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Rakennusten sisäilma – onko parannusta
tapahtunut?
Marja Tuomainen, FM
Sisäilmatutkija
Hengitysliitto Heli ry
marja.tuomainen@hengitysliitto.fi

Huonolaatuinen sisäilma aiheuttaa turhia ter-
veys- ja viihtyisyysongelmia niin kodeissa, päi-
vähoitopaikoissa, kouluissa kuin työpaikoilla-
kin. On arvioitu, että huonon sisäilman aiheutta-
mat kustannukset kansantaloudelle olisivat vuo-
sitasolla suuremmat kuin rakennusten lämmittä-
miseen käytetty rahamäärä [1]. Suoranaisten
terveysvaikutuksien lisäksi huonosta sisäilmas-
ta aiheutuu myös työtehon alenemista ja sitä
kautta vaikutuksia tuottavuuteen.

Syitä huonoon sisäilmaan voidaan hakea kai-
kista rakennusten kanssa tekemisissä olevista
niin rakennuttajista, suunnittelijoista, rakenta-
jista, huoltajista, käyttäjistä kuin materiaali- ja
laitetoimittajistakin. Yhden osapuolen huonoa,
huolimatonta tai tietämätöntä toimintaa ei toi-
nen osapuoli useimmiten voi korvata omaa laa-
tutasoaan nostamalla. Esimerkiksi huonosti toi-
mivia rakenneratkaisuja ei rakennustyöntekijä
useinkaan pysty korjaamaan, eikä huolimatto-
masti tehtyä rakennustyötä puolestaan asukas
voi omalla toiminnallaan parantaa. Työskentely
hyvän sisäilman saavuttamiseksi alkaakin jo-
kaisen omasta roolista ja osuudesta rakennuksen
omistajana, tekijänä tai käyttäjänä.

Hyvän sisäilmaston tekijät
Rakennus on monimutkainen tuote ja sen sisäil-
mastoon vaikuttavat lukuisat tekijät (kuva 1).
Rakentamisen määräykset ja ohjeet eivät kata
näitä kaikkia osa-alueita. Tämän vuoksi Suo-
messa on kehitetty vapaaehtoinen sisäilmasto-
luokitus, jonka tarkoituksena on auttaa hyvän si-
säilmaston saavuttamisessa [2]. Vuonna 1995
valmistunutta luokitusta käytettiin joko osittain
tai kokonaisuudessaan erilaisissa raken-
nushankkeissa ja niistä saatujen kokemuksien
pohjalta luokitus uudistettiin paremmin käytän-
nön työskentelyyn sopivaksi [3]. Sisäilmasto-
luokitus 2000 antaa tavoitetasot sisäilmastolle
(yksilöllinen, hyvä tai tyydyttävä sisäilmasto),
ohjeet rakennusten suunnitteluille ja toteutuk-
selle sekä vaatimukset rakennustuotteille sisäl-
täen materiaalien päästöluokituksen ja ilman-
vaihtolaitteiden puhtausluokituksen. Suomessa
on tällä hetkellä, kesällä 2001, yli 400 testattua

rakennusmateriaalia [4], joiden avulla rakentaja
voi periaatteessa rakentaa kohteen valmiiksi.

Parannusta sisäilmasto-
olosuhteisiin on saatu
Hengitysliiton koerakentamiskohde Puijonkar-
tano on hyvä esimerkki ns. tervetalo -periaat-
teella toteutetusta kerrostalokohteesta [5]. Sisä-
ilman laadun seurantatutkimukset osoittivat,
että epäpuhtauspitoisuudet olivat keskimäärin
3–5 kertaa alhaisempia Puijonkartanon sisäil-
massa kuin vertailukohteena toimineen kerros-
talon sisäilmassa.

Hanke osoitti, että hyvälaatuinen sisäilmasto
on saavutettavissa nykyisin käytössä olevilla
tiedoilla ja taidoilla noin 10 %.n lisäpanostuk-
sella rakennuskustannuksiin. Lisäksi vaaditaan
huolelliset suunnitelmat, oikeat materiaalivalin-
nat ja laitteet sekä laadukas rakennustyö. Raken-
nustyön toteutuksessa tulee ottaa huomioon ra-
kennusaikainen kosteudenhallinta ja puhtaan
rakennustyön lisäksi osapuolien täydellinen si-
toutuminen tavoitteeseen. Myös rakennustyön
valvonta vaatii lisäpanostusta. Asumisen aikana
keskeisimmin sisäilmaston laatuun näytti vai-
kuttavan asukkaiden opastuksen lisäksi ilman-
vaihto. Laadukas ja oikein toimiva ilmanvaihto
poistaa tehokkaasti uusissa rakennuksissa väis-
tämättä esiintyviä epäpuhtauspitoisuuksia ja pi-
tää yllä hyvää sisäilmastoa asumisen aikana.

Hyvän sisäilmaston tuottaminen
Puijonkartano-hankkeesta saatujen kokemusten
ja tulosten perusteella voidaan hyvän sisäilmas-
ton tuottaminen jakaa karkeasti seitsemään osa-
kokonaisuuteen:

1 Tavoitetasot valmiin rakennuksen
sisäilmalle

Tilan käyttötarkoituksen mukaan asetetaan ta-
voitetasot valmiin rakennuksen eri tilojen sisäil-
man laadulle. Esimerkiksi asuinkerrostalossa
voi olla eritasoista sisäilmaa porrashuoneissa ja
makuuhuoneissa. Yksiselitteisen selkeät tavoit-
teet kirjataan urakka-asiakirjoihin, mikä antaa 577R
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toiminnalle raamit sekä tilaajan että toteuttajien
näkökulmasta.

2 Suunnittelijoiden tiivis yhteistyö
Arkkitehdin, rakenne- ja LVIS-suunnittelijoi-
den tiivis yhteistyö niin rakennuksen suunnitte-
lu- kuin toteutusvaiheessakin vähentää suunnit-
telusta johtuvia laatuongelmia.

3 Rakentamisen laadunvarmistus
Rakennushankkeiden toteuttajatahoilla on
yleensä oman toiminnan laatuasiat jo kunnossa,
mutta rakennustyömailla on muitakin yrityksiä,
joiden kanssa työn on sujuttava. Hankekohtai-
nen laadunvarmistussuunnitelma ottaa huomi-
oon kaikki toimijat työmaalla ja pyrkii erityises-
ti paneutumaan eri urakoiden yhtymäkohtiin,
joissa laatuvirheet useimmiten tapahtuvat. Laa-
dunvarmistus huomioi myös mm. rakentamisen
aloitusajankohdan aikatauluun mahdollisesti ai-
heuttamat muutokset.

4 Sisäilmastoluokitus
Sisäilmastoluokitus 2000 mahdollistaa jopa yk-
silöllisen sisäilmaston toteuttamisen erilaisiin
rakennuksiin. Luokituksen antamia ohjeita on

syytä noudattaa kaikissa rakennuskohteissa vä-
hintään seuraavasti:
– käytetään testattuja, vähäpäästöisiä, käyttötar-

koitukseensa sopivia rakennusmateriaaleja
– kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen

ulkovaipan ja tilojen välisten rakenteiden il-
manpitävyyteen

– suunnitellaan ja toteutetaan ilmanvaihto oi-
kein ja tarpeenmukaisesti

– pidetään työmaa puhtaana sekä savuttomana
ainakin sisävalmistustöiden aikana.

5 Rakennusaikainen kosteudenhallinta
Hyvälaatuiset ja testatut materiaalit pilaantuvat,
jos ne asennetaan liian kostean alustan päälle.
Tämän vuoksi rakennushankkeen alussa määri-
tetään suhteellisen kosteuden raja-arvot eri ra-
kennusosille sekä sovitaan, miten kosteudenhal-
linta toteutetaan ja miten sitä seurataan.

6 Tiedotus
Usein rakennushankkeiden tilaajilla on erityis-
vaatimuksia rakennuksille, jotka käytännön
työntekijöidenkin olisi hyvä tietää työtä tehdes-
sään. Tieto voidaan antaa esimerkiksi järjestä-
mällä tiedotustilaisuus rakennushankkeen alus-
sa tai jakamalla asiasta kirjallinen tiedote. Mikä-

Rakennusten sisäilma – onko parannusta tapahtunut?

578

��������	
��
��������������������������
������������� ��!���������
������

�"
��##�
��������$�%��%�������
�������&��'��%��%�������
���������(�$������%��%�������

���#����
������������%���������������
��������!��$(��&���
�������������������$�$�
�����������!�&�� ������

	"�#))���#)����))
��#��
���������'����!����������%���*
�"�������������
�������������
����$���%���%�������������'�(����������������
�����������������������

	"�#))���#)�+�����
�������(����������������(��'����
������&��'�����(��(
����$��(��%��'�������'%���
��'��������%�

	"�#))���#)������
�����������������������,����&���!
����������!�������������
����$��(��&������,������&��'��%��%��������
����������������������!�����������

�
��
��"���

Kuva 1. Hyvän sisäilmaston osatekijät.
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li työmaalla käytetään menetelmiä, joita ei ole
aikaisemmin kokeiltu, on syytä järjestää asian-
mukainen koulutustilaisuus ennen työhön ryh-
tymistä. Tiedotus vähentää tiedonkulusta johtu-
via laatuvirheitä työmaalla ja motivoi työnteki-
jöitä.

7 Sitoutuminen
Rakentamisprojekti ei välttämättä valmistu on-
gelmitta ja siksi on tärkeää kannustaa työnteki-
jöitä antamaan palautetta työmaalla sattuvista
häiriöistä. Palaute mahdollistaa oppimisen ja
auttaa laadunvarmistuksen toteuttamisessa seu-
raavissa hankkeissa.

Rakennuksen käyttäjien ja huoltohenkilö-
kunnan perehdyttäminen tuntemaan rakennuk-
sen ominaisuudet auttavat vähentämään heidän
toimista johtuvia sisäilman laadun ongelmia.
Myös pakolliseksi tullut huoltokirjakäytäntö
auttaa huoltotoiminnan työtä.

Kehitystarpeita jatkossa
Terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston tuottami-
nen rakennukseen on mahdollista. Tiedot ja tai-
dot ovat jo olemassa, joten tarvitaan vain moti-
voitunut henkilöstö toteuttamaan hyvä lopputu-
los. Toimivan työkalun korkeatasoista sisäil-
mastoa haluaville antaa Sisäilmastoluokitus
2000. Rakennuksen huoltohenkilöstöä ja isän-
nöitsijää auttaa puolestaan nykyään jo pakolli-
nen huoltokirjakäytäntö.

Suomalainen, kansainvälistäkin huomiota
saanut sisäilmatutkimus on tuottanut hyödyllis-
tä tietoa käytännön rakentajille parempien si-
säilmasto-olosuhteiden tuottamiseen erilaisiin
rakennuksiin. Hyvänä esimerkkinä on ollut
Tekesin Terve Talo -ohjelma, jota toteutetaan
vuosina 1998–2002. Jatkossa on pyrittävä no-

peuttamaan tiedonkulkua tutkimuslaitoksista
käytäntöön. Se pitää huomioida myös alan täy-
dennyskoulutusta suunniteltaessa. Lisäksi on
syytä selvittää, miten hyvän sisäilmaston tuotta-
misesta saadaan kustannuksiltaan edullisempaa
ja nykyistä kilpailukykyisempää normaaliin ra-
kentamiseen nähden. Hyvien korjauskäytäntö-
jen löytäminen jo olemassa olevien rakennusten
sisäilma-ongelmien selvittämiseen on kansanta-
loudellisesti merkittävä haaste sekä alan tutki-
joille että korjaustyön tekijöillekin. Mielenkiin-
toista olisi myös selvittää, miten puhdas työym-
päristö vaikuttaa rakennustyöntekijöiden työ-
turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja tuottavuuteen.
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