 

emissiot) 

2) monistushuoneen sulkemista ja sinetöintiä TAI kuntotutkimusta haitan 

paikantamiseksi ja korjaamiseksi 

3) ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusta ja tasapainotusta 

4) pölyttömäksi siivousta 

 

Kellarin muovimattoa sisältävät tilat 

Kellaritiloja ei suositella käytettäväksi nykyisessä kunnossaan. Ennen käyttöönottoa 

muovimattoa sisältäviin tiloihin suositellaan: 

1) muovimattojen poisto 

mailto:info@inspectorsec.fi
http://www.inspectorsec.fi/


Porlammin koulukeskuksen tutkimusraportti 25.1.2016                                             Sivu 20 / 23 

Analyysitulokset koskevat vain tässä analysoituja tuloksia. 
© Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainenkin kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty.  

info@inspectorsec.fi, www.inspectorsec.fi, Y-tunnus 2024498-5 

2) betonin hionta tai jyrsintä 

3) betonin kuumennus esim. +40°C 2 viikkoa hyvin tuulettaen 

4) betonin desinfiointi jäämiä jättämättömillä aineilla (esim. vetyperoksidi) 

5) päällystyksessä käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan suurta vesihöyryn 

läpäisevyyttä ja erinomaista kosteudenkestoa 

6) ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus 

7) pölyttömäksi siivous 

Kellarin aulatilat 

Kellarin aulan ympäristössä suositellaan: 

1) kosteusvaurioituneiden wc-tilojen remontointi 

2) ikkunan alueen vauriokorjaus tai huolellinen tiivistäminen 

3) ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusta 

4) homepölysiivous 

 

Kellarin erillispoistoja sisältävät tilat  

Kyseisissä tiloissa suositellaan: 

1) puhtaan korvausilman saatavuuden varmistaminen täysimääräisenä 

2) paine-erojen hallinta kaikissa käyttötilanteissa 

3) tilojen osastointi pitämällä palo-ovet aina kiinni 

 

Uimahallin kahvio-, puku- ja pesutilat 

Uimahallin kahvio-, puku- ja pesutiloissa oli paikoin viitteitä mikrobiperäisestä 

haitasta. Lisäksi ongelmana olivat ilmanvaihtojärjestelmän puutteet. Tiloja ei 

suositella käytettäväksi nykytilassaan. Käyttöönottoa edeltäviksi toimenpiteiksi 

suositellaan seuraavia toimia: 

1) naisten pukuhuoneen sekä kassa- ja valvomotilojen mikrobiperäisen haitan 

lähteen selvittäminen ja korjaaminen TAI kyseisten tilojen pitäminen suljettuna ja 

ilmatilaltaan eristettyinä 

2) ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen 

3) käyttäjien määrän pitäminen alkuperäistä mitoitusta alhaisempana 

4) ilmamäärien säätäminen uutta käyttötarkoitusta ja kuormitusta vastaaviksi sekä 

paine-erojen tasapainotus 
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5) TK103:n puhaltimen laakerointi ja raitisilmapellin moottorin uusinta 

6) homepölysiivous tiloissa 

 

Käyttöönoton jälkeen suositellaan tilankäyttäjien oireseurantaa 3 kk ajan ja käytön 

uudelleenarviointia. 

 

Mikäli tilat halutaan palauttaa merkittävään märkätilakäyttöön (kuten 

uimahallitoiminta), tulee lisäksi ottaa huomioon Rambollin raportissa (8.2.2013) 

mainitut lisäsuositukset. 

 

Uimahallin allashuone 

Allashuoneen pääasiallisina ongelmina olivat mikrobivaurioituneet ja epäpuhtaat 

teknisen tilan ja huoltotunnelin tilat, korvausilman tulo saastuneista tiloista, 

ilmanvaihtojärjestelmän käyttöiän päättyminen, pinnoittamattomat akustolevyt ja 

monet puutteet uimahallikäyttöön liittyen (Rambollin raportti 8.2.2013). 

Uimahallikäyttöön palautettuna suositukset ovat samoja kuin Rambollin raportissa 

(lisäksi suositellaan huoltotunnelin ilmatilan eristämistä allashuoneesta). 

 

Muuhun kuin uima-allaskäyttöön tarkoitettuna suositukset ovat seuraavat: 

1) ilmanvaihdon rakentaminen uusiksi 

2) puhtaan korvausilman saatavuuden varmistus 

3) kuitulähteiden eliminointi 

4) homepölysiivous 

5) tilankäyttäjien oireseuranta 3 kk ja tilojen käytön uudelleenarviointi 

 

Koulukeskuksen ilmanvaihtojärjestelmät 

Koulukeskuksen ilmanvaihtojärjestelmät suositellaan puhdistettavaksi 

perusteellisesti ennen käyttöönottoa. Säilytettävien järjestelmien ääni- ja 

lämpöeristeet tulee tutkia ja tarvittaessa korjata kuitupäästöjen ja mahdollisten 

vaurioiden varalta. Järjestelmien keskinäinen toimivuus tulee turvata siten, että 

tiloissa ei synny haitallisen suuria paine-eroja missään olosuhteissa a) toisiinsa 

nähden ja b) ulkoilmaan nähden. 
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Siivous ja irtaimiston käsittely 

Ennen käyttöönottoa tiloissa tulee tehdä perusteellinen siivous. Yleisesti puhutaan 

homepölysiivouksesta ja pölyttömäksi siivouksesta. Siivouksen osalta tulee 

noudattaa TTL:n ohjeita (liite 5) ja Kosteus- ja hometalkoiden ohjeita (liite 6). 

Kyseisissä dokumenteissa on kuvattu tarvittavat menetelmät, laitteet, aineet ja 

suojavarusteet. Liitteessä 5 on myös ohjeistettu vaurioituneen kohteen irtaimiston 

käsittely. 

 

Käyttöönoton jälkeen tiloissa tulee noudattaa tehostettua siivousta 3 kuukauden 

ajan. 

 

Seuranta 

Mikäli käytöstä poistettu rakennus halutaan palauttaa käyttöön onnistuneesti, 

seuranta nousee merkittävään osaan. Seuranta kannattaa toteuttaa sekä 

oireseurantana että tarvittaessa mittauksin. Tässä tapauksessa suositellaan 3 

kuukauden oireseurantaa kohteeseen muuton jälkeen. Tämän jälkeen suositellaan 

tilanteen uudelleenarviointia oireseurannan tulosten perusteella. 

8. Liitteet 

Liite 1A. Laskeumapölyn toksisuusmittaus 

Liite 1B. Mikrobitoksisuuden mittaaminen laskeumamaljoilta 

Liite 2. Mittaustulokset pohjakartassa 

Liite 4. Solutoksikologisten mittausten tulokset 

Liite 5. Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus 

Liite 6. Rakennusmateriaalin puhdistusohje 
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9. Allekirjoitus 
 

Oulussa, 25.1.2016 

_________________________________ 

Mikko Salin, FT 
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Liite 1 A. Laskeumapölyn toksisuusmittaus 
 

Menetelmällä mitataan tutkimussoluille aiheutunutta biologista haittaa. Menetelmä ei ilmaise 

aineita, joista haitta aiheutui. Mahdollisia toksisuuden lähteitä ovat erilaiset sisätilojen kemikaalit ja 

mikrobien aineenvaihduntatuotteet. Pölyn toksisuuden aiheuttajan selvittäminen vaatii 

lisätutkimusta. Toksisuus ilmoitetaan EC50 -arvona ja sillä on yhteys ihmisten kokemiin 

terveydellisiin haittoihin. Voimakas toksisuus aiheuttaa tarpeen terveydensuojelutoimille 

riippumatta siitä, mistä toksisuus johtuu. 

1. Mittausmenetelmä 

Laskeumapölyn toksisuusmittaus on solutoksikologinen menetelmä, joka voi antaa viitteitä tilaan 

liittyvästä terveydellisestä haitasta. Mittausten tehtävänä on tunnistaa sisätilapölystä aiheutuvia 

haittoja, joita ei saada selville muilla menetelmillä. Toksisuusmittaus ilmaisee tutkimussoluille 

aiheutuneen biologisen haitan (toksisuuden) suuruuden, mutta ei haitan aiheuttajaa. Tämän vuoksi 

sitä kutsutaan vastehakuiseksi menetelmäksi. 

Pölynäytteestä valmistetaan laboratoriossa uute, jolla altistetaan karjun siittiösoluja. Tämän jälkeen 

tutkitaan solujen liikkuvuus ja lasketaan toksisuus EC50‐arvona. EC50 tarkoittaa pitoisuutta, joka 

vaurioittaa 50 % soluista. Mitä pienempi EC50 ‐arvo on, sitä toksisemmasta näytteestä on kyse. 

Ympäristötoksikologiassa EC50‐arvo on arvioitu vertailukelpoisimmaksi tavaksi ilmaista näytteen 

toksisuus. 

2. Toksisuustulosten tulkinta ja terveydensuojelun tarve 

Tutkimussoluille aiheutunut haitta korreloi ihmisten kokemien terveyshaittojen kanssa. Tutkimuksissa1, 2 

on havaittu, että toksisissa kouluympäristöissä työskentelevät opettajat oireilevat selvästi verrokkeja 

enemmän. 

Pölynäytteet on jaettu toksisuuden mukaan neljään luokkaan taulukon I mukaisesti. Tulkintoja 

sovelletaan kouluihin, päiväkoteihin ja asuntoihin. 

 

Taulukko I. Pölyn toksisuuden tulkinta ja siihen liittyvät toimenpidesuositukset. 

 

Luokka 
Pölyn toksisuus, 
EC50 

Viite terveydel-
lisestä sisäilma-
haitasta 

Tilaan liittyy 
oireilua 

Toimenpidesuositukset 

1 
≤ 6 µg/ml, voimakas 
toksisuus 

Erittäin vahva kyllä/ei 
Nopea haitan vähentäminen 
riippumatta siitä, liittyykö 
tilaan oireilua 

2 
6,5…12,5 µg/ml, 

selvä toksisuus 
Vahva 

kyllä Nopea haitan vähentäminen 

ei Lisäselvitys/riskianalyysi 

3 

13…18 µg/ml, 

hieman kohonnut 
toksisuus 

Mahdollinen 
kyllä 

Nopea haitan vähentäminen, 

lisäselvitys/riskianalyysi 

ei Lisäselvitys/riskianalyysi 

4 

> 18 µg/ml 

ei merkittävää toksi-
suutta 

Ei viitettä ter-
veydellisestä 
sisäilmahaitasta 

kyllä 
Nopea haitan vähentäminen, 

lisäselvitys/riskianalyysi 

ei Ei toimenpidetarvetta 
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Luokka 1. EC50 ≤ 6 μg/ml. Erittäin vahva viite terveydellisestä sisäilmahaitasta. Pölyn voimakkaan 

toksisuuden yhteydessä esiintyy usein rakennukseen liittyvää oireilua. Koettu haitta on syntynyt jopa 

viikkojen, mutta yleensä kuukausien tai vuosien kuluessa. Oireet ovat olleet voimakkaitakin ja 

tilankäyttöön on liittynyt herkistymistä. 

Luokka 2. EC50 = 6,5…12,5 μg/ml. Vahva viite terveydellisestä sisäilmahaitasta. Oireilun esiintyvyys 

ryhmätasolla (herkin neljännes tilankäyttäjistä) on kohonnut selvästi. Oireilun syntymiseen on 

saattanut kulua useita kuukausia tai vuosia. 

Luokka 3. EC50 = 13…18 μg/ml. Mahdollinen viite terveydellisestä sisäilmahaitasta. Oireilun 

esiintyvyys on ollut vaihtelevaa. Osassa kohteita oireillaan voimakkaasti, toisissa kohteissa ollaan 

terveitä vuosien tai vuosikymmenten asumisesta huolimatta. 

Luokka 4. EC50 > 18 μg/ml. Ei viitettä terveydellisestä sisäilmahaitasta. Pölynäytteen toksisuustulos ei 

selitä mahdollista rakennukseen liittyvää oireilua. Selittäviä tekijöitä tulee etsiä muilla menetelmillä. 

3. Laskeumapölyn toksisuuden aiheuttajat 

Laskeumapölyn toksisuuden aiheuttajia on arvioitu kirjallisuustietojen ja tietokanta-analyysien avulla. 

Laskeumapölyn toksisuus johtuu sisäympäristön kemikaaleista, mikrobitoksiineista tai näiden 

yhteisvaikutuksesta. Laskeumapölyn toksisuuteen vaikuttavat tilojen aktiivinen käyttö ja vähäinen 

siivous. Siivous vähentää toksisia yhdisteitä. 

Rakennusmateriaaleista ovat osoittautuneet toksisiksi esimerkiksi jotkin ftalaatteja sisältävät 

muovimateriaalit.3 Eräiden tekstiilien ja niissä käytettyjen fungisidien, optisten kirkasteiden sekä pesu- 

ja hoitoaineiden4 käyttö voivat lisätä pölyn toksisuutta. Kolmantena ryhmänä ovat jäämiä jättävät 

käyttökemikaalit, kuten päivittäiset puhdistusaineet tai rakenteiden desinfioinnissa käytetyt biosidit.5 

Neljäs ryhmä on sähköisten laitteiden ja muun irtaimiston kemikaalit, esimerkiksi palonestoaineet, 

joita voi olla sisätilapölyissä merkittäviä määriä.6 Viimeisenä ryhmänä ovat mikrobitoksiinit, joiden 

vaikutusta pölyn toksisuuteen ei voida sulkea pois ilman tarkempia tutkimuksia. 

4. Lisätutkimukset 

Yhdellä tutkimusmenetelmällä ei yleensä kyetä selvittämään kaikkia sisäilmaongelman syitä, etenkään 

jos ongelma on pitkälle edennyt. Tällöin tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, kuten 

tilakohtaista riskianalyysia. Riskianalyysissä tunnistetaan tilankäyttäjien terveydelliset haitat ja pyritään 

löytämään oireilulle selitys analysoimalla kaikki saatavilla oleva tieto, joka liittyy tiloihin, rakennukseen 

ja tilankäyttäjiin. Analysoinnissa käytetään tilastotieteellisiä menetelmiä, kuten sisäisiä ja ulkoisia 

korrelaatioanalyyseja laajoja tietokantoja hyödyntäen. 
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Liite 1 B. Mikrobitoksisuuden mittaaminen laskeumamaljoilta 
 
Tiivistelmä 

Mittausmenetelmällä tunnistetaan toksiineja tuottavien mikrobien läsnäolo rakennuksessa. 

Jos toksisia mikrobeja on ilmanäytteissä paljon, se ennustaa kohonneita oire-esiintyvyyksiä 

ja indikoi haitallisia olosuhteita. Toksiset mikrobit voivat olla sisäilmassa yleisiä silloinkin, 

kun mikrobien kokonaismäärät ovat pieniä. Jotta laskeumamaljatutkimus olisi luotettava, 

tulee näytteitä ottaa riittävän monta. Toksisten mikrobien läsnäolo voi olla peruste tervey-

densuojelutoimille ja lisäselvityksille. 

1. Mittausmenetelmä 

Tutkimuksessa mitataan, ovatko toksiinintuottajat yleisiä tutkittavissa tiloissa. Jos tiloista 

saadaan useita toksisia näytteitä, se ennustaa huonoksi koettuja ympäristöoloja ja kohonneita 

oire-esiintyvyyksiä1, 2. Mittausmenetelmä voi tunnistaa mikrobiperäisen ongelman silloinkin, 

kun sisäilman mikrobimäärät ovat vähäisiä. Tällä tutkimusmenetelmällä voidaan tunnistaa 

myös haitallisen päästölähteen läsnäolo, jos tutkimus on suoritettu kattavasti. 

Näytteenotossa sijoitetaan avonainen mallasagarmalja (MEA) tutkittavaan tilaan tunnin ajaksi. 

Näytettä kasvatetaan laboratoriossa neljä viikkoa. Mikrobimassasta valmistetaan uute, jolla 

altistetaan karjun siittiösoluja. Kolmen vuorokauden jälkeen tutkitaan solujen liikkuvuus ja 

lasketaan toksisuus EC50‐arvona. EC50 tarkoittaa pitoisuutta, joka vaurioittaa 50 % 

tutkimussoluista. Mitä pienempi EC50 ‐arvo on, sitä toksisemmasta näytteestä on kyse. 

Ympäristötoksikologiassa EC50‐arvo on arvioitu vertailukelpoisimmaksi tavaksi ilmaista 

näytteen toksisuus. 

2. Tulosten tulkinta ja toimintasuositukset 

Tutkimustuloksia tulkitaan taulukon I mukaisesti. Tulkintoja sovelletaan kouluihin, 

päiväkoteihin, toimistoihin ja asuntoihin. 

Taulukko I. Mikrobitoksisuuden tulkinta ja siihen liittyvät toimenpidesuositukset. 

 
Sisäilman mikrobeihin liittyviä terveydellisiä haittoja on odotettavissa tutkituissa tiloissa, jos 

EC50 mediaani siittiöille on ≤ 12,5 μg/ml. Sisäilman mikrobeihin liittyviä terveyshaittoja ei ole 

odotettavissa tiloissa, jos vastaavien näytteiden EC50 mediaani siittiöille on ≥ 50 μg/ml. Näiden 

Mikrobitoksisuus 
MEA-maljalla 

EC50 (mediaani) 

Tulkinta mikrobiperäises-
tä terveydellisestä si-
säilmahaitasta (kun näyt-
teitä ≥ 3 kpl) 

Tiloihin 
liittyy 
oireilua 

Toimintasuositukset 

≤ 12,5 µg/ml Voimakas viite 
kyllä Nopea haitan vähentäminen  

ei Lisäselvitykset 

13 - 50 µg/ml Mahdollinen viite 
kyllä Haitan vähentäminen 

ei Lisäselvitykset 

> 50 µg/ml Ei viitettä 
kyllä 

Haitan vähentäminen 

Lisäselvitykset 

ei Ei toimenpidetarvetta 

mailto:info@inspectorsec.fi
http://www.inspectorsec.fi/


 Sivu 2 / 2 

© Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston saa kopioida vain kokonaan. 
Inspector Sec Oy, info@inspectorsec.fi. www.inspectorsec.fi, Y-tunnus 2024498-5. 

Liite 1 B, versio 2.11. Päivitetty 5.6.2015 

ääripäiden väliin jäävä alue edellyttää lisänäytteiden tutkimusta. Jos useasta tilasta on otettu 

yksi näyte, tutkimus kuvaa näiden tilojen keskimääräistä tilannetta. 

Vuonna 2012 julkaistun koulututkimuksen1 (n = 15 koulua) mukaan muun muassa astma ja 

hengitysvaikeudet, kipu-, silmä-, nivel- ja neurologiset oireet korreloivat mikrobitoksisuuden 

kanssa. Kyseisten terveyshaittojen esiintyvyys oli 2-3 -kertainen niissä kouluissa (4 kpl), joiden 

ilmassa oli eniten toksiinia tuottavia mikrobeja verrattuna niihin kouluihin (4 kpl), joissa 

toksiinintuottajia oli vähiten. 

3. Mikrobitoksisuuden aiheuttajat ja kasvuolosuhteet 

Käyttämällämme siittiötestillä on löydetty useita tieteelle tuntemattomia toksiineja ja niiden 

tuottajamikrobeja. Esimerkkeinä hometaloista löydetyistä toksiineista ovat muun muassa 

kereulidi4, amylosiini5, valinomysiini6 ja longibrakiinit.7 Löydetyt toksiinit ovat olleet usein 

solutason kaliumvuotojen ja tulehdusreaktioiden aiheuttajia.  

Yleisiä kasvualustoja rakennusperäisille mikrobeille ovat puu ja selluloosaa sisältävät 

materiaalit, kipsilevyt, joskus myös pöly.8 Toksiinintuottajia suosivat sopivien 

rakennusmateriaalien lisäksi luultavasti jotkin rakennuksissa käytetyt desinfiointiaineet (kuten 

PHMG ja booriyhdisteet), rakennusmateriaalien sisältämät kemikaalit ja suljetut rakenteet, 

joissa hiilidioksidipitoisuus kasvaa korkeaksi.9 

4. Jatkotoimenpiteet 

Jos tulokset viittaavat kohonneisiin terveydellisiin riskeihin, tarvitaan nopeita haittaa 

vähentäviä toimenpiteitä. Terveydellisen riskin aiheuttavan päästölähteen paikantaminen ja 

rajaaminen vaatii kuntotutkimuksen. Vaurion juurisyyn löytäminen ja sen korjaaminen sekä 

vaurioiden riittävä korjaaminen tulee sopia yhdessä asiaan perehtyneen asiantuntijan kanssa. 
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Tila

BG

Toksisuus EC50
[µg/ml]

Tuloksen tulkinta,
viite sisäilmahaitasta

Näyte

L6

L7

L8

L19

L20

L21

Mahdollinen

Aula 6,5 - 12,5 (9) VahvaP4

L23

L38

L45

L46

Kuvaamat.

Aulatila, aud.

Audit. etu

Audit. taka 12,5 - 50 (23)

> 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta

> 50 (129)

> 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta

> 50 (79) Ei viitettä sisäilmahaitasta

Mahdollinen12,5 - 50 (15)

GE

KE

Aula

Sisäänt. aula

Käytävä

> 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta

> 50 (54) Ei viitettä sisäilmahaitasta

- Ei kasvua

L7

L20

L23

L38

L45

L46

L56

L57

Ei viitettä sisäilmahaitastaL56

L57

Rehtori

Kanslia

Mahdollinen12,5 - 50 (14)

Mahdollinen12,5 - 50 (29)

Mahdollinen12,5 - 50 (48)

P4

FY

HI

HY

YL

UE - 

> 50 (56) Ei viitettä sisäilmahaitasta

L9

L10

L11

L12

L13

L14

Mahdollinen

Mahdollinen12,5 - 50 (40)

Tila

Fysiikka

Toksisuus EC50
[µg/ml]

Tuloksen tulkinta,
viite sisäilmahaitasta

6,5 - 12,5 (8) Vahva

Näyte

P2

L15

L16

L17

L18

Käytävä

Käytävä

Käytävä

Käytävä 12,5 - 50 (19)

> 50 (54) Ei viitettä sisäilmahaitasta

> 50 (135) Ei viitettä sisäilmahaitasta

Ei kasvua

- Ei kasvua

> 50 (135) Ei viitettä sisäilmahaitasta

> 50 (69) Ei viitettä sisäilmahaitasta

MA Mahdollinen12,5 - 50 (33)

Liite 2.  Mittaustulokset ja tutkimukset pohjakartassa, 1 krs

Laskeumamaljanäytteiden toksisuus

Parkki

ME

KI

EN

AI

Käytävä 12,5 - 50 (24)

> 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitastaL1

L2

L3

L4

L5

L22 Mahdollinen

Mahdollinen

Mahdollinen

Mahdollinen

12,5 - 50 (16)

12,5 - 50 (36)

12,5 - 50 (32)

Pölynäytteiden toksisuus

> 50 (115) Ei viitettä sisäilmahaitasta

L14 L13 L12

L15

L11 L10 L9

P2

L16 L17 L18

L8

L19

Pitkä siipi 13 - 18 (16) MahdolllinenP1

Rakenneavaukset

L5

L1

L2L3L4

L22P1
L21

L6



Liite 2.  Mittaustulokset ja tutkimukset pohjakartassa, 2. krs

Laskeumamaljanäytteiden toksisuus

Tila

Monistusm.

Toksisuus EC50
[µg/ml]

Tuloksen tulkinta,
viite sisäilmahaitasta

Näyte

L47
L48
L49

L50
L51
L52
L53
L54
L55

Pikkuhuone
Op. h. Sali 3 
Porrastas.

Vahva≤12,5 (2) 
Op.h.keitt.

Op.h. TV-rad
Op.h. Sali 1
Op. h. Sali 2
Oppilastyö

- Ei kasvua

L50

L47

L49

L48

Mahdollinen12,5 - 50 (23)
12,5 - 50 (34) Mahdollinen

- Ei kasvua

L51

- Ei kasvua

L52

L53

> 50 (55) Ei viitettä sisäilmahaitasta

L55

L54

> 50 (82) Ei viitettä sisäilmahaitasta
> 50 (129) Ei viitettä sisäilmahaitasta



Liite 2.  Mittaustulokset ja tutkimukset pohjakartassa, Kellari

Laskeumamaljanäytteiden toksisuus

Tila

Sos.tila

Toksisuus EC50
[µg/ml]

Tuloksen tulkinta,
viite sisäilmahaitasta

- 

> 50 (55) Ei viitettä sisäilmahaitasta

Näyte

L24

L25

L26

L27

L28

L29

Mahdollinen

Pölynäytteiden toksisuus

Tila

Keittiö

Toksisuus EC50
[µg/ml]

Tuloksen tulkinta,
viite sisäilmahaitasta

6,5 - 12,5 (9) Vahva

Näyte

P3

L30

L31

L32

L33

Käytävä

Käytävä

Luokka

Opetuskeitt. 12,5 - 50 (48)

> 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta

> 50 (123) Ei viitettä sisäilmahaitasta

Ei kasvua

- Ei kasvua

> 50 (129) Ei viitettä sisäilmahaitasta

> 50 (54) Ei viitettä sisäilmahaitasta

Mahdollinen12,5 - 50 (14)

L34

L35

L36

L37

Sos.tila

Erityisop.

OPO keittiö

OPO

Huone

Ruoan jakelu

Ruokala

Käytävä

Aulatila

- Ei kasvua

> 50 (139) Ei viitettä sisäilmahaitasta

> 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta

> 50 (92) Ei viitettä sisäilmahaitasta

- Ei kasvua

ValvomoL39

L40

L41

L42

L43

L44

Vahva≤12,5 (11) 

N suihkutila

N pukuh.

Aula

M pukuh.

M suihkutila

Mahdollinen12,5 - 50 (14)

12,5 - 50 (34) Mahdollinen

> 50 (54) Ei viitettä sisäilmahaitasta

Mahdollinen12,5 - 50 (32)

12,5 - 50 (44) Mahdollinen

L25

L24

L26 L27
L28

L29

L30L37 L31

L33
P3

L36 L35

L34

L40

L41

L42L43

L44

L39

L32
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Liite 4. Toksisuusmittaustulokset  
  

       
1. Taustatiedot      

 
 
Toimeksiantaja  Lapinjärven kunta 
   Kunnanjohtaja Tiina Heikka  
   Lapinjärventie 20 A 
   07800 Lapinjärvi 
 
Tutkimuskohde  Porlammin yläkoulu ja uimahalli 
   Koulupolku 8 
   07820 Porlammi 
     
Tutkimuksen suorittaja  Inspector Sec Oy Laboratorio 
  c/o OAMK, Kotkantie 1, 90250 Oulu 
 
Käytetty menetelmä Sisäinen menetelmä, karjun siittiösolujen 

liikkuvuustesti, solutoksisuus. Sieni-itiöt 
sisätilojen mikrobi-ilmanäytteestä, huonepöly. 
Menetelmät on akkreditoitu 

 
 
Näytteenottaja Harry Wiberg ja Karoliina Linna / Inspector Sec Oy 
 
Näytteenottoaika  7.10.2015 
Näytteet saapuneet laboratorioon 12.10.2015 
Tutkimus alkoi   12.10.2015   
Tutkimus valmistui  13.11.2015 
 
Raportin laatija  Mari Leppilampi, laboratoriopäällikkö, FT 
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2. Näytteenotto  
  

2.1 Pyyhintäpölynäytteet 
 

Kohteesta kerättiin neljä (4) kpl pyyhintäpölynäytettä taulukon I mukaisesti.  
 
Taulukko I. Näytteenotto. 

Näytteen 
tunniste 

Tila Näytteenottokohta 

P1 Pitkä siipi  ilmastointiputken päältä 

P2 Fysiikka kaapiston päältä 

P3 Keittiö pakastimen päältä 

P4 Aula kaapiston päältä 

 
Näytteenotto suoritettiin sisäisellä menetelmällä. 
 

2.2 Ilmanäytteet 
 
Ilmanäytteet kerättiin laskeumamaljamenetelmällä mallasagar (MEA) -elatusalustalle 
taulukon II mukaisesti.  
 
Taulukko II. Laskeumamaljanäytteenotto. 

Näytteen 
tunniste 

Tila Näytteenottopaikka Laskeuma-
aika, klo 

L1 Parkki Pöydän päältä 13:22 - 14:21 

L2 ME Pöydän päältä 13:22 - 14:22 

L3 KI Pöydän päältä 13:22 - 14:22 

L4 EN Pöydän päältä 13:22 - 14:22 

L5 AI Pöydän päältä 13:22 - 14:23 

L6 BG Pöydän päältä 13:23 - 14:23 

L7 GE Pöydän päältä 13:23 - 14:23 

L8 KE Pöydän päältä 13:24 - 14:24 

L9 FY, parakkiosa Pöydän päältä 13:24 - 14:24 

L10 MA, parakkiosa Pöydän päältä 13:24 - 14:24 

L11 AT, parakkiosa Pöydän päältä 13:24 - 14:24 

L12 HY, parakkiosa Pöydän päältä 13:24 - 14:25 

L13 YL, parakkiosa Pöydän päältä 13:25 - 14:25 

L14 UE, parakkiosa Pöydän päältä 13:25 - 14:25 

L15 
Käytävä näytteiden 12 ja 13 

vieressä, parakkiosa Penkin päältä 
13:25 - 14:25 

L16 
Käytävä näytteen 16 kohdalla, 

parakkiosa Penkin päältä 
13:25 - 14:25 

L17 
Käytävä näytteen 10 kohdalla, 

parakkiosa Penkin päältä 
13:26 - 14:26 
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L18 
Käytävä näytteen 9 kohdalla, 

parakkiosa Penkin päältä 
13:26 - 14:26 

L19 Aula näytteen 8 kohdalla Penkin päältä 13:26 - 14:26 

L20 Sisääntuloaula Penkin päältä 13:27 - 14:27 

L21 Käytävä näytteen 5 kohdilla Penkin päältä 13:27 - 14:27 

L22 Käytävä näytteiden 3 ja 4 välissä Penkin päältä 13:27 - 14:27 

L23 Kuvaamataito Pöydän päältä 13:33 - 14:30 

L24 
Sos.tila, alakerta, portaiden 

vieressä Pöydän päältä 
13:40 - 14:37 

L25 
Sos.tila, alakerta, näytteen 24 

vieressä Pöydän päältä 
13:42 - 14:37 

L26 
Erityisopetus, entinen talonmiehen 

asunto Pöydän päältä 
13:44 - 14:46 

L27 OPO keittiö Tiskipöydän kulma 13:47 - 14:47 

L28 OPO Pöydän päältä 13:46 - 14:47 

L29 Huone Lavuaarin reuna 13:47 - 14:47 

L30 Käytävä, näytteen 29 kohdalla Hattuhylly 13:47 - 14:48 

L31 Käytävä, näytteen 32 kohdalla Hattuhylly 13:48 - 14:48 

L32 Luokka Pöydän päältä 13:49 - 14:49 

L33 Opetuskeittiö Ikkunalauta 13:49 - 14:49 

L34 Ruuan jakelu Pöydän päältä 13:50 - 14:49 

L35 Ruokala Lavuaarin reuna 13:51 - 14:50 

L36 Käytävä, näytteen 34 kohdalla Pöydän päältä 13:50 - 14:50 

L37 
Aulatila, alakerta, näytteen 28 

kohdalla Pöydän päältä 
13:50 - 14:51 

L38 Aulatila, auditorion edusta Pöydän päältä 13:57 - 14:52 

L39 Valvomo, 05 Pöydän päältä 14:13 - 15:17 

L40 N suihkutila, 022 Penkin päältä 14:14 - 15:18 

L41 N pukuhuone, 021 Penkin päältä 14:14 - 15:18 

L42 Aula 002, Pöydän päältä 14:15 - 15:18 

L43 M pukuhuone Penkin päältä 14:16 - 15:19 

L44 M suihkutila, 013 Penkin päältä 14:16 - 15:19 

L45 Auditorio, etuosa 133 Pöydän päältä 14:18 - 15:20 

L46 Auditorio, takaosa 133 Pöydän päältä 14:18 - 15:20 

L47 Mon.materiaali, 206 Pöydän päältä 14:41 - 15:40 

L48 Opett.huone, keittiö Keittiötason päältä 14:41 - 15:42 

L49 Opett.huone, TV-radio 207 Pöydän päältä 14:42 - 15:40 

L50 Opett.huone"Sali 1" Pöydän päältä 14:42 - 15:42 

L51 Opett.huone"Sali 2" Pöydän päältä 14:42 - 15:42 

L52 Opett.huoneOppilastyö 213 Tuolin päältä 14:43 - 15:43 

L53 Opett.huone"Pikkuhuone" Pöydän päältä 14:44 - 15:44 

L54 Opett.huone"Sali 3" Tuolin päältä 14:45 - 15:45 

L55 Opett.huone, porrastasanne Porrastasanne 14:46 - 15:46 

L56 Rehtori 131 Pöydän päältä 14:20 - 15:20 

L57 Kanslia 132 Pöydän päältä 14:20 - 15:20 
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Näytteenotto suoritettiin sisäisellä menetelmällä. Ilmanäytteitä inkuboitiin laboratoriossa 
huoneenlämmössä 4 viikon ajan. Tämän jälkeen mikrobikasvustot irrotettiin elatusalustalta, 
uutettiin ja suoritettiin solutoksikologinen mittaus.  
 
 

3. Toksisuusmittausten tulokset 
 
Pölynäytteen biologisen haitan suuruus mitataan solutoksikologisella kokeella, joka mittaa 
tilaan liittyvän sisäilmahaitan todennäköisyyttä. Tuloksena saadaan EC50-arvo, joka tarkoittaa 
näytteestä valmistetun uutteen pitoisuutta, joka vaurioittaa puolta altistetuista soluista (3 
vrk altistus).  
 
Taulukoissa III ja V on esitetty tutkittujen näytteiden tulokset käyttämällämme menetelmällä. 
Taulukossa on esitetty pitoisuusväli, jolle näytteen toksisuus sijoittuu.  Suluissa on tuloksen 
laskennallinen (viitteellinen) arvo.  
 
 
Taulukko III. Pölynäytteiden toksisuusmittausten tulokset.  

Tila Pölyn toksisuus, 
EC50 (µg/ml) 

Tuloksen tulkinta, 
viite sisäilmahaitasta 

Pitkä siipi  13 – 18 (16) Mahdollinen 

Fysiikka 6,5 - 12,5 (8) Vahva 

Keittiö 6,5 - 12,5 (9) Vahva 

Aula 6,5 - 12,5 (9) Vahva 

 
 
Tulosten tulkinta:  
Pölynäytteiden toksisuustulokset jaetaan toksisuuden mukaan neljään luokkaan taulukon IV 
mukaisesti *) 
 
 
Taulukko IV. Pölyn toksisuusmittaustulosten tulkinta.  

Luokka Pölyn toksisuus, 
EC50 (µg/ml) 

Tuloksen tulkinta, 
viite sisäilmahaitasta 

1 
≤ 6 µg/ml 

voimakas toksisuus 
Erittäin vahva 

2 
6,5 - 12,5 µg/ml 
selvä toksisuus 

Vahva 

3 
13 - 18 µg/ml 

hieman kohonnut toksisuus 
Mahdollinen 

4 
> 18 µg/ml 

ei merkittävää toksisuutta 
Ei viitettä sisäilmahaitasta 
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Taulukko V. Laskeumamaljanäytteiden toksisuusmittausten tulokset 

Tila Biomassan 
toksisuus  

EC50 (µg/ml) 

Tuloksen tulkinta,  
viite sisäilmahaitasta 

Huomioitavaa 

Parkki > 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

ME > 50 (115) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

KI 12,5 – 50 (16) Mahdollinen  

EN 12,5 – 50 (36) Mahdollinen  

AI 12,5 – 50 (32) Mahdollinen  

BG 12,5 – 50 (15) Mahdollinen  

GE 12,5 – 50 (14) Mahdollinen  

KE > 50 (79) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

FY, parakkiosa 12,5 – 50 (40) Mahdollinen  

MA, parakkiosa 12,5 – 50 (33) Mahdollinen  

AT, parakkiosa > 50 (69) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

HY, parakkiosa > 50 (135) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

YL, parakkiosa - - Ei kasvua 

UE, parakkiosa - - Ei kasvua 

Käytävä näytteiden 12 ja 
13 vieressä, parakkiosa 

> 50 (135) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Käytävä näytteen 16 
kohdalla, parakkiosa 

> 50 (54) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Käytävä näytteen 10 
kohdalla, parakkiosa 

> 50 (56) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Käytävä näytteen 9 
kohdalla, parakkiosa 

12,5 – 50 (19) Mahdollinen  

Aula näytteen 8 kohdalla > 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Sisääntuloaula > 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Käytävä näytteen 5 kohdilla > 50 (54) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Käytävä näytteiden 3 ja 4 
välissä 

12,5 – 50 (24) Mahdollinen  

Kuvaamataito - - Ei kasvua 

Sos.tila, alakerta, portaiden 
vieressä 

- - Ei kasvua 

Sos.tila, alakerta, näytteen 
24 vieressä 

- - Ei kasvua 

Erityisopetus, entinen 
talonmiehen asunto 

> 50 (54) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

OPO keittiö > 50 (129) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

OPO > 50 (139) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Huone - - Ei kasvua 

Käytävä, näytteen 29 
kohdalla 

> 50 (123) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Käytävä, näytteen 32 
kohdalla 

> 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Luokka > 50 (55) Ei viitettä sisäilmahaitasta  
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Opetuskeittiö 12,5 – 50 (48) Mahdollinen  

Ruuan jakelu > 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Ruokala > 50 (92) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Käytävä, näytteen 34 
kohdalla - - 

Ei kasvua 

Aulatila, alakerta, näytteen 
28 kohdalla 12,5 - 50 (14) Mahdollinen 

 

Aulatila, auditorion edusta 12,5 - 50 (29) Mahdollinen  

Valvomo, 05 12,5 - 50 (14) Mahdollinen  

N suihkutila, 022 12,5 - 50 (32) Mahdollinen  

N pukuhuone, 021 ≤ 12,5 (11) Vahva  

Aula 002, 12,5 - 50 (34) Mahdollinen  

M pukuhuone 12,5 - 50 (44) Mahdollinen  

M suihkutila, 013 > 50 (54) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Auditorio, etuosa 133 12,5 - 50 (48) Mahdollinen  

Auditorio, takaosa 133 12,5 - 50 (23) Mahdollinen  

Mon.materiaali, 206 ≤ 12,5 (2) Vahva  

Opett.huone, keittiö 12,5 - 50 (23) Mahdollinen  

Opett.huone, TV-radio 207 12,5 - 50 (34) Mahdollinen  

Opett.huone"Sali 1" - - Ei kasvua 

Opett.huone"Sali 2" - - Ei kasvua 

Opett.huone Oppilastyö 
213 - - 

Ei kasvua 

Opett.huone"Pikkuhuone" > 50 (55) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Opett.huone"Sali 3" > 50 (82) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Opett.huone, 
porrastasanne > 50 (129) Ei viitettä sisäilmahaitasta 

 

Rehtori 131 > 50 (129) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

Kanslia 132 > 50 (106) Ei viitettä sisäilmahaitasta  

 

Laskeumamaljamenetelmällä kerättyjen viljelynäytteiden tulokset jaetaan toksisuuden 
mukaan taulukon VI mukaisesti *) 
 
Taulukko VI. Laskeumamaljanäytteiden toksisuusmittaustulosten tulkinta (MEA-elatusalusta) 

Luokka Biomassan toksisuus, 
EC50 (µg/ml) 

Tuloksen tulkinta, viite 
sisäilmahaitasta 

1 
≤ 12,5 

selvä toksisuus 
Vahva 

2 
12,5 - 50 

hieman kohonnut toksisuus 
Mahdollinen 

3 
> 50 

ei merkittävää toksisuutta 
Ei viitettä sisäilmahaitasta 

 
*) Tulosten tulkintaohjeet perustuvat poikkileikkaustutkimukseen: Salin PJ, Salin JT, Andersson MA, Holma T, Nelo 
K & Salkinoja-Salonen M. Sisätilanäytteiden toksisuus ja terveyshaittaoireet kouluissa. 
Sisäilmastoseminaarijulkaisu SIY Raportti 30, 2012. s. 159–164. 
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4. Allekirjoitus 
 

 
Oulussa, 13.11.2015 
 

 
Mari Leppilampi 
laboratoriopäällikkö, FT 
Inspector Sec Oy laboratorio 
puhelin 050 411 0917 
sähköposti: mari.leppilampi@inspectorsec.fi   
 
 
 
Jakelu: Inspector Sec Oy Laboratorion arkisto 
 Inspector Sec Oy Riskianalyysiorganisaatio 
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1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta 

 
Tämän ohjeen pohjana on ollut Työterveyslaitoksen ohje "Homeettomaksi siivous ja irtaimiston 
puhdistus kosteus- ja homevaurioiden korjausten jälkeen". Puhdistusmenetelmien kehittyminen ja 
niihin liittyvä uusi tieto on päivitetty tähän ohjeeseen Työterveyslaitoksen ja Suomen JVT- ja 
Kuivausliikkeiden Liitto ry:n toimesta. Ohje on tarkoitettu kohteisiin, joissa on ollut merkittäviä ja 
laajoja kosteus- ja homevaurioita. Ohjeessa käytetään sana home, jolla viitataan kuitenkin 
rakennuksessa esiintyvään kosteusvauriomikrobistoon kokonaisuutena.  
 
Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus ovat kosteus- ja homeremontin viimeinen vaihe. 
Homeettomaksi siivous suoritetaan varsinaisen rakennussiivouksen jälkeen. Hyvin ja oikein toteutettu 
homeettomaksi siivous varmistaa tilojen käyttäjien onnistuneen paluun korjattuihin tiloihin. 
 
Homevaurioituneissa rakennuksissa sisäilmaan kulkeutuu homepölyä ja homeiden 
aineenvaihduntatuotteita, joista osa koetaan hajuina. Homeen haju koostuu kymmenistä erilaisista 
kaasumaisista kemiallisista yhdisteistä. Homepöly koostuu itiöistä ja rihmaston kappaleista. 
Pölyhiukkasten koko on alle 0,01 mm (10 µm), joten yksittäisiä hiukkasia ei voi nähdä paljain silmin. 
 
Homeenhajun ja homepölyn määrä sisäilmassa riippuu monista tekijöistä, kuten homevaurioiden 
laajuudesta ja sijainnista, vuotoilmareiteistä, ilmanvaihdosta ja rakennuksen painesuhteista. 
Homevaurioituneitten rakenteiden purkamisen ja korjaamisen aikana homepölyn määrä sisäilmassa 
kasvaa merkittävästi. Homepölyn määrä voi kasvaa jopa miljoonakertaiseksi alkuperäiseen tilanteeseen 
verrattuna. 
 
Homeenhaju ja homepöly kulkeutuvat ilmavirtausten mukana rakenteista ja tiloista toiseen sieltä, mistä 
ilmakin kulkee. Homepöly ja homeenhaju siirtyvät tiloista toiseen myös ihmisten, huonekalujen, 
tekstiilien, paperien ja muun irtaimiston sekä siivousvälineiden mukana. Homeen hajua vapautuu 
huoneilmaan myös rakenteiden ja materiaalien huokosista diffuusion vaikutuksesta. Diffuusio on ilmiö, 
jossa kemialliset molekyylit pyrkivät siirtymään väkevämmästä pitoisuudesta laimeampaan tasoittaen 
mahdolliset pitoisuuserot ajan mittaan. Homepöly ja homeenhaju tarttuvat kaikille mahdollisille 
pinnoille. Homepölyn hiukkaset ovat niin pieniä, että ne pysyvät kiinni myös pystypinnoilla. 
Kaasumaiset yhdisteet imeytyvät huokoisiin materiaaleihin. 
 
Homeet eivät yleensä varsinaisesti kasva rakennuksessa olevien kalusteiden tai paperimateriaalien 
pinnoilla, koska kasvuun tarvittava kosteus puuttuu. Pinnoilla havaittavat tummat pilkut ovat kuitenkin 
usein merkki homekasvusta.  
 
Sekä homepöly että homeiden aineenvaihduntatuotteet voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille 
terveyshaittoja. Yksittäisten ihmisten herkkyys reagoida homeenhajuun ja homepölyyn vaihtelee 
riippuen monista tekijöistä, kuten aikuisiän homealtistumistaustasta, varhaislapsuuden 
altistumistaustasta, ja geeniperimästä. Jokaisessa homevauriorakennuksessa on todennäköisesti 
joitakin erityisen herkkiä yksilöitä, joista osalla on voitu todeta jopa homeperäinen ammattitauti. 
Näiden erityisen herkkien tai ammattitautiin sairastuneiden ihmisten huoneisiin ei pidä viedä mitään 
homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa. On vaarana, että heidän oireensa palaavat uudessa 
sijoituskohteessakin irtaimiston mukana kulkeutuvien vähäisten altisteiden vuoksi. Käytäntö on myös 
osoittanut, että perusteellisinkaan homeremontti ja homeettomaksi siivous eivät välttämättä puhdista 
tiloja riittävän puhtaaksi herkimmille yksilöille, vaan oireet palaavat tiloihin palattaessa. 
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2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden purku- ja korjaustöissä 
 
Purku- ja korjaustöiden aikana tulee estää pölyn leviäminen korjauskohteesta ympäröiviin tiloihin. Näin 
suojellaan puhtaiden alueiden käyttäjien terveyttä. Suojaukset myös vähentävät ja helpottavat 
korjausten jälkeen tarvittavaa homeettomaksi siivousta. 
 
Rahallisesti mitattuna epäonnistunut pölynhallinta korjaustöiden aikana voi maksaa toteuttajalle 
siivouskuluina moninkertaisesti verrattuna kunnolla toteutettuun pölynhallintaan. Rakenteisiin ja 
pinnoille jäävä rakennusaikainen pöly aiheuttaa kustannuksia vielä kohteen valmistumisen jälkeenkin. 
 
Työkohteessa tehtävät korjaustoimenpiteet määräävät pölyntorjunnan tason. Korjaussuunnitelmien 
tulee olla tehty ennen rakennustöiden aloittamista. Suunnitelmien pohjalta valitaan menetelmät miten 
työt toteutetaan. 
Suunnitteluvaiheessa määritellään terveydelle haitalliset ja vaaralliset aineet sekä selvennetään missä 
ja minkälaisia työmenetelmiä käytetään. Sama toimintamenetelmä soveltuu kosteus- ja 
mikrobivaurioituneiden rakenteiden sekä tavallisten rakenteiden purkutöihin. 
Suunnitteluvaiheessa selventyy työssä käytettävien suojainten, suojarakenteiden, koneiden ja 
varusteiden tekninen taso ja määrä.  
 
 Korjattavasta tilasta tulee mahdollisuuksien mukaan siirtää kaikki irtonaiset kalusteet, 

materiaalit ja helposti irrotettava sisustus sellaisiin tiloihin, joissa ei ole kosteus- ja 
homevaurioita. Siellä tavarat puhdistetaan kohtien 5.2 ja 5.3 mukaisesti. Puhdistetut tavarat 
tuodaan takaisin tilaan vasta korjausten ja loppusiivouksen jälkeen. Tavaroiden puhdistustila 
tulee myös säännöllisesti puhdistaa 

 Vaihtomattojen tai tarramattojen avulla voidaan estää lilan kulkeutuminen jalkineissa puhtaille 
alueille 

 Niissä tiloissa, joissa mikrobialtistumisella voi olla erittäin vakavia seurauksia, kuten esim. 
sairaaloissa, tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Työvaatteet ja varusteet tulee vaihtaa 
erillisissä sulkuhuoneissa 

 Ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä suljetaan 
korjausalueelta. Ilmanvaihtokanavien venttiilit ja päätelaitteet peitetään muovikalvolla ja 
teipataan niin, ettei homepölyä pääse ilmanvaihtokanaviin 

 Purkualue osastoidaan erilleen muista tiloista esimerkiksi muoviseinillä ja alipaineistetaan siihen 
tarkoitetuilla laitteilla. Tällä estetään homepölyn ja homeen hajun kulkeutuminen ilmavirran 
mukana viereisiin huonetiloihin.  

 Osastointi pidetään voimassa purkutöiden aloittamisesta homesiivouksen lopettamiseen asti. 
Näin toimien kallista homesiivousta ei jouduta ulottamaan koko rakennukseen 

 Osastoidulta alueelta poistuttaessa (esim. tauot) huolehditaan, ettei vaatteiden ja jalkineiden 
mukana kulkeudu likaa/epäpuhtauksia puhtaisiin tiloihin 

 
Yksityiskohtaiset ohjeet purkutöistä ja tarvittavista suojauksista on esitetty Rakennustieto Oy:n ohjeissa 
 
 Ratu 82-0383 "Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku" 

 Ratu 82-0347 "Asbestia sisältävien rakenteiden purku" 

 Ratu 82-0381 "Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku" 

 Ratu 82-0382 "PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku" 

 Ratu 82-0384 "Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus." 
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3. Homeettomaksi siivouksen ajoitus 
 
Rakennussiivouksen, homeettomaksi siivouksen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten ajoitus on 
sovitettava keskenään ylimääräisen työn välttämiseksi. 
 
 Korjausten lopettamisen jälkeen tiloissa tehdään ensimmäiseksi normaali rakennussiivous. 

Tutkimusten mukaan tavanomaisella rakennussiivouksella ei saada homepölyä ja homeenhajua 
poistettua riittävän hyvin. 

 Tämän jälkeen tehdään ilmanvaihtolaitteiden ja kanavien puhdistus tarvittaessa. 
 Ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat puhdistetaan jos  

a) niissä on ollut mikrobikasvua,  
b) niihin on päässyt homepölyä,  
c) tai edellisestä puhdistuksesta on kulunut yli viisi vuotta 

 Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet vaihdetaan ja päätelaitteet puhdistetaan joka 
tapauksessa. 

 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten jälkeen tehdään tilojen homeettomaksi siivous. 
 Tilojen ilmanvaihto käynnistetään vasta ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten, suodattimien 

vaihdon ja homeettomaksi siivouksen jälkeen. 
 Homepölystä on vaikea päästä eroon. Siivouksen yhteydessä homepöly siirtyy helposti 

ilmaan ja leijuu siellä pitkiä aikoja, ennen kuin laskeutuu takaisin pinnoille. Ilmassa leijuva pöly 
poistuu tiloista normaalin ilmanvaihdon mukana. Lisäksi voidaan käyttää  H13 HEPA-
suodattimella varustettua tai vastaavan erotusasteen 
omaavaa ilmanpuhdistajaa epäpuhtauksien poistamiseksi huoneilmasta. Haisevien 
yhdisteiden laimentamiseksi ilmanpuhdistaja voidaan tarvittaessa varustaa  
aktiivihiilisuodattimella.  

 
Varsinaisen homeettomaksi siivouksen jälkeen tulee ylläpitää korotettua siivoustasoa 1-2 kuukauden 
ajan. Näin saadaan korjattujen tilojen puhtaus palautettua normaalien tilojen tasoiseksi. Jokainen 
siivouskerta poistaa rakennusaikaista homepölyä vähän kerrallaan. 

4. Työntekijän henkilökohtaiset suojaimet ja altistumisen vähentäminen siivouksen 
aikana 
 
Homeettomaksi siivouksen aikana on tärkeää käyttää henkilökohtaisia suojaimia, joilla estetään 
homepölyn ja homeiden aineenvaihduntatuotteiden pääsy työntekijöiden hengitysteihin ja iholle. 
Siivottavissa tiloissa on jäljellä runsaasti homepölyä ja homeenhajua, jotka voivat aiheuttaa 
terveyshaittoja. Hengityssuojaimeksi suositellaan puhaltimella varustettua suodatinsuojainta esim. 
TH3PA2. Se suodattaa orgaaniset kaasumaiset yhdisteet, kuten homeenhajun ja hiukkaset, kuten 
homepölyn. Puhaltimella varustetussa hengityksensuojaimessa ei ole hengitysvastusta, joten sitä 
voidaan käyttää koko päivän ajan. Kasvot peittävä visiiriosa tai kokonaamari suojaa myös silmät ja 
kasvojen ihon. 
 
 Alle 2 tuntia kestävissä siivouksissa, joissa pölyä ja homeenhajua on vähän, voidaan käyttää 

kokonaamaria, joka on varustettu P3- luokan suodattimella. P3-luokan suodatin poistaa 
homepölyn, mutta ei homeenhajua. 

 Hengityksensuojaimen suodatin tulee vaihtaa hyvin pölyisissä kohteissa päivittäin ja muuten 
aina kun siirrytään työkohteesta seuraavaan.  

 Hupullinen kertakäyttöhaalari, suojakäsineet ja kengänsuojukset estävät ihoaltistumisen. 
(Käsineiden tulee suojata ihoa myös käytettäviltä pesuaineilta). 
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 Suojavaatteet tulee vaihtaa puhtaisiin siirryttäessä tiloista toiseen, jotta homepöly ei leviä 
vaatteiden mukana muihin tiloihin. 

 Suojainten tulee olla järjestelmähyväksyttyjä ja CE- merkinnöin varustettuja. 
 Henkilön, joka on herkistynyt homeelle, ei tule ryhtyä homepölyisen irtaimiston puhdistukseen. 
 Töissä on huomioitava myös yleiset työ- ja käyttäjäturvallisuuden vaatimukset. 

5. Homeettomaksi siivouksen menetelmät 
 

Homeettomaksi siivouksen tavoitteena on päästä eroon homepölystä ja homeen hajusta. 
 
Homeettomaksi siivouksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin muissakin perusteellisissa 
siivouksissa. Erona normaaliin perusteelliseen siivoukseen on siivoojan suojaaminen 
hengityksensuojaimella ja HEPA- suodattimilla varustettujen pölynimureiden käyttö. 
Lyhenne HEPA tulee englanninkielisestä termistä High Efficiency Particulate Arrestance filter.  
HEPA -suodattimien läpäisyä kuvaavat suodatusluokat ovat H10... H14, jotka sinänsä ovat tehokkaita 
homepölyn erottamiseen. HEPA- suodatin poistaa tehokkaasti pölyn, siitepölyn ja bakteerit. 
Tavanomaista pölynimuria ei saa käyttää, koska homepöly pääsee sen läpi, leviten sisäilmaan. Tärkeä 
tekijä suodatinluokan lisäksi on koko imurin erotusaste, joka riippuu imurin rakenteesta.  Rakennus- ja 
teollisuusimurit on luokiteltu L, M ja H- luokkiin, joista M- (Medium risk) ja H- (High risk) luokan imurit 
soveltuvat parhaiten vaativiin rakennus- ja homepölysiivouksiin. Imureiden vaatimuksenmukaisuus 
voidaan osoittaa SFS-EN 60335-2-69 standardin mukaisella M- tai H-merkinnällä. 
 
Homeettomaksi siivouksen onnistumisen valvonta on tärkeää. Valvonnasta tulisi laatia 
kirjallinen raportti, joka liitetään homevauriokorjausta koskevaan dokumentointiin.  
Pohjoismainen siivouslaadun mittaamisen standardi INSTA800 antaa viitekehyksen puhtaustason 
visuaaliselle ja objektiivisille tarkastuksille.  

5.1 Siivousjärjestys 
 
Oikealla siivousjärjestyksellä estetään homepölyn ja lian siirtyminen tiloista toisiin. 
 
 Siivous etenee huone kerrallaan ja käytävä siivotaan viimeiseksi 
 Siivous tehdään aina puhtaammasta tilasta likaisempaan päin 
 Siivoaminen tehdään ylhäältä alaspäin 
 Jos alueella on alalaskettuja tiloja, puhdistetaan niiden yläpuoleiset tilat ensin: alaslaskettujen 

kattojen yläpinnat ja yläpuolinen tekniikka (sähköjohdot yms.), kotelorakenteiden taustat ja 
seinäpinnat imuroidaan 

 Suositeltavin menetelmä on ns. vedetön siivous, joka suoritetaan valmiiksi sopivaan kosteus-
/nihkeysasteeseen valmistetuilla mikrokuitupyyhkeillä. Mikäli käytetään puhdistusaineliuosta 
sangossa, se on vaihdettava riittävän usein 

 Kun siirrytään huoneesta tai tilasta toiseen, vaihdetaan puhtaat siivousvälineet lian siirtymisen 
estämiseksi 

 Kalusteiden ja sisusteiden pyyhkimisessä käytetään joko kertakäyttöisiä tai helposti huollettavia 
mikrokuituisia pyyhkeitä. (Siivousvälineiden on oltava puhtaita ja puhdistusliinat tulee vaihtaa 
tilojen välillä) 

 Siivousjätteet suljetaan ilmatiiviisti pusseihin ja hävitetään 
 Siivouksen aikana on vältettävä kaikenlaista läpikulkuliikennettä siivottujen ja siivoamattomien 

tilojen välillä, ettei pölyä siirry takaisin siivottuihin tiloihin 
 Siivouksen tarkastus tehdään aistinvaraisesti kaikkien työvaiheiden aikana 



    7 
 

 2011 

 Siivotut tilat ”sinetöidään” (ovi teipataan, huone korttiin tehdään merkintä siivouksen 
valmistumisesta) 
 

5.2 Irtaimiston ja pintojen puhdistus 
 
Aina kun muutetaan eri kiinteistöön, on hyvä puhdistaa irtaimisto edellisen kiinteistön 
epäpuhtauksista. Erityisen tärkeää tämä on kun siirrytään pois homevaurioituneesta rakennuksesta. 
 
Irtaimisto siirretään pois homevaurioituneista tiloista jo ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista ja 
lajitellaan tarpeellisuuden ja mahdollisen puhdistettavuuden mukaan.  
Irtaimiston puhdistamiseen käytettävä alue on kokonaisuudessaan eristettävä muista tiloista 
väliaikaisilla osastoivilla suojaseinillä (tai muuten varmistutaan riittävästä osastoinnista). Puhdistustilan 
ilmanvaihto järjestetään koneellisesti siten, että puhdistustila on alipaineinen ja puhdistustyössä 
mahdollisesti irtoava pöly johdetaan suodattimella varustetun puhaltimen kautta ulos. Korvausilma 
puhdistustilaan tulee järjestää mieluiten suodattimen läpi (mieluiten HEPA-suodatus/ vähintään F7 
suodatin). 
 
Puhdistustilaan siirretään irtaimistoa siten, että työskentelylle jää riittävästi tilaa. Tilassa oleva 
irtaimisto puhdistetaan yhdellä kertaa (esim. yhden työpäivän kuluessa) ja siirretään sen jälkeen 
puhtaisiin, vauriottomiin varastotiloihin. Kun puhdistustila on tyhjennetty, se siivotaan uudelleen. Vasta 
tämän jälkeen siirretään tilaan uusi erä irtaimistoa puhdistettavaksi. 
 
5.2.1 Yleistä 
 
 Kaikki tarpeettomat tavarat hävitetään. Arkistomateriaalien (asiakirjat, mapit ym.), sekä ATK- 

laitteiden puhdistamisessa ja/tai hävittämisessä tulee huomioida aina ko. kohteen tietosuojan ja 
turvallisuuden vaatimukset 

 Kaikki selvästi homehtunut tavara, joissa on homepilkkuja tai pintahometta, esimerkiksi verhot 
ja pehmustetut tuolit, viedään hävitettäväksi. Myös selvästi homeelle haisevat tavarat tuhotaan. 
Asiakirjojen ja arvotavaran asianmukaisista jatkotoimenpiteistä tulee erikseen neuvotella 

 Seinät, laipio, lattia sekä valaisimet ja kaikki kovat ja pehmeät kalusteet imuroidaan HEPA- 
suodattimella varustetulla imurilla. Suositeltava imuriluokka on M tai H. Imureiden 
vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS-EN 60335-2-69 standardin mukaisella M- tai H-
merkinnällä. 

 Myös hyllyjen taustat, sähköjohdot ym. pölyä keräävät tavarat ja pinnat imuroidaan 
 Huonekasvit puhdistetaan huolellisesti ja vaihdetaan ainakin pintamulta 
 Kaikki kovat vaaka- ja pystypinnat ja huonekalut nihkeäpyyhitään yleispesuainetta käyttäen 

esim. nihkeytetyillä mikrokuitupyyhkeillä tai kertakäyttöpyyhkeillä, jotta imuroinnin jälkeen 
pinnoille jäänyt hienopöly saadaan poistettua. Pyyhinnät on syytä suorittaa vasta aikaisintaan 
1vrk:n kuluttua imuroinnista, jotta suuremmat pölyhiukkaset ehtivät riittävästi laskeutua 

 Kovien pintojen puhdistusaineeksi riittää yleensä yleispuhdistusaine. Desinfioivia pesuaineita, 
kuten kloori- tai perhappoja sisältäviä tuotteita, voidaan käyttää jos epäillään, että pinnoilla on 
runsaasti hometta sisältävää likaa esimerkiksi pinnan epätasaisuuden takia. Käyttäessä 
erikoisaineita on ensin varmistettava puhdistusaineen soveltuvuus kyseiselle pinnalle ja 
noudatettava käyttöselosteiden ohjeita suojautumisesta ja varoajoista 

 Syntyvät siivousjätteet suljetaan ilmatiiviisti ja kuljetetaan päivittäin pois alueelta 
 Siivousjätettä ovat siivousroskat, imurin ja hengityksensuojaimen suodattimet, pölypussit,  

kertakäyttöpyyhkeet ja imuroitu pöly 
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5.2.2 ATK-laitteet 
 

ATK- ja muut elektroniikkalaitteet keräävät itseensä pölyä, joka tulisi poistattaa. Suosittelemme 
irrottamaan laitteiden kannet ja osastoidussa /alipaineistetussa erillisessä tilassa tai ulkona 
puhaltamaan pölyt pois paineilmapistoolilla (suositellaan suodatettua, vedetöntä ionisoitua 
paineilmaa). Kannet ja kotelot pyyhitään kuten muutkin kovapintaiset kalusteet.  

 

5.2.3 Arkistomateriaalit 
 
 Arkistomateriaali on sisäilman laatua ajatellen aina ongelmallinen, sillä siinä on mukana mitä 

kirjavimman historian läpikäyneitä paperi- ja pahvimateriaaleja. Niitä ei pidä viedä kenenkään 
työhuoneeseen. Arkistot on usein sijoitettu homevaurioituneeseen osaan rakennusta, 
esimerkiksi kellaritilaan, josta niihin on tarttunut homepölyä ja homeen hajua. 
Arkistomateriaalit voidaan imuroida pölyttömäksi HEPA- imurilla, mutta kovin hyvää tulosta ei 
normaalimenetelmillä saavuteta. Uudempaa materiaalia voidaan kopioida, mutta arvokkaita 
alkuperäisiä ei voida. Tulevassa kohteessa tällainen arkisto tulee sijoittaa tilaan, jossa on 
erillisilmastointi, ja joka on alipaineinen muihin tiloihin nähden   

 Mapeista ja kirjoista puhdistetaan kannet, sillä välilehtiin ei yleensä pääse merkittäviä määriä 
homepölyä. Pientä alipaineistajaa voidaan käyttää kohdepoistona puhdistettaessa mappien 
sisäosia 

 Puhdistustyötä suoritetaan HEPA- suodattimella varustetulla imurilla ja nihkeäpyyhinnällä. 
Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää pesuaineita. Työssä voidaan käyttää myös tehokasta imuria, 
esim. imulaitteena korkeapainepuhallin, jonka poistoilma on johdettu ulos. Laitetta/ laitteita 
käytetään myös työskentelyalueiden päivittäiseen puhdistukseen. Paineilmalla ”huuhdellen” 
tehtävässä puhdistuksessa (esim. mapit ja kirjat) pöly ohjataan alipaineistajan kautta suoraan 
ulos (suodatettuna) 
 

5.2.4 Hajunpoisto  

 
 Homeen- ja muiden siivottavan tilan käyttöä haittaavien hajujen poistaminen on usein pölyjen 

poistamista hankalampaa. Tuulettaminen poistaa hajuja. Tuuletusta voidaan tehostaa erilaisilla 
ilmanpuhdistimilla ja tuuletuspuhaltimilla .  
Vaikeissa tapauksissa voidaan käsitellä huonetilat hapettavilla aineilla kuten otsonilla. 
Otsonointi tulee jättää sertifioidun asiantuntijan tehtäväksi. Käsittelyn soveltuvuus 
materiaaleille, varoajat ja suojaustoimenpiteet tulee huolellisesti selvittää. Otsonoinnin aikana 
tilojen otsonipitoisuudet ovat hengenvaarallisia. Otsonointi vaikuttaa kaikkiin käsiteltävän 
huonetilan materiaaleihin ja kemiallisten reaktioiden seurauksena syntyy myös uusia 
kaasumaisia yhdisteitä, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisätietoa otsonista löytyy 
seuraavasta linkistä: 
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/sisaymparistotekijat/sisailman_epa
puhtaudet/otsoni/Sivut/default.aspx 

 Homeen hajua on vaikea poistaa kirjoista ja muista paperimateriaaleista 
 Huokoiset materiaalit imevät itseensä kaasuja (ja hajuja) joiden poistamiseen voidaan käyttää 

esimerkiksi seuraavia menetelmiä yhdessä: 
o karkean- ja hienopölyn poisto imuroimalla (HEPA- imuri) 
o pintojen nihkeäpyyhintä (alkoholipohjainen liuos) 
o lämmitys 
o riittävän pitkä tuuletus suodatetulla ilmalla (HEPA 13) 

 
 

http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/sisaymparistotekijat/sisailman_epapuhtaudet/otsoni/Sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/sisaymparistotekijat/sisailman_epapuhtaudet/otsoni/Sivut/default.aspx
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5.2.5 Työskentelytilat 
 
 Mikrobivaurioituneen tilan irtaimisto tulisi puhdistaa mahdollisimman puhtaissa tiloissa, jotta 

ympäristön epäpuhtaudet eivät puhdistustyön yhteydessä, tai sen jälkeen pääsisi 
kontaminoimaan puhtaisiin tiloihin siirrettävää, jo puhdistettua, materiaalia 

 Homevaurioituneesta rakennuksesta (tai muualta) tulisi pyrkiä löytämään tila, jossa 
mikrobivauriot olisivat mahdollisimman vähäisiä. Ennen irtaimiston siirtämistä puhdistamiseen 
varattu tila tulee siivota perusteellisesti  

 Puhdistustila tulee eristää likaisemmista tiloista 
 Mikäli irtaimisto on erittäin likaista ja silmin nähden pölyistä, voidaan irtaimistoa puhdistaa 

alustavasti jo vaurioituneissa tiloissa (imurointi HEPA -suodattimin, mattojen ja 
tekstiilipintaisten huonekalujen imurointi ja tamppaus) 

5.3 Tekstiilien ja muiden pehmeiden pintojen puhdistus 
 
Pehmeistä materiaaleista homepölyn puhdistaminen on hankalampaa kuin kovista pinnoista. 
Homeen haju tarttuu yleensä vahvemmin pehmeisiin pintoihin. 
 
 Pääperiaatteena on hävittää kaikki mahdolliset tarpeettomat irralliset tekstiilit, paperit, 

akustointilevyt ja vastaavat 
 Kalusteet imuroidaan HEPA- suodattimella varustetulla imurilla (M- tai H- luokka) 
 Homepölyn poistamiseksi irrotettavat tekstiilit pestään pyykinpesukoneessa kuumalla 

pesuohjelmalla (vähintään 60 °C) 
 Toistetut vesipesut kuumalla pesuohjelmalla (vähintään 60 °C) parantavat hajumolekyylien 

poistumista materiaalin huokosista, koska diffuusio nopeutuu lämpötilan noustessa 
 Homeen hajua voi poistaa toistettujen kuumavesipesujen lisäksi silittämällä kuumalla raudalla ja 

tuulettamalla ulkoilmassa.  
 Parhaiten homeenhajun poistaa kemiallinen pesu. 
 Verhot voidaan pestä tavalliseen tapaan pesukoneessa, mahdollisuuksien / pesuohjeitten 

mukaan 60- 90 °C:ssa.  
 Matot ja muut sisustustekstiilit pestään tai pesetetään pesulassa pesuohjeiden mukaan 

 
Sohvat, nojatuolit, pehmustetut työtuolit ym. pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan uusilla 
kalusteilla, sillä pehmusteissa mahdollisesti esiintyvän mikrobikasvuston poistaminen on erittäin 
vaikeaa. Esim. erilaiset desinfiointikäsittelyt tappavat mikrobit, mutta eivät poista kuollutta kasvustoa, 
joka voi edelleen aiheuttaa oireita homeelle herkistyneille henkilöille.  
Mikäli vaurioituneissa tiloissa käytössä olleet kalusteet halutaan kuitenkin siirtää puhtaisiin tiloihin, 
tulee ne imuroida huolellisesti HEPA- suodinta käyttäen sekä tampata ja tuulettaa. 

6. Yhteenveto 
 

Kohta 1 
Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus ovat kosteus- ja homevaurioremontin viimeinen vaihe. 
Homeettomaksi siivous suoritetaan varsinaisen rakennussiivouksen jälkeen. Hyvin ja oikein toteutettu 
homeettomaksi siivous varmistaa tilojen käyttäjien onnistuneen paluun korjattuihin tiloihin.  
 
Kohta 2 
Ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista tulee pyrkiä estämään pölyn leviäminen korjauskohteesta 
alipaineistamalla ja osastoimalla kohde. Näin suojellaan puhtaiden alueiden käyttäjien terveyttä sekä 
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tiloja irtaimistoineen. Suojaukset myös vähentävät ja helpottavat korjausten jälkeen tarvittavaa 
homeettomaksi siivousta.  
 
Kohta 3 
Rakennussiivouksen, homeettomaksi siivouksen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten ajoitus on 
sovitettava keskenään ylimääräisen työn välttämiseksi.  
 
Kohta 4 
Homeettomaksi siivouksen aikana on tärkeää käyttää henkilökohtaisia suojaimia, joilla estetään 
homepölyn ja homeen hajun pääsy keuhkoihin, limakalvoille ja iholle. Siivottavissa tiloissa on jäljellä 
runsaasti homepölyä ja homeenhajua, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja. 
 
Kohta 5 
Homeettomaksi siivouksen tavoitteena on päästä eroon homepölystä ja homeen hajusta. 
Homeettomaksi siivouksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin muissakin perusteellisissa 
pölyttömäksi siivouksissa. Merkittävimpänä erona normaaliin perusteelliseen siivoukseen on kohteen 
alipaineistus ja osastointi, siivoojan suojaaminen hengityksensuojaimella ja HEPA- suodattimilla 
varustettujen, luokiteltujen pölynimureiden käyttö.  
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1 Johdanto

Homevaurioiden korjaamisen yhteydessä ei aina ole 
mahdollista uusia kaikkia vaurioituneen rakenteen 
rakennusmateriaaleja. Siitä, miten homevaurioitunut 
rakennusmateriaali tulisi puhdistaa, on saatavilla niukasti 
tutkimustietoa tai käytännön ohjeita. Tässä oppaassa sel-
vitetään niitä asioita, joita puhdistustoimia suunniteltaes-
sa ja toteutettaessa tulisi huomioida. Opas on tarkoitettu 
käytännönläheiseksi ohjeeksi erityisesti korjaustöiden 
suunnittelijoille sekä työnjohdolle. Oppaassa käsitellään 
puhdistustoimia erityisesti sisäilman laatuun liittyvien ho-
mevauriokorjausten kannalta. Oppaassa ei oteta kantaa 
kosteusvaurioiden yhteydessä usein esiintyviin lujuus-, 
ulkonäkö-, laho- tai hyönteisvaurioihin.   

Kuntotutkija selvittää rakenteissa olevan kosteus- ja 
homevaurion olemassaolon ja laajuuden sekä siihen 
johtaneet syyt. Lähtökohtaisesti mikrobivaurioituneita 
materiaaleja tai mikrobien aiheuttamia epäpuhtauksia ei 
pidä jättää rakenteisiin. Lisäksi rakennuksen sisäkuoren 
ja muiden rakenneosien hyvä ilmatiiveys epäpuhtaus-
lähteiden suuntaan on aina tärkeää pyrittäessä hyvään 
sisäilmaan. On normaalia, että rakennusosissa, jotka 
ovat kosketuksissa ulkoilmaan tai maaperään, esiintyy 
ulkoilman tai maaperän epäpuhtauksia kuten mikrobeja. 
Näiden epäpuhtauksien sijainti, määrä ja ominaisuu-
det sekä niiden yhteys sisäilmaan vaikuttavat siihen, 
tulkitaanko rakenne vaurioituneeksi ja onko epäpuh-
tauksilla sisäilmaa huonontavia vaikutuksia. Kosteus ja 
homevaurioihin erikoistunut korjaussuunnittelija päättää 
tutkimusten perusteella, mitä rakennusosia vaihdetaan, 
mitä puhdistetaan ja mitä voidaan korjata ilmatiiveyt-
tä parantamalla tai muilla rakennusteknisillä keinoilla. 

Korjaussuunnittelijalla tuleekin olla riittävä mikrobiologian 
osaaminen arvion tekemiseen tai hänen tulee käyttää 
arvion tekemiseen erillistä asiantuntijaa.  

Homevaurioiden korjauksessa pyritään puhtaaseen 
ja turvalliseen lopputulokseen. Puhtaudenhallinnan ja 
työturvallisuuden merkitys korostuu myös korjaustyön 
suorituksena aikana. Hyvän lopputuloksen saavuttami-
seksi tarvitaan kattavat rakennetutkimukset, homevau-
rioiden erityispiirteet huomioiva korjaussuunnittelu ja 
rakennuttaminen, ammattitaitoinen korjausten toteutus, 
sisältäen rakenteiden puhdistuksen, ja työmaan valvonta. 
Mikäli jossakin edellä luetelluista osa-alueista on puuttei-
ta tai osa-alueet eivät toimi saumattomasti yhdessä, on 
vaarana korjaustoimien epäonnistuminen. 

Korjaustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että 
kaikki korjaushankkeeseen osallistuvat tahot ymmärtävät 
homevaurioiden korjaukseen liittyvät erityispiirteet niin, 
että esimerkiksi aikataulu- tai kustannussyistä johtuen 
korjaustöiden aikana esille tulleita uusia vauriohavain-
toja tai edes epäilyjä näistä ei sivuuteta ilman, että ne 
käsitellään yhdessä korjausten suunnittelijoiden kanssa. 
Homevauriokorjausaikataulut ja -budjetit tulisikin laatia 
riittävän väljiksi, jotta mahdollisten yllätysten aiheuttamil-
le aikataulu- ja kustannusmuutoksille on varaa.

Tässä ohjeessa homevauriolla tarkoitetaan rakennukses-
sa esiintyvää kosteuden seurauksena syntynyttä haital-
lista mikrobikasvustoa yleisesti käsittäen homeet ja hiivat 
sekä myös muut mikrobit kuten levät ja bakteerit.
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2 YleiStä homevaurion korJaamiSeSta

Homevaurion korjaamisessa toimitaan seuraavasti aina,  
kun se on mahdollista:

1.  Ensin selvitetään ja poistetaan vaurioon johtaneet  
 syyt. 

2.  Selvitetään vaurioituneen alueen laajuus ennen  
 korjaussuunnittelua.

3.  Vaurion ja sen korjaamisen vaikutukset sisäilmaan  
 arvioidaan tapauskohtaisesti. Korjaus- ja puhdistus- 
 työt mitoitetaan tarpeen ja vaikuttavuuden mukaan. 

4.  Työntekijöiden ja ympäristön turvallisuudesta 
huolehditaan vauriotutkimusten, purku-, puhdistus-  
ja korjaustöiden aikana. Työntekijä suojautuu  
normaalien rakennustöihin liittyvien suojavarusteiden  
lisäksi kertakäyttöisellä suojahaalarilla, suojakäsi-
neillä, moottoroidulla kasvot peittävällä ylipaine-
maskilla (suodatusluokka on P3/A2). /15/. Myös 
työntekijöiden omat normaalit suojavaatetukset  
pestään päivittäin muusta pyykistä erillään kuumalla  
pesuohjelmalla (vähintään +60 oC ). Likaisen suoja- 
vaatetuksen mukana epäpuhtaudet voivat levitä  
mm. työntekijän autoon ja kotiin, jolloin myös  
esimerkiksi perheenjäsenet voivat altistua  
epäpuhtauksille. 

5.  Poistettavissa olevat vaurioituneet materiaalit  
yleensä poistetaan ja korvataan kokonaan uusilla  
puhtailla materiaaleilla. Helposti puhdistettavat  
materiaalit, kuten lasi, voidaan puhdistaa.  
Purkutyön yhteydessä varmistutaan siitä, että  
korjaussuunnitelmassa oleva korjausalueen laajuus  
on riittävä, ja että poistetut ja jäävät rakenteet ovat  
korjaussuunnitelman lähtötietojen mukaisia. 

6.  Materiaali, jota ei voida poistaa, puhdistetaan   
mekaanisesti poistamalla materiaalin vaurioitunutta   
pintakerrosta terveeseen materiaaliin saakka niin,   
että vaurioitunut materiaali ja pinnan epäpuhtaudet  
saadaan kokonaisuudessaan poistetuksi. Mahdol- 
linen pinnan pesu tehdään käyttäen turvallisia  
pesuaineita.

7.  Sellaisen vaurioituneen materiaalin osalta, jota ei  
voi poistaa tai puhdistaa, joudutaan turvautumaan  
rakenteellisiin erityistoimiin kuten tiivistys, kapselointi  
tai tuulettuvat rakenteet. Tällöin on aina varmis-
tettava, että jätettävän rakenteen epäpuhtaudet 
eivät pääse missään olosuhteissa kulkeutumaan 
sisäilmaan. Vaurioituneen materiaalin jättäminen 
rakenteisiin voi vaikuttaa rakennuksen arvon 
kehittymiseen. Ratkaisuvaihtoehdot perusteluineen, 
kuten terveys-elinkaarikustannusvaikutuksineen, 
on esiteltävä rakennuksen omistajalle, joka tekee 
lopullisen päätöksen korjaustavasta.

8.  Ennen uusien rakennekerroksien asentamista  
mekaanisesti puhdistetut rakenteet ja huonetilan 
kaikki pinnat puhdistetaan huolellisesti epä-
puhtauksista imuroimalla sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös pesemällä tai nihkeäpyyhinnällä. 

9.  Desinfiointiaineiden käyttöä ei suositella, mutta  
mikäli desinfiointiaineiden käyttö on mekaanisesta 
puhdistuksesta ja mahdollisesta pesusta huolimatta 
perusteltua esimerkiksi viemärivahingon yhteydessä, 
on käytettävä sellaisia hyväksyttyjä aineita ja 
työtapoja, joista ei jää rakenteeseen terveydelle 
haitallisia kemikaalijäämiä. 

10.  Rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten rakenteiden  
tiivistämisellä, tuetaan puhdistustoimia niin, että  
mahdollisten epäpuhtausjäämien kulkeutuminen  
puhdistetuista rakenteista sisäilmaan estetään.

11.  Vauriokorjauksiin liittyy yleensä myös ilmanvaihdon  
parantaminen ja korjaaminen sekä puhdistaminen ja 
säätö ennen tilojen käyttöönottoa.

12.  Korjaustöiden jälkeen huonetilat siivotaan ja  
irtaimisto puhdistetaan huolellisesti. Ohje  
siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus-  
ja homevauriokorjausten jälkeen, ks. viite /18/.
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3 rakennuSmateriaalien YleiSet puhdiStuSohJeet 

3.1  Yleisesti rakennusmateriaaleista ja korjaamisesta
Homevaurioituneiden rakennusmateriaalien puhdista-
minen ei yleensä ole muista korjaustoimista irralli-
nen osasuoritus, vaan se tehdään joko korjaustyön 
alkuvaiheessa tai muun korjaustyön yhteydessä ja 
sovitetaan työmaan aikatauluihin. Puhdistusmene-
telmä on valittava aina puhdistettavan rakennusma-
teriaalin sekä työskentely- ja ympäristöolosuhteiden 
mukaan. Mikäli puhdistustoimissa joudutaan pois-
tamaan rakennusmateriaalin pintakerroksia, tulee 
tällöin huomioida kyseiseltä rakenneosalta vaaditut 
rakennustekniset ominaisuudet kuten esimerkiksi 
lujuus, palonkesto, raudoitteiden suojaetäisyydet ja 
äänen- ja lämmöneristävyys. Korjaussuunnitelmassa 
tulee huomioida se, että purkutöiden aikana korjat-
tava rakenne ei mahdollisesti täytä sille asetettuja 
vaatimuksia esimerkiksi kuormituksen- tai palonkes-
ton osalta. Korjaustyön aikana esille tulleet uudet 
havainnot on syytä saattaa työnjohdon ja korjaus-
suunnittelijan tietoon ennen purku- ja puhdistustöiden 
laajentamista.    

3.2 puhdistustoimenpiteet
Puhdistamisen lähtökohtana on, että rakennusmateri-
aalissa olevat elävät ja kuolleet mikrobit, kuten home 
itiöineen ja rihmastonkappaleineen, bakteerisolut, 
hiivat ja levät saadaan poistetuksi mahdollisimman 
hyvin. Puhdistustoimien tavoitteena on myös poistaa 
mahdollisimman hyvin mikrobien kaasumaiset ai-
neenvaihduntatuotteet, jotka ovat sitoutuneet raken-
nusmateriaaliin.  

3.2.1  vaurioituneen rakennusmateriaalin  
 poisto kokonaisuudessaan

Tämä on ensisijainen menettelytapa. Korjatta-
vaan rakenteeseen jää mahdollisimman vähän 
epäpuhtauslähteitä, jolloin korjaustoimenpiteiden 
onnistunut lopputulos on varmempi. Materiaalin 
uusiminen on usein nopein vaihtoehto toteuttaa 
mahdollisimman riskitön korjaus.  

3.2.2 vaurioituneen rakennusmateriaalin  
  pintakerroksen poisto mekaanisesti

Mikäli kyseessä on sellainen rakenneosa, jonka 
korvaaminen uudella ei ole mahdollista, esimer-
kiksi rakennuksen vaikeasti uusittava kantava ra-
kenneosa, joudutaan olemassa olevaa rakennetta 
puhdistamaan. Tällöin homevaurioituneen mate-
riaalin pintakerrosta tulee poistaa niin paljon, että 
homekasvusto saadaan poistetuksi ja jäljelle jää 
vain puhdasta materiaalia. Materiaalin pintakerrok-
sen poistaminen on yleensä työlästä ja runsaasti 
pölyä tuottavaa työtä.
Pölyn leviäminen tulee estää asianmukaisesti /15/. 
Rakenteessa paikallaan olevien rakennusmateri-
aalien kattava puhdistaminen on haasteellista ja 
joskus mahdotonta, koska ympäröivät rakenteet 
tai rakenneliittymät estävät usein pääsyn kaikkiin 
puhdistusta vaativiin pintoihin. Poistettavan pinta-
kerroksen paksuus riippuu vaurion luonteesta sekä 
itse vaurioituneesta materiaalista. 
Pintakerroksen poistaminen tulee tehdä koko 
vaurioituneelta alueelta. Koska vaurioituneen ja 
vaurioitumattoman alueen raja ei yleensä ole ko-
vinkaan selväpiirteinen, pintakerroksen poistami-
nen tulee ulottaa riittävän pitkälle terveelle alueel-
le. Homekasvusto voi olla selkeissä tapauksissa 
silminnähtävää, mutta usein kasvusto erityisesti 
reuna-alueilla ei erotu silmin nähden. Vaurioalu-
een ja suojavyöhykkeen sen ympärillä määrittelee 
kosteusvaurioihin erikoistunut asiantuntija.
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3.2.3 rakennusmateriaalin pinnan puhdistaminen  
  liasta ja pölystä

Mekaanisesti puhdistettu pinta sekä tilan muut, 
ennen puhdistustöitä ja puhdistustöiden aikana 
homepölystä likaantuneet pinnat, eli kaikki pur-
kuosaston sisäpuoliset pinnat, tulee purkutöiden 
jälkeen puhdistaa huolellisesti pölystä ensin 
harjasuulakkeella varustetulla korkeapaineimurilla 
ja sen jälkeen kaikki sileät pinnat myös nihkeäpyy-
hinnällä. Pesunkestäviä pintoja kuten laatoitusta 
voidaan myös pestä.
Purkamisen aikana syntyvässä rakennuspölyssä 
on runsaasti mikrobeja ja mikrobiperäisiä epäpuh-
tauksia. Pölynpoisto tulee tehdä järjestelmällisesti 
ja huolellisesti. Puhdistustyön tarkoituksena on 
saattaa tilat niin puhtaiksi, että varsinaiset korjaus-
työt voidaan toteuttaa turvallisesti. Tämä puhdis-
tusvaihe ei korvaa tilojen valmistumisen jälkeistä 
ns. homeettomaksi siivousta /18/ vaan täydentää 
sitä.
Nihkeäpyyhinnällä tarkoitetaan menetelmää, jossa 
mikrokuituliina on kostutettu joko puhtaalla ve-
dellä tai puhdistus- ja pesuaineella. Puhdistus- ja 
pesuaineilla tarkoitetaan aineita, joilla on likaa 
irrottava ja/tai sitova vaikutus. Niitä käytetään 
yleensä veden kanssa puhdistustuloksen paranta-
miseksi. Joillakin puhdistusaineilla on desinfioiva 
vaikutus, jolloin ne on luokiteltu biosideiksi (katso 
luku 3.2.5).

Pesuaineet on yleensä tarkoitettu käytettäväksi 
veden kanssa. Poikkeuksena ovat rasvalianpoisto-
aineet, joista osa sisältää rasvaliuottimia, yleensä 
alkoholia tai hiilivetyjä, ja toiset ovat väkeviä emäk-
siä. Niiden ongelma ovat ihmisille haitalliset haih-
tumistuotteet sekä syövyttävyys. Niitä ei kannata 
käyttää, ellei puhdistuskohteen laatu sitä erityisesti 
vaadi. Tällaisia puhdistuskohteita ovat esimerkik-
si koneet, laitteet ja putkistot, jonne mekaaninen 
puhdistus ei ulotu. Hyvä tuuletus, henkilösuojau-
tuminen ja paloturvallisuudesta huolehtiminen on 
välttämätöntä /15/. 

3.2.4 hajujen poisto (puhdistettavaan materiaaliin  
  sitoutuneet kemialliset yhdisteet)

Mekaanisesta pintakerroksen poistamisesta ja 
pinnan huolellisesta puhdistamisesta huolimatta 
rakenteeseen voi jäädä hajuja. Paksumpi pinta-
kerroksen poistaminen yleensä vähentää hajuja. 
Hajujen poistumista rakenteista voidaan tehostaa 
lämmityksellä ja tilan tuuletuksella. Rakennusma-
teriaaliin sitoutuneiden kaasumaisten yhdisteiden 
poistuminen materiaalista on kuitenkin hidasta. 
Tehostetun lämmityksen ja tuuletuksen aikajak-
so on yleensä noin 2-3 viikkoa, jonka jälkeen 
arvioidaan, tarvitaanko muita lisätoimia. Hajujen 
poistumista voidaan tehostaa erityistapauksissa 
myös desinfiointikäsittelyillä. Näihin liittyy kuitenkin 
samat ongelmat kuin kemikaalien käyttöön yleen-
sä (katso luku 3.2.5).  
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3.2.5	 Desinfiointi
Desinfiointiaineilla tarkoitetaan aineita, joiden tar-
koituksena on tappaa mikrobeja. Kaikki yleisdesin-
fiointiaineet ovat biosideja. Biosidit ovat kemiallisia 
aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus 
on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia 
eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden 
esiintymistä ja niitä koskee EU:n biosidilainsää-
däntö. Desinfiointiaineista ja -menetelmistä sekä 
niiden terveysvaikutuksista ihmisiin on saatavilla 
toistaiseksi rajoitetusti puolueetonta tutkimustietoa. 
Desinfiointiaineet aiheuttavat yleensä ainakin lima-
kalvojen- ja hengitysteiden ärsytystä. Tästä syystä 
rakenteiden puhdistaminen ja rakenteissa olevien 
epäpuhtauksien hallinta tulisi yleensä toteuttaa 
käyttämättä desinfiointiaineita.   
Korjaustoimiin liittyvää mekaanista puhdistusta 
voidaan perustellusta syystä tehostaa desinfioin-
tikäsittelyn avulla. Syy voi olla esimerkiksi haju-
haitan vähentäminen tai elinkykyisen mikrobin 
tappaminen niiltä osin kuin sitä ei ole voitu mekaa-
nisella puhdistuksella poistaa esimerkiksi viemäri-
vaurioiden korjaamisen yhteydessä. Desinfiointikä-
sittely tulisi kohdistaa vain desinfioitaviin pintoihin 
mahdollisen kemikaalijäämän vähentämiseksi.   
Desinfiointikäsittely ei yksinään poista mikrobeja, 
mikrobien kappaleita, itiöitä tai kaikkia kemiallisia 
yhdisteitä vaan ne jäävät materiaaliin, pinnoille ja 
ilmaan muodostaen näin mahdollisen epäpuhtaus-
lähteen myös jatkossa. Sisäpinnoissa ja paikois-
sa, joista voi olla yhteys sisäilmaan, kemialliseen 

käsittelyyn tulisi käyttää vain sellaisia tuotteita, 
joista ei jää käsiteltäville pinnoille kemikaalijäämiä. 
Ennen desinfioitujen pintojen maalaamista tai 
muuta jatkokäsittelyä tulee huolehtia riittävästä va-
roajasta ja tuulettumisesta, jotta kemialliset reakti-
ot loppuvat ja niiden lopputuotteet ovat poistuneet 
sisäilmasta. Varoajat ovat valmiste- ja työmenetel-
mäkohtaisia ja vaihtelevat hyvissäkin olosuhteissa 
joistakin vuorokausista useampiin viikkoihin.   
Kaupalliset desinfiointiaineet koostuvat yleen-
sä useammasta tehoaineesta. Suunnittelijan on 
varmistuttava siitä, ettei yksikään tehoaineista tai 
niiden yhdistelmistä aiheutua haitallisia jäämiä 
rakenteisiin. Siksi desinfiointiaineiden käyttöä tulee 
harkita tarkkaan ja ne tulee tuntea hyvin. Väärillä 
desinfiointikäsittelyillä tai työmenetelmillä voidaan 
aiheuttaa terveysvaaraa tiloissa tai ympäristössä 
työskenteleville niin käsittelyn aikana kuin myös 
käsitellyn tilan myöhemmän käytön aikana. Herkis-
tyneet asukkaat tai tilankäyttäjät saattavat reagoi-
da voimakkaasti paitsi rakennuksessa esiintyviin 
mikrobeihin ja niiden aineenvaihduntatuotteisiin, 
mutta myös niitä tuhoaviin kemikaaleihin /20/. 
Suoraan homehtuneeseen rakenteeseen käytetty-
nä desinfiointiaineet voivat jopa lisätä rakenteessa 
olevien mikrobien mikrobitoksiinien tuotantoa ja 
muuttaa mikrobistoa haitallisemmaksi /19/. Lisäksi 
rakenteille voi syntyä vaikeasti korjattavia kemialli-
sia vaurioita.
Mikäli päädytään käyttämään biosidisia aineita,  
huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi:
-  onko aine sopiva sisäkäyttöön, vai tarkoitettu 

ainoastaan ulkokäyttöön
-  kontaktiajan ja levitystavan tulee olla ohjeen 

mukainen
-  miten aine tehoaa poistettaviin/tuhottaviin  

organismeihin
-  aineen konsentraation eli väkevyyden tulee olla 

oikea, eli aine laimennetaan valmistajan ohjeen 
mukaisesti.

-  pintojen mekaaninen puhdistus ja mahdollinen 
pesu ennen desinfiointia on välttämätöntä; läsnä 
oleva orgaaninen aines, lika ja pöly vaikuttavat 
heikentävästi usean vaikuttavan aineen tehoon 

- lämpötila
-  kemikaalijäämät ovat mahdollisia tietyissä  

vaikuttavissa aineissa
-  käyttäjien turvallisuus; onko aine kuluttaja-  

vai ammattikäyttöön
-  ympäristönäkökulmat ja kustannukset /20/.

Desinfiointikäsittelyihin liittyvien erityispiirteiden ja 
suoranaisen hengenvaaran vuoksi desinfiointikä-
sittelyt tulisi toteuttaa AINA desinfiointikäsittelyihin 
liittyvän koulutuksen saaneen erikoisammattilaisen 
toimesta.  
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto  
Valvira ei suosittele biosidien käyttöä/25/.
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4 YleiSeSti käYtettYJä rakennuSmateriaaleJa Ja niille Sopivia puhdiStuStapoJa 

4.1 rakennusmateriaaleja, joita ei voi puhdistaa
Vaurioituneet materiaalit ensisijaisesti poistetaan ja 
korvataan uusilla, puhtailla materiaaleilla.
Erityisesti kerrosvahvuudeltaan hyvin ohuiden tai 
huokoisten materiaalien puhdistaminen materiaalin 
sisässä olevasta homekasvustosta tai sinne kulkeu-
tuneista epäpuhtauksista on vaikeaa tai jopa mahdo-
tonta. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi pahvi, 
paperi, huokoinen kuitulevy, lastulevy, kovalevy, mi-
neraalivilla, puukuitueriste, kipsilevy, rakennusmate-
riaalin yhteydessä oleva tekstiili, maalipinta, pintata-
soite ja rappaus.

4.2 rakennusmateriaalit, jotka voi puhdistaa
Sellaiset tiiviit ja sileäpintaiset materiaalit, jotka ei-
vät itsessään toimi homeen ravinteena, voidaan puh-
distaa niiden pinnalle kertyneestä homeesta puhdis-
tamalla pinta huolellisesti mahdollisista ruosteista ja 
muista hapettumista, liasta, pölystä ja pinnalla kas-
vavista mikrobeista. Puhdistaminen tehdään kaapi-
malla, hiomalla, pesemällä ja pyyhkimällä. Irrotetut 
epäpuhtaudet poistetaan korkeapaineimurilla ja nih-
keäpyyhinnällä. Pesemistä ja nihkeäpyyhintää voi-
daan tehostaa puhdistusaineella. 
Tiiviitä ja sileäpintaisia materiaaleja ovat tyypillises-
ti lasi, metalli ja kova muovi. Hapettavien puhdistus-
kemikaalien käyttämistä pehmeillä metalleilla (esi-
merkiksi pinnoittamattomat alumiini ja messinki) tulisi 
välttää, koska hapettavat aineet varsinkin suurem-
pina pitoisuuksina voivat vaurioittaa metallin pintaa. 
Kovat muovit ovat usein puhdistettavissa, mutta toisi-
naan nekin on poistettava kokonaan hajuhaitan takia. 
Pehmeisiin muoveihin homeen haju tarttuu helposti 
ja sitä on vaikea poistaa

4.3 rakennusmateriaalit, joita ei voi poistaa
Rakennusmateriaalia ei voi tai ei ole taloudellisesti 
kannattavaa poistaa tyypillisesti silloin, kun se on osa 
rakennusta kannattelevaa nk. kantavaa rakennet-
ta tai siitä on rakennettu paksuja, vaikeasti purettavia 
rakenteita, joista vain pintakerros on vaurioitunut. Sil-
loin se puhdistetaan seuraavilla periaatteilla.

4.3.1 Betoni, savi- ja kalkkihiekkatiili, kevytbetoni,  
  kevytsorabetoni (kiviaineiset materiaalit)

Niukkaravinteisen kiviaineksen pintakerrokseen ja 
huokosiin kulkeutuneet pöly ja muut epäpuhtau-
det toimivat ravinteena siinä kasvavalle homeelle. 
Materiaalin pintakerrosta tulee poistaa terveeseen 
materiaaliin saakka. Rappauksista, tasoitteista ja 
muista pintakäsittelyistä puhdistetuilla betoni- ja tii-
lipinnoilla poistettavaksi pintakerroksen paksuu-
deksi riittää yleensä noin 3 - 5 mm. Kevytbetonil-
la ja kevytsorabetonilla poistettava pintakerros on 
paksumpi johtuen materiaalin rakenteesta/21/. Ma-
teriaalin poistaminen suoritetaan mekaanisesti esi-
merkiksi hiomalla, piikkaamalla tai jyrsimällä. Pölyn 
leviämisen estämiseksi tulee käyttää korkeapai-
neista kohdepoistoimuria, mikäli mahdollista, työ-
koneeseen asennettuna.

4.3.2 massiivi-, liima-, kertopuu ja vanerit (huokoiset  
  ja runsasravinteiset materiaalit)

Ohut puumateriaali yleensä poistetaan, koska puu 
toimii hyvänä ravintolähteenä siinä kasvavalle ho-
meelle tai sinistymälle. Kantavissa tai massiivisis-
sa puurakenteissa kasvava home tulee puhdistuk-
sessa poistaa puun pintakerroksesta terveeseen 
puuhun saakka. Home ja sinistäjäsienet värjää-
vät usein alustaansa, joten korjaussuunnitelmas-
sa tulee määritellä vaadittava puhdistustaso /22/. 
Poistettavan pintakerroksen paksuus riippuu vau-
rion luonteesta sekä pintakerroksen karheudesta. 
Yleensä tämä tarkoittaa sileässä höylätyssä puus-
sa vähintään 1 - 2 mm kerrosta. Karkeasti saha-
tulla tai muutoin epätasaisella pinnalla poistettava 
kerrospaksuus tulee mitoittaa siten, että syvimpi-
en rakojen pohjasta mitattuna puuta poistetaan vä-
hintään 1 – 2 mm. Tämä voi tarkoittaa 5 mm koko-
naiskerroksen poistamista.
Materiaalin poistaminen suoritetaan mekaanises-
ti esimerkiksi harjaamalla (teräsharja), hiomalla, 
vuolemalla, höyläämällä tai jyrsimällä. Pölyn leviä-
misen estämiseksi tulee käyttää korkeapaineista 
kohdepoistoimuria, mikäli mahdollista, työkonee-
seen asennettuna. 

4.3.3 polyuretaani- ja polystyreenieristeet  
  (umpisoluiset solumuovieristeet)

Mikäli eriste on kuivaa ja homevaurio rajautuu vain 
pintaosaan, vaurioitunut pintakerros poistetaan 
puhtaaseen materiaaliin saakka. Poistettavan pin-
takerroksen paksuus riippuu vaurion laadusta ja 
vaurioituneesta materiaalista. Purku tehdään ter-
veeseen materiaaliin asti siten, että tervettä ma-
teriaalia poistetaan noin 5 mm syvimpien, pintaan 
avoinna olevien, huokosten alapuolelta. Työ teh-
dään yleensä vuolemalla, sahaamalla tai leikkaa-
malla kuumalankaleikkurilla. Työmenetelmä on 
hankala ja soveltuu lähinnä pienialaisille pinnoille 
kuten sokkelihalkaisun yläpinnan näkyvälle osalle. 
Muovieristeen poistamista ei saa tehdä avotulella, 
esim. kaasuliekillä polttamalla, koska tällöin syntyy 
mm. myrkyllisiä savukaasuja ja tulipalovaara. Irro-
tetut epäpuhtaudet poistetaan korkeapaineimurilla. 

4.4 malliratkaisu
Tässä esitettyä malliratkaisua ei voida soveltaa suo-
raan yksittäiseen kohteeseen, vaan kuntotutkijan ja 
korjaussuunnittelijan on arvioitava olosuhteet tapaus-
kohtaisesti. Esimerkin 4.4.1 mukainen alaohjauspuun 
korjaustapa soveltuu vain kohteisiin, joissa betonilaat-
tojen välissä oleva eriste on muilta osin vaurioituma-
ton ja alalaatassa ei ole voimakasta kapillaarista ve-
dennousua. Kaksoisbetonilattioita joudutaan usein 
purkamaan myös kokonaan.
Esimerkkiin on poimittu korjaussuunnitelmasta vain ra-
kenteen puhdistusta koskevat asiat. Kaikkien korjaus-
töiden tulee perustua huolellisiin kohdekohtaisiin ra-
kennusteknisiin kuntotutkimuksiin sekä niiden pohjalta 
laadittuun kokonaisvaltaiseen korjaussuunnitteluun.



9

4.4.1 esimerkki ”pintojen puhdistus  
  alaohjauspuun vaihdon yhteydessä”

lähtötilanne: 
- Kohteessa suoritetuin rakennusteknisin tutkimuk-
sin on todettu, että  80-luvulla rakennetun omakoti-
talon väliseinärakenteen alaosassa (alaohjauspuu, 
pystyrungon alaosa sekä seinäverhouslevyjen ala-
osa) on kosteus- ja homevaurio. Vaurioalue on 
merkitty rakenteen periaatetta selventävään ha-
vainnekuvaan (kuva 1). Kohteella tehtyjen raken-
netutkimusten mukaan lattiarakenne väliseinän 
vieressä ylhäältäpäin lukien on seuraava:
- muovimatto noin 2 mm (alkuperäinen)
- muovimattoliima
- tasoitekerros noin 3 mm
- pintalaatta teräsbetonia noin 70 mm  
  (ei lattialämmitystä)
- lämmöneriste 75 mm (solupolystyreeni)
- alalaatta teräsbetonia noin 100 mm
- sorastus noin 200 mm
- perusmaa 

purku ja puhdistus:
Ennen purkutyön aloittamista työnjohto varmistaa 
mm. että korjaustyöalueen osastointi ja alipaineis-
tus on toteutettu korjaussuunnitelman mukaisesti 
ja tilassa työskentelevien henkilöiden oma suojau-
tuminen on asiamukaisesti järjestetty. 
-  Väliseinä tai sen alaosa poistetaan alemman  

betonilaatan pintaan saakka (kuva 2).
-  Pohjalaatan ja pintalaatan välissä olevan solu- 

polystyreenieristeen reunaa poistetaan koko 
paksuudeltaan noin 20 mm, merkitty havainne-
kuvaan (kuva 2).

-  Lattiapinnoite, vanha muovimatto, poistetaan pu-
retun väliseinän molemmin puolin vaurioituneelta 
osaltaan

-  Lattiapinnasta hiotaan timanttilaikalla liima- ja  
tasoitekerroksen lisäksi kovaa ja kiinteää betonia 
noin 3 mm syvyyteen saakka väliseinän molem-
min puolin noin vaurioituneelta osalta ja vähin-
tään 100 mm etäisyydelle, merkitty havainne- 
kuvaan (kuva 2).

-  Ylemmän betonilaatan päädyt ja mahdollisuuksi-
en mukaan myös laatan alapinta niiltä osin kuin 
siitä on poistettu polystyreenieriste sekä alem-
man betonilaatan pinta näkyviltä osin hiotaan  
timanttilaikalla tai teräsharjauksella siten, että 
betonin pintakerrosta saadaan poistetuksi noin 
1 mm.

-  Pintakerrosten mekaanisen poistamisen jälkeen 
korjattava alue puhdistetaan huolellisesti imuroi-
malla. 

- Työnjohto yhdessä korjaussuunnittelijan kanssa 
arvioi suoritettujen puhdistustoimien riittävyyden.

Kuva 1: Periaatekuva alkuperäisestä väliseinän ja  
lattiarakenteen liitoksesta.

Kuva 2: Lattiarakenne puretun väliseinän kohdalta  
puhdistustöiden jälkeen.

Betonipinnoilta  
poistetaan  

kovaa betonia  
noin 1 - 3 mm.

Polystyreenieristettä 
poistetaan noin  

20 mm laattojen välistä  
koko paksuudeltaan.

Esimerkin kuvat on muokattu Pertti Heikkisen (Savora Oy) 
ja Anssi Nousiaisen (Grafical Oy) Kosteus- ja Home- 
talkoille 2012 tuottamasta opetusmateriaalista. 
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väliseinän uudelleen rakentaminen:
- Alkuperäinen lattiarakenteen ja väliseinän lii-

tos on kosteustekninen riskirakenne, joten uusi 
rakenne toteutetaan siten, että uuden kosteus-
vaurion muodostuminen minimoidaan ja vanhaan 
lattiarakenteeseen huolellisesta puhdistuksesta 
huolimatta mahdollisesti jääneiden epäpuhtauk- 
sien kulkeutuminen sisäilmaan estetään  
tiivistyksellä.  

- Lattiarakenne muutetaan siten, että uuden väli-
seinän alaohjauspuu lähtee lattiapinnan päältä. 
Korjaussuunnittelija varmistaa rakenteen kanta-
vuuden.

- Ennen väliseinän asentamista lattiapinta noin 
100 mm väliseinän molemmin puolin sekä täyttö-
valu väliseinän kohdalta hiotaan ja puhdistetaan 
huolellisesti hyvän tartuntapinnan saamiseksi. 

- Väliseinän liitosalueelle tehdään pölynsidonta-
käsittely tiivistyksen tartunnan varmistamiseksi 
(betonipinnan primerointi).

- Liitoskohta tiivistetään kiinnittämällä mahdollisim-
man yhtenäinen ilma- ja kaasutiivis pinnoite huo-
lellisesti siten, että se yltää väliseinän täyttövalun 
yli vanhalle betonilaatalle noin 50 mm täyttöva-
lusta molempiin suuntiin. Käytettävän tuotteen 
tulee olla mahdollisimman kaasutiivis, alustaan 
hyvin ja pitkäaikaisesti tarttuva, pinnoitettavissa, 
liima-aineineen kosteusrasitusta kestävä sekä 
joustava ja siten alustan pienten hiushalkeamien 
syntymisen salliva. Tiivistyskerroksen paikka on 
merkitty havainnekuvaan (kuva 3).  

Kuva 3: Turvaavat toimenpiteet: ”Tiivistys”. 

Tiivistyskerros  
väliseinäliitoksen  

alueelle

- Lattiarakenteen tiivistyksen jälkeen, ennen uuden 
väliseinän seinärakenteen tekoa, koko korjauk-
sen vuoksi osastoitu tila puhdistetaan huolelli-
sesti (kaikki pinnat) korjaustöiden aikana tulleista 
epäpuhtauksista imuroimalla ja sileät pinnat 
myös nihkeä pyyhitään. Puhdistuksen jälkeen tila 
tuuletetaan hyvin.

- Kun kaikki korjaustyöt on suoritettu loppuun, suo-
ritetaan tilassa huolellinen homepölysiivous. Ohje 
siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- 
ja homevauriokorjausten jälkeen /18/

5 homevaurio- tai haitta-ainekorJauSten eritYiSpiirteet 

5.1 lyhyesti homeesta
”Pysyvästi tai toistuvasti kostuvissa rakenteissa ja 
niiden pinnoilla kasvaa mikrobeja: homeita, hiivoja ja 
bakteereja. Rakennuksessa esiintyvän mikrobikas-
vuston syy on yleensä kosteusvaurio. Mikrobikasvus-
tosta voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten mukana 
mikrobeja (esimerkiksi itiöitä ja rihmaston kappaleita) 
sekä niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, 
joille sisätiloissa oleskelevat ihmiset altistuvat. Ellei 
mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle 
haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateri-
aali on kuivunut tai kuivatettu. Tämän vuoksi kosteus-
vaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet 
syyt on poistettava.” /1/
Homekasvustoa voi esiintyä liki kaikissa rakennus-
materiaaleissa. Osa materiaaleista toimii itsessään 
ravinnon lähteenä kasvustolle (esim. puumateriaa-
li), eräät materiaalit (esim. lasi ja metallit) eivät ole 
sellaisenaan otollisia homeelle, vaan home kasvaa 
materiaalin pinnalle kertyneissä epäpuhtauksissa.
Mikrobikasvusto voi näkyä rakenteissa tai rakentei-
den pinnalla esimerkiksi värimuutoksina tai puuteri-
maisina, pölymäisinä tai pistemäisinä kasvustoina. 
Myös materiaalissa oleva tunkkainen, maakellari-
mainen tai homeen haju viittaa mikrobikasvustoon. 
Huokoisissa materiaaleissa (mm. eristeet) ja usein 

esimerkiksi vaurioiden reuna-alueilla mikrobikas-
vuston toteaminen visuaalisesti voi olla vaikeaa. 
Tällöin kasvuston esiintyminen pitää yleensä todeta 
mikrobiologisilla analyyseillä rakennusmateriaali- tai 
pintanäytteistä. Korjausta koskeva päätös sekä korja-
usten onnistuminen voidaan myös varmentaa edellä 
mainituilla menetelmillä.

5.2 työturvallisuus
Homevauriokorjausten yhteydessä vaurioituneita ra-
kenteita avataan ja tiiviitä kerroksia poistetaan, jolloin 
rakenteissa olevat epäpuhtaudet pääsevät vapau-
tumaan työskentelytilaan sekä mahdollisesti myös 
ympäristöön. Tästä syystä merkittävien kosteus- ja 
mikrobivaurioiden purkutyöt joudutaan toteuttamaan 
käytännössä asbestipurkutekniikoilla. /14 ja 15/. 
Oikeiden ja huolellisesti toteutettujen purkutyömene-
telmien avulla estetään niin purkutyötä tekevän hen-
kilön kuin myös ympäristön altistuminen purkutyöstä 
aiheutuville epäpuhtauksille.  
Homevaurioituneiden rakenteiden purkutöiden aikana 
ympäröivän ilman sieniitiöiden pitoi-suudet ovat olleet 
jopa 10 000-kertaisia normaaliin sisäilman raja-ar-
voon nähden. /2/
Kosteus- ja homevaurioiden yhteydessä esiintyy 
usein myös haitallisia kaasumaisia kemiallisia  
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yhdisteitä, yleisimmin hiilivetyjä (volatile organic  
compounds, VOC).
Erityisesti vanhojen rakennusten korjaustöiden yhte-
ydessä joudutaan usein homeiden lisäksi tekemisiin 
sellaisten haitta-aineiden (esim. asbesti, PCB, lyijy ja 
kreosootti) kanssa, joilla on vaikutusta korjaustöiden 
suoritukseen ja mahdollisesti myös korjaustapaan. 
Kosteus- ja homevauriotutkimusten yhteydessä 
ennen korjaussuunnittelua on syytä selvittää myös 
muut mahdolliset haitta-aineet sekä niiden esiintymis-
alueet. Myös itse korjaustöiden aikana ja erityisesti 
purku- ja puhdistustöiden aikana tulee olla valppaana 
mahdollisten haitta-ainelöydösten varalta.
Puhtaudenhallinta, työturvallisuus ja ympäristön 
suojaaminen on otettava huomioon jo kohteen 
vauriotutkimusten yhteydessä, sillä rakennusteknis-
ten kuntotutkimusten aikana tutkittava rakennus on 
yleensä normaalin käyttötarkoituksensa mukaisessa 
käytössä. Koska kuntotutkimusten ja varsinaisten 
korjausten välinen ajanjakso on usein kuukausia, 
tulee kaikki kuntotutkimusten aikana tehdyt raken-
neavaukset korjata pikaisesti ja luotettavasti niin, 
ettei niistä aiheudu vaaraa rakennuksen käyttäjille tai 
lisävaurioita rakenteille.
Lainsäädäntö asettaa erityisesti rakennuttajalle ja 
päätoteuttajalle suuren vastuun työn turvallisesta 
toteuttamisesta. /3, 4, 5, 6 ja 7 / 

5.3 puhdistustoimenpiteiden mitoittaminen ja riskit
Onnistuakseen kosteus- ja homevaurioiden tutkimi-
nen, korjausten suunnittelu ja varsinainen korjaus, 
mukaan lukien puhdistustyöt, vaativat näihin toimiin 
liittyvää erityisosaamista. 

Homevaurion puhdistustapaan vaikuttaa se, onko 
kyse kasvustosta vai pinnalle muualta kulkeutu-
neesta homeperäisestä epäpuhtaudesta. Kasvuston 
poistaminen tarkoittaa vaurioituneen materiaalin 
poistamista kokonaan. Jos kyse on muualta pinnalle 
kulkeutuneista homeperäisistä epäpuhtauksista eli 
yleensä ilmavirtausten mukana leijuneista homeitiöis-
tä, riittää useimmiten pinnan huolellinen puhdistami-
nen. Puhdistustöiden yhteydessä joudutaan yleensä 
käyttämään molempia edellä kuvattuja tapoja.
Tavoitteena on puhdas sisäilma, joten homevaurio-
korjausten ja puhdistustoimenpiteiden mitoittaminen 
tehdään sen mukaan, millainen vaikutus havaitulla 
homevauriolla voi olla sisäilmaan. Yleistäen voidaan 
sanoa, että mitä lähempänä sisäilmaa olevassa 
rakennekerroksessa homevaurio on, sitä perusteelli-
sempia korjaustoimia ja parempaa puhtautta vaadi-
taan. Myös sellaisilta rakennekerroksilta tai -osilta, 
joiden kautta on mahdollisuus syntyä ilmayhteys 
sisäilmaan, vaaditaan erityistä puhtautta. 
Väärin suoritetuilla tai ajoitetuilla puhdistustoimilla 
aiheutetaan vaaraa työn toteuttajalle ja ympäristölle. 
Lisäksi itse kohteen puhdistus voi epäonnistua. Käy-
tännön kohteissa rakenneosat koostuvat erilaisista 
rakennusmateriaaleista, jolloin soveltuvat puhdistus-
menetelmätkin on valittava siten, että rakenneosa 
saadaan kokonaisuutena puhdistettua.
Puhdistustoimien mitoittamiseen vaikuttaa myös se, 
millainen kosteuslähde on vaurion aiheuttanut. Jos 
kyseessä on esimerkiksi viemärivuoto jolloin vaurion 
aiheuttaneessa vedessä on paljon epäpuhtauksia ja 
ravinteita, on puhdistustoimien oltava perusteellisem-
pia kuin sellaisessa tapauksessa, jossa kosteusvau-
rio on syntynyt puhtaan veden vaikutuksesta. 
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Puhdistus työmaaolosuhteissa on haastavaa ja puh-
distettavat rakenteet ovat usein sellaisia, että puhdis-
tuksesta ei saada täysin kattavaa. Silloin rakenteisiin 
jää edelleen epäpuhtauksia, joiden kulkeutumista 
sisäilmaan on estettävä myös puhdistusta tukevin 
rakenteellisin ratkaisuin (esim. kapselointi, normaalia 
tiiviimmät rakenneliitokset ja alipaineistetut rakenne-
kerrokset).  
Vauriokorjauksissa pyritään siihen, että riittävästi 
korjatut ja puhdistetut rakenteet toteutetaan siten, 
että niiden kautta ei ole ilmavirtauksia rakennuksen 
sisäilmaan.  

5.4 puhdistustoimien suunnittelu, toteutus ja  
 valvonta

Kosteus- ja homevaurioiden korjauksiin liittyvistä eri-
tyispiirteistä johtuen puhdistustoimet tulee huomioida 
koko työmaata koskevissa suunnitelmissa. /9 ja 10/ 
Korjaussuunnitelmissa tulee huomioida myös se, 
missä korjattavan tilan irtaimisto säilytetään tai miten 
se suojataan korjausten ajan sekä se, miten ja missä 
uudelleen käyttöön otettava irtaimisto puhdistetaan 
ennen käyttöönottoa.  
Korjaussuunnittelu, ja sitä kautta myös puhdistus-
toimien suunnittelu, pohjautuu hyvään ja kattavaan 
vauriokartoitukseen. Mikäli vauriokartoitus on puut-
teellinen, on todennäköistä, että purku-, puhdistus-, 
tai korjaustöiden aikana paljastuu sellaisia yllättäviä 
korjausta vaativia vaurioita tai haitta-aineita, joilla on 
suora vaikutus työmaan aikatauluihin, kustannuksiin 
ja korjaustapaan. 
Mikäli mahdollista, homevaurioiden purku ja -puhdis-
tustyöt toteutetaan kerralla koko työmaan laajuisesti 
ennen varsinaisen korjausrakentamisen aloittamista, 
jolloin epäpuhtauksien hallinta työmaalla helpottuu. 
Jos purkutöiden jälkeen tehdään myös pintojen 
homeettomaksi siivous, muuttuu työ tavanomaiseksi 
korjaustyöksi.   
Kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen on haas-
teellista. Siksi työn suunnitteluun, toteutukseen ja 
valvontaan on syytä varata normaalia korjausra-
kentamista enemmän aikaa. Korjaustöiden aikaisen 

valvonnan merkitys korostuu erityisesti purkutöiden 
aikana, rakenteiden tiiveyden varmistamisessa ja 
puhtauden hallinnassa.
Suoritettavien puhdistustoimenpiteiden ja -olosuhtei-
den dokumentointi on tärkeä osa kokonaispuhdistus-
ta. Dokumentoinnilla varmistetaan tiedon välittyminen 
rakennuksen korjaushistoriaan sekä mahdollisille 
viranomaistahoille mm. terveyshaitan poistumisen 
arviointia varten. Dokumentoinnin tärkeys korostuu 
erityisesti silloin, kun puhdistuksen tukena käytetään 
esim. pesu-, desinfiointiaineita tai rakenteissa on 
homeiden lisäksi myös muita haitta-aineita tai kun 
rakennusta korjataan siinä koettujen terveyshaittojen 
takia.    

5.5 puhtauden hallinta
Puhtauden hallinnan merkitys korostuu kosteus- ja 
homevaurioiden korjaamisen yhteydessä. Vaikka 
rakennus olisi saatu rakennusteknisessä mielessä 
korjattua uutta vastaavaan kuntoon, voivat korjaustöi-
den aikaiset puhtaudenhallinnan puutteet aiheuttaa 
mittavia ongelmia ja kuluja rakennuksen käyttöön-
oton yhteydessä. /11, 12, 13, 14, 15 ja 16/
Käytännössä on havaittu, että puhtauden hallinnan 
puutteista johtuen korjattuun rakennukseen palaavat 
ihmiset voivat saada jopa pahempia sisäilmaon-
gelmiin liittyviä oireita kuin ennen korjausta. Epä-
puhtausjäämistä johtuen korjattujen tilojen käyttäjät 
voivat kokea koko korjaushankkeen epäonnistuneen. 
Tämän käyttäjien mielikuvan muuttaminen voi jälki-
siivouksista huolimatta muodostua vaikeaksi. Perin-
teinen työmaan luovutukseen liittyvä loppusiivous ei 
riitä, vaan työmaan ja ympäröivien tilojen puhtaana 
pysymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota koko 
työmaan ajan.  Korjaustöiden jälkeen, ennen tilojen 
kalustamista tai käyttöön ottoa, kohteessa tulee teh-
dä huolellinen homepölysiivous. /18/    
Purku- ja puhdistustöiden yhteydessä syntyy suu-
ria määriä pölyä. Rakenteista voi vapautua myös 
kaasumaisia epäpuhtauksia ympäröivään ilmatilaan. 
Ilmavirtausten mukana (mm. ilmanvaihto ja vuotoil-
ma) kulkeutuvat epäpuhtaudet saastuttavat kaikki 
epäpuhtaan ilman kanssa tekemisiin joutuneet tilat ja 
materiaalit. Epäpuhtaudet kulkeutuvat myös henki-
löiden mukana (esim. homeen haju vaatteissa) sekä 
siirreltävien rakennusmateriaalien, tavaroiden ja 
koneiden mukana. Siksi purkutyöt tehdään yhdellä 
kertaa, jonka jälkeen purkutöiden aiheuttamat epä-
puhtaudet siivotaan ennen töiden jatkamista.
Pölymäisten epäpuhtauksien poistossa tulisi käyttää 
keskuspölynimuria tai vastaavia ratkaisuja, jolloin 
epäpuhtauksia sisältävä poistoilma ohjataan suoda-
tettuna suoraan ulos turvalliselle alueelle. Näin myös 
sellaiset epäpuhtaudet jotka läpäisevät hyvänkin 
pölynimurisuodattimen saadaan poistettua puhdistet-
tavasta tilasta.  Mikäli imurin suodatettua poistoilmaa 
ei voida ohjata suoraan ulos, tulee käyttää HEPA 
suodattimella varustettuja imureita.
”Lyhenne HEPA tulee englanninkielisestä termistä 
High Efficiency Particulate Arrestance filter. HEPA 
-suodattimien läpäisyä kuvaavat suodatusluokat ovat 
H10... H14, jotka sinänsä ovat tehokkaita homepölyn 
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erottamiseen. HEPA- suodatin poistaa tehokkaasti 
pölyn, siitepölyn ja bakteerit. Tavanomaista pölyn-
imuria ei saa käyttää, koska homepöly pääsee sen 
läpi, leviten sisäilmaan. Tärkeä tekijä suodatinluokan 
lisäksi on koko imurin erotusaste, joka riippuu imurin 
rakenteesta. Rakennus- ja teollisuusimurit on luoki-
teltu L, M ja H- luokkiin, joista M- (Medium risk) ja H- 
(High risk) luokan imurit soveltuvat parhaiten vaativiin 
rakennus- ja homepölysiivouksiin. Imureiden vaati-
muksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS-EN 60335-
2-69 standardin mukaisella M- tai H-merkinnällä.”/18/ 
Tärkeimpiä keinoja epäpuhtauksien leviämisen es-
tämiseksi on käyttää sellaisia työmenetelmiä, joissa 
pölyä syntyy mahdollisimman vähän. Lisäksi:
- kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden on 

ymmärrettävä epäpuhtauksien hallintaan liittyvät 
erityispiirteet. 

- käytetään pölyä tuottavissa työkoneissa konekoh-
taista korkeapaineista kohdepoistoimuria

- käytetään työkohteen läheisyydessä korkeapaineis-
ta kohdepoistoimuria 

- erotetaan työskentelyalue ympäröivistä tiloista 
omaksi ilmastollisesti erilliseksi alipaineistetuksi 
osastoksi ja alipaineisuus turvataan koko puhdistus-
työn ajaksi ja alipaineisuuden toteutumista seura-
taan esimerkiksi tallentavin mittalaittein 

- suunnitellaan työmaajärjestelyt siten, että likaisten 
ja puhtaiden tilojen välille ei tule työmaan aikaista 
kulkua vaan kulku likaiselle alueelle toteutetaan 
esimerkiksi suoraan ulkokautta

- käytetään puhtaiden ja likaisten tilojen välillä erillisiä 
sulkutiloja 

- likaisesta tilasta puhtaalle tilalle vietävät tavarat 
suojataan ensin esim. muovisäkkiin tai puhdistetaan 
huolellisesti sulkutilassa  

- käytetään sulkutilojen yhteydessä pölyä sitovia  
mattoja 

- erityisolosuhteissa, esimerkiksi sairaalaympäris-

tössä, voi tulla kysymykseen myös puhtaan tilan 
ylipaineistaminen puhdistustyön ajaksi 

- käytetään HEPA-suodattimella varustettua keskus-
pölynimuria 

- harjan sijaan käytetään lastaa ja imuria 
- työskentelytila pyritään pitämään koko työskentely-

ajan mahdollisimman puhtaana ja pölyttömänä
- tarpeetonta tavaroiden siirtelyä tai henkilöliikennettä  

vältetään puhtaan ja likaisen tilan välillä.

5.6 tyypillisiä homevauriokorjauksen epäonnistumi- 
 seen johtavia syitä

- huonosti tehdyt tai kokonaan tekemättä jätetyt 
kosteusvauriotutkimukset, joiden pitäisi olla perusta 
hyvin tehdylle korjaussuunnittelulle ja sitä kautta 
myös itse korjauksille

- puutteelliset tiedot ja ammattitaito kosteus- ja ho-
mevaurioiden erityispiirteisiin liittyen, mukaan lukien 
myös vauriotutkimukset

- korjaussuunnitelmien puutteet, esim. ilmanvaihdon  
merkitystä ei ole huomioitu

- yhteistyö ja tiedonsiirto eri toimijoiden välillä on  
puutteellista -kiinteistön omista-ja/suunnittelija/ 
urakoitsija/tilojen käyttäjät

- korjataan vaurio mutta ei vaurioon johtaneita syitä 
eli korjaustoimien laajuus ei ole riittävä

- rakenteiden pitkäkestoinen ilmatiiveys ei ole  
korjauksista huolimatta riittävä 

- väärin ajoitetut tai viivästyneet korjaustoimet
- korjaustöiden toteutuksen ja valvonnan puutteet
- puutteet epäpuhtauksien hallinnassa korjaustöiden  

aikana 
- puutteellinen loppusiivous ja irtaimiston puhdistus 
- korjatun rakennuksen käyttäjien ja huoltohenkilös-

tön käytönopastuksen puutteet  
- korjaustoimien onnistumisen jälkiseuranta puuttuu
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