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Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden 
muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin
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Projektipäällikkö, Vahanen Oy, Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut
hanna.keinanen@vahanen.com

reet, mm. silmä-, nenä-, kurkku- ja iho-oireet [3]. 
Näitä oireita voi tulla myös muista sisäilman laa-
tua heikentävistä tekijöistä kuin päällystevaurioista, 
mm. mikrobivaurioista ja kuiduista.

Alustaan liimatun päällysteen kunnon tarkaste-
lu tulee edetä vähitellen tarkentuen ja taustatieto-
ja hyödyntäen siten, että kalleimpia, epätarkimpia 
ja vaikeimmin tulkittavia VOC-mittauksia lattiama-
teriaalista tehdään vasta sitten, kun asia ei muilla 
tutkimusmenetelmillä selviä riittävällä tarkkuudel-
la. Yksittäisten mittausten perusteella ilman koko-
naisuuden tarkastelua ei voida tehdä arviota kor-
jaustarpeesta. Rakennus on aina lähtökohtaisesti 
tutkittava kokonaisuutena eli sisäilma- ja vauriotut-
kimuksissa ei keskitytä pelkästään mattovaurioihin 
ilman tarkempia perusteita. Ohjeessa VOC-yhdistei-
den mittaamisesta kupu- ja viiltokupumittauksena 
luovutaan.

Rakenteen kosteuden arviointi pintakosteus- ja 
rakennekosteusmittauksin rakenteen ikä, rakenne-
ratkaisut ja pintarakennetiedot huomioon ottaen 
antaa hyvän kuvan pintarakenteeseen liittyvistä 
riskeistä, kun tarkasteluun liitetään aistinvarainen 
arviointi tiloista ja päällysteen alta. Toistaiseksi ei 
tiedetä tarkkaan, mitkä tekijät päällystevauriossa 
aiheuttavat ihmisten kokemaa oireilua. Tästä syystä 
päällystevauriotutkimuksessa tulee keskittyä ensisi-
jaisesti päällysteen vaurioitumisen ja olosuhteiden 
arviointiin, eikä pelkästään sisäilman laatuun vai-
kuttavien kemiallisten emissioiden mittaamiseen 
ja arviointiin. Tutkimustapaohjeessa tarkennetaan 
olemassa olevia betonirakenteiden päällystämisen 
ohjeita [4] vauriotutkimusten osalta. Lisäksi on an-
nettu ohjeita aistinvaraiseen havainnointiin.

Tutkimustapaohje etenee vaiheittain 1, 2 ja 3 si-
ten, että mattovaurioiden tutkimukset alkavat aina 
vaiheesta 1: ”Tutkimushypoteesin muodostaminen 
ja tutkimussuunnitelman laatiminen”. Vaiheen 2 
kohteen rakenne- ja kosteustekniset tutkimukset ja 
terveystilanteen kartoitus toteutetaan, jos tutkimus-
hypoteesi (vaihe 1) antaa siihen riittävät perusteet, 
ja vasta vaiheessa 3 toteutetaan sisäilman ja mate-
riaalien VOC-analyysit, jos kohteen rakenne- ja kos-
teustekniset tutkimukset sekä terveystilanteen kar-
toitus (vaihe 2) antavat siihen riittävät perusteet.

Rakennusten sisäilmaselvitysten yhteydessä erityi-
sesti uudehkoissa rakennuksissa törmätään usein 
tilanteeseen, jossa rakennusvaiheessa betonira-
kenteisten lattioiden muovipäällysteiden asennus 
epäillään aloitetuksi liian kostealle betonialustalle. 
Rakennuksen käyttöönoton jälkeen tilojen käyttäjil-
lä on saattanut alkaa esiintyä sisäilmahaittaan viit-
taavaa oireilua. Riittävän tarkkoja tutkimus- ja tu-
losten tulkintaohjeita lattiapäällysteiden vaurioista 
ei ollut ennen tutkimustapaohjeen laadintaa. Tä-
män vuoksi on esiintynyt hyvin erilaisia tulkintoja 
vaurioiden arvioinnissa ja käytetyissä tutkimusta-
voissa, mikä osaltaan on aiheuttanut vilkasta julkis-
ta keskustelua, riitaa eri osapuolten keskuudessa, 
sisäilmahaittoja korjausten pitkittymisestä, tilojen 
käyttäjien turhaa huolestumista sekä tarpeettomia 
korjauskustannuksia. 

Eri tutkimustahoilla ja asiantuntijoilla on runsaas-
ti tietoa asiasta. Tiedot on koottu yhteen yhteises-
ti noudatettavaksi tutkimustapaohjeeksi, lähteet 
[1] ja [2]. Tutkimustapaohje sisältää betoniraken-
teisten lattioiden muovipäällysteiden vaurioiden
selvittämisen hyvät tutkimustavat kokonaisuuden
tarkastelun toimintamalleista, kosteusmittausten
ja aistinvaraisten havaintojen käytöstä, VOC-yhdis-
teiden (= Volatile Organic Compound, haihtuvat or-
gaaniset yhdisteet) näytteidenotto- ja analyysime-
netelmien yhdenmukaistamisesta, viitearvoista,
VOC-yhdisteiden kokonaismäärän (TVOC) käytöstä
ongelmien arvioinnissa sekä yksittäisten yhdistei-
den merkityksestä. 

Tutkimustapaohje on laadittu asiantuntijatyö-
ryhmässä. Työryhmän tavoitteena oli koota ko-
kemuspohjaisen tiedon perusteella toimiva ohje 
hyvistä tutkimustavoista lattiapäällysteiden aiheut-
tamien sisäilmahaittojen selvittämiseksi. Päällyste-
vaurion tutkimuksen tavoitteena on määrittää kor-
jaustarve, -laajuus, -laatu ja -kiireellisyys. 

1 Yleistä tutkimustapaohjeesta
Mattovaurioiden tutkimuksen taustalla on raken-
nuksen käyttäjien oireilun aiheuttama epäily tai 
normaalista poikkeavat hajut ja/tai rakennuksen 
ikääntyminen. Tyypillisiä ihmisillä esiintyviä, VOC-
päästöihin liittyviä oireita ovat erilaiset ärsytysoi-
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2 Tutkimusvaiheet
2.1 Tutkimushypoteesin muodostaminen
Ennen varsinaisten tutkimusten aloittamista selvi-
tetään lähtötiedot mahdollisesti laadittavaa tarkkaa 
tutkimussuunnitelmaa varten. Lähtötietona selvite-
tään mahdollisimman kattavasti mm. rakennuksen 
ikä ja yleiskunto, käyttäjien kokemukset tutkimus-
kohteen sisäilmanlaadusta ja tilakohtaisista vaih-
teluista sekä taustalla olevat rakennuksessa oles-
keluun liittyvät terveyshaittaepäilyt (yhteistyössä 
terveydenhuoltohenkilöstön kanssa). Lisäksi selvi-
tetään aiemmin toteutetut korjaukset ja niiden laa-
juus sekä mahdollisesti aikaisemmin tehtyjen tutki-
musten tulokset.

Katselmuskäynti tutkimuskohteessa
Lähtötietojen määrittämiseksi pyritään tekemään 
katselmuskäynti tutkimuskohteessa. Käynnin yh-
teydessä tehdään havaintoja mm. päällystemate-
riaalien näkyvistä vaurioista, kuten värjäytymistä, 
maton irtoamisesta alustastaan tai kosteusvaurio-
jäljistä sekä kohteen ilmanvaihtoratkaisuista ja nii-
den toimivuudesta. Lisäksi arvioidaan aistinvarai-
sesti sisäilman laatua mm. tunkkaisuutta ja hajuja, 
ja mahdollisuuksien mukaan haastatellaan tilan 
käyttäjiä, siivouksesta vastaavia henkilöitä ja kiin-
teistön huoltohenkilökuntaa.

Saatujen lähtötietojen ja katselmuskäynnin avul-
la arvioidaan, onko tarkempi päällysteiden tutki-
mus kohteessa tarpeen. Tutkimustapaohje on ra-
jattu päällystevaurion arviointiin, mutta on erittäin 
oleellista, että tässä vaiheessa tarkastellaan myös 
muita sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimussuunnitelman laadinta
Saatujen lähtötietojen ja katselmuskäynnin avul-
la tehdään tutkimussuunnitelma kohteen jatkotoi-
menpiteistä, mikäli tarvetta ilmenee. Jos kosteus-
vaurio on ilmeinen, lattianpäällysteen pinta on 
selvästi vaurioitunut tai lattianpäällyste on muu-
toin elinkaarensa päässä, tulisi jatkotutkimusten si-
jaan korjata ongelman aiheuttajat ja uusia päällyste 
osana korjausta. Jos epäilyksen alainen tila on vain 
yhden huoneen laajuinen tai muutoin rajattu alue, 
tutkimuksista aiheutuvien kustannusten hinnalla 
lattianpäällyste voi olla edullisempaa uusia. 

Mikäli jatkotutkimustarvetta ilmenee, tutkimus-
suunnitelma laaditaan rakenne- ja kosteusteknis-
ten tutkimusten toteuttamiseksi vaiheessa 2 esi-
tettyjen toimenpiteiden osalta. Samalla arvioidaan 
myös tarvittavien tutkimusten laajuus siten, että 
tutkimukset tehdään riittävän kattavasti korjaustar-
peen arvioimiseksi, mutta kuitenkin siten, että väl-
tytään tarpeettomilta tutkimuksilta ja niistä aiheu-
tuvilta kustannuksilta. Tutkimusten tarkoituksena 
on määrittää mahdollisesti tarvittavan korjauksen 

laajuus, laatu ja kiireellisyys tai toisaalta päinvastai-
sen tilanteen todentaminen, jos pintarakenne on 
riittävän hyvässä kunnossa teknisesti ja sisäilman 
laadun kannalta.

2.2. Kohteen rakenne- ja kosteustekniset 
tutkimukset

Rakenteen kuivuminen riippuu lähtökosteuspitoi-
suuden lisäksi rakenneratkaisusta, pintarakenne-
järjestelmästä ja rakennuksen ko. rakennetta ym-
päröivistä olosuhteista. Kohdetietona tulee aina 
selvittää mahdollisimman kattavasti mm. rakenne-
ratkaisut ja -vahvuudet; rakennuksen ja rakentei-
den rakennus- ja korjaushistoria, rakenteen ja pääl-
lysteen ikä sekä päällystemateriaalit (matto, liima, 
tasoite, tartuntapohjuste ja mahdolliset muut ker-
rokset esim. kapselointikerrokset). Materiaaleista 
selvitetään kaikki olemassa oleva tieto, kuten koos-
tumus, valmistajien ohjeet, vesihöyrynläpäisyomi-
naisuudet, kosteudensietokyky ja mahdolliset pääs-
töluokitukset, kuten M1-luokitus.

Mikäli ollaan tutkimassa uudehkon rakennuksen 
rakennekosteuden vaikutusta päällysteen VOC-yh-
disteiden emissioihin, selvitetään lisäksi mahdolli-
simman kattavasti rakentamisen aikaiset tapahtu-
mat, työjärjestys, olosuhteet (lämpötila ja kosteus), 
aikataulut, rakennusaikaiset kosteusmittausrapor-
tit ja asianosaisten havainnot sekä arvioidaan ra-
kentamisaikaista kosteusriskialttiutta. Erityisesti on 
muistettava, että uudisrakentamisessa saavutetaan 
betonirakenteissa vain juuri riittävän alhainen kos-
teuspitoisuus lattioiden päällystettävyyden kannal-
ta. Näin ollen kunnossa olevan rakenteen kosteu-
den ja haittaa aiheuttavan kosteuden ero on hyvin 
pieni, ja tilanteeseen vaikuttavat useat kriittiset te-
kijät. Koska kosteusteknisesti ongelmatilanteita on 
välillä hyvinkin vaikea erottaa toisistaan, on tärkeä 
selvittää tilan käyttäjien kokemat oireet ja haitat yh-
teistyössä terveydenhoitohenkilöstön kanssa.

Pintakosteuskartoitus
Tarkasteltavien tilojen lattiapintojen kosteusvaih-
telua selvitetään kattavalla pintakosteuskartoi-
tuksella ennen tarkempien kosteusmittausten te-
kemistä. Mekaaninen kartoittaminen esimerkiksi 
yhden neliön ruudukkoon ei yleensä ole tarpeen, 
vaan ilmaisimella tarkastellaan oletettavasti eri kos-
teuspitoisuudessa olevien/päällystettyjen aluei-
den välisiä eroja. Pintakosteusilmaisimen lukemi-
en merkitsevyys tulee aina varmistaa vähintäänkin 
muutamalla päällystysohjeen [4] mukaisella ma-
ton alapuolisella viiltomittauksella tai muulla tar-
kalla rakennekosteusmittauksella. Samalla tulee 
tehdä ensimmäiset aistinvaraiset tarkastelut pääl-
lysteen alta mm. liiman tartunnasta ja koostumuk-
sesta, väreistä sekä hajuista. Näin saadaan ikään R
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kuin kalibroitua pintailmaisimen näyttämät koh-
teessa käytetyille materiaaleille ja rakenteissa esiin-
tyville kosteuspitoisuuksille. Pintakosteuskartoi-
tus tehdään kattavasti kaikille tutkittaville alueille. 
Kartoituksen lopputuloksena määräytyvät ne alu-
eet, joilla kosteuspitoisuus on oletettavasti normaa-
li, kohollaan tai selvästi kohollaan (= erittäin toden-
näköinen ongelma-alue).

Viiltomittaukset
Huolellisesti tehty viiltomittaus kertoo kosteusher-
kän rakennekerroksen todellisen kosteusrasituksen. 
Kuvat 1 ja 2 ovat viiltomittauksesta. Viiltomittaus on 
tarkimmillaan +20 °C:ssa. Liimojen ja mattojen suh-
teellisen kosteuden kriittisenä kosteuspitoisuutena 
pidetään yleensä 85 %:a päällystämisen jälkeen, 
ellei materiaaliselvityksistä muuta tietoa löydy. Van-
hoissa rakennuksissa mitattujen kosteuspitoisuuk-
sen arvioinnissa tulee huomioida kosteusrasituk-
sen kesto, esimerkiksi kestääkö käytetty päällyste 
75–80 % RH -kosteuspitoisuutta pitkällä aikavälillä. 
Vanhoissa lattiarakenteissa (yli 20 vuotta valmistu-
misesta) saattaa olla tasoitteita, jotka eivät kestä yli 
75 % RH -kosteuspitoisuutta, koska ne sisältävät or-
gaanisia ainesosia, kuten kaseiinia. Vastaavasti van-
hat päällysteet ja liimat, esimerkiksi bitumipohjaiset 
liimat, saattavat kestää hyvinkin korkeita kosteuspi-
toisuuksia.

Viiltomittausten kohdistus tehdään pintakos-
teuskartoituksen tuloksia ja rakennetyyppitietoja 
hyödyntäen. Oletetulle kuivalle ja hyväkuntoiselle 
alueelle tehdään vähintään referenssimittaus ja ole-
tetusti kosteammille alueille niin monta mittausta, 
että pystytään riittävän luotettavasti päättelemään 
lattianpäällysteen alapuolisen rakenteen kosteus-
pitoisuus. Tarkempia mittauksia vaativat oletetut 
riskittömät ja kuivat alueet sekä alueet, joissa ole-
tetaan olevan hieman kohollaan oleva kosteus tai 
joissa on selvästi normaalista poikkeava kosteus ja/
tai lämpötila. Tehtävien viiltomittausten lukumäärä 

määräytyy siis aina kohteittain. Viiltomittauksia teh-
dään siinä laajuudessa, että saadaan riittävän katta-
vasti määriteltyä alueet, joilla kosteuspitoisuus on 
kohollaan.

Arvioitaessa rakennekosteuden vaikutusta tilan-
teissa, joissa rakenne on kuivunut jo pitkään, tulee 
ottaa huomioon alhaisemmassa kosteuspitoisuu-
dessa myös vähäisemmätkin kosteuspitoisuuserot. 
Alun perin kosteimmaksi jääneet kohdat ovat myö-
hemminkin yleensä hieman kosteampia.

Porareikämittaukset
Rakennepoikkileikkauksen kosteusjakauman mit-
tauskohtia porareikämittauksin tarvitaan yleen-
sä huomattavasti vähemmän kuin viiltomittauksis-
sa. Yleensä on suositeltavaa tehdä vähintään yksi 
porareikämittaus (koostuu useasta eri syvyyksille 
tehtävistä porareikämittapisteistä) kosteusjakau-
man selvittämiseksi viiltomittauskohtaan kutakin 
päällyste- ja rakennetyyppiä sekä kosteuslähdettä 
kohden. Porareikämittauksia tarvitaan tyypillises-
ti tilanteissa, joissa on epäselvää mistä kosteus lat-
tianpäällysteen alla aiheutuu, ja mikä on koko ra-
kenteen sisältämän kosteuden määrä. Rakenteen 
kosteusprofiilin tarkastelu toimii myös korjaussuun-
nittelun lähtötietona arvioitaessa rakenteen kuiva-
tustarvetta sekä uusien kiinnitys- ja päällystemate-
riaalien soveltuvuutta kyseiseen rakenneratkaisuun 
ja siinä olevaan kosteusrasitustasoon.

Kosteuspitoisuus rakenteen eri syvyyksillä kertoo 
yleensä mahdollisen liiallisen kosteuspitoisuuden 
lähteen. Eri syvyyksiltä lasketun vesihöyrysisällön 
perusteella voidaan määrittää kosteuden siirtymis-
suunta, sillä kosteus pyrkii korkeammasta vesihöy-
rypitoisuudesta matalampaan.

Mittaussyyvyys valitaan tapauskohtaisesti riip-
puen mittauksen tavoitteista. Mittauksen tavoit-
teena voi olla mm. selvittää päällystemateriaalien 
kosteusrasitustaso, kosteuden alkuperä tai vesiva-
hingossa kastuneen alueen laajuus [5].

Kuvat 1 ja 2. Lattianpäällysteen alle tehtävä viiltomittaus.R
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Maanvaraisissa lattioissa maakosteuden vaiku-
tusta arvioidaan tekemällä mittaus rakenneker-
rosten lisäksi myös alustäytöstä. Maanvaraisessa 
laatassa kosteus siirtyy lähes aina maapohjasta ra-
kenteeseen päin. Vesihöyrysisällön tarkastelu toi-
mii, kunhan mitatut suhteelliset kosteuspitoisuudet 
eivät ole kapillaarisen kosteuden alueella (kapil-
laarisen kosteuden alue on > 98 % RH). Kapillaari-
sen kosteuden alueella rakenteessa on vesihöyryn 
lisäksi nestemäistä vettä, mikä ei näy mittaustu-
loksessa. Tuloksissa pitää huomioida myös raken-
teen yli vaikuttavien lämpötilojen vaikutus mit-
taustuloksiin. Lämpötilalukema saattaa vääristyä 
mittapään ja mittausputken aiheuttaman läm-
mönjohtumisen vuoksi, mikä vaikuttaa suhteelli-
sen kosteuden mittaustulokseen. Normaalitilan-
teessa betoniraken teessa lämpötilan noustessa 
suhteellinen kosteus nousee ja lämpötilan laskies-
sa suhteellinen kosteus laskee. Porareikämittaus on 
tarkimmillaan +15–+25 °C lämpötilassa [5]. Mikäli 
lämpötilasta poiketaan, tehdään betonirakenteen 
kosteusmittaukset näytepalamittausmenetelmällä. 
Normaa lilämpötilana käytetään vauriotutkimukses-
sa olosuhdetta, joka vastaa rakennuksen todellis-
ta käyttötilannetta, eli se voi joskus poiketa tavan-
omaisesta huonelämpötilasta.

Eri syvyyksien (liimakerros, betonin pintaosa ja 
syvemmällä betonissa) kosteuspitoisuuksista saa-
daan viitteitä lattianpäällysteen vesihöyrynläpäi-
sevyydestä. Mikäli päällyste läpäisee merkittäväs-
ti vesihöyryä, pysyy viiltomittaustulos aina selvästi 
betonista mitattuja kosteuspitoisuuksia alhaisem-
pana. Tiiviin lattianpäällysteen alla kosteuspitoi-
suus on melko pian päällystämisen jälkeen – ja 
usein suhteellisen pitkään betonin pintaosissa 
– likimain sama mattoliimakerroksessa ja betonis-
sa. Hyvin vesihöyryä läpäisevien päällysteiden alta 
(vesihöyrynläpäisykerroin yli 10 x 10-12 kg/(m2sPa)) 
rakennekosteus poistuu nopeammin kuin tiiviiden 
päällysteiden alta. Tiiviidenkin päällysteiden melko 
pienillä vesihöyrynläpäisykertoimien eroilla (0,5–5 
x 10-12 kg/(m2sPa)) voi olla ratkaiseva merkitys sille, 
säilyykö pintarakenne vaurioitumattomana vai vau-
rioituuko mattoliima ja/tai lattiapäällyste. Kuivu-
miskykytarkastelua voidaan tehdä myös laskennal-
lisesti, minkä perusteella voidaan tapauskohtaisesti 
arvioida myös jälkikäteen, mikä betonirakenteen 
kosteuspitoisuus on päällystyshetkellä ollut.

Vesihöyrynläpäisy- ja rakenneratkaisutietoa hyö-
dynnetään arvioitaessa liimakerroksen kosteuden 
korkeutta päällystämishetkellä. Mikäli päällystys-
hetkellä rakenteen pintaosat ovat olleet päällystys-
ohjeen [4] raja-arvojen mukaisesti kuivempia kuin 
betoni päällystettävyyden mukaisella arvostelumit-
taussyvyydellä (A), ei liiman kosteus hyvin vesihöy-
ryä läpäisevän päällysteen alla ole milloinkaan saa-

vuttanut arvostelusyvyyden (A) kosteuspitoisuutta. 
Päällystyshetken kosteuspitoisuus arvostelusyvyy-
dellä on voinut olla yli 85 % RH ja, jos pintaraken-
ne läpäisee riittävästi vesihöyryä, niin kosteuspitoi-
suus päällysteen alla mattoliimassa ei välttämättä 
nouse yli kriittisen kosteuspitoisuuden, kunhan lii-
mauksen yhteydessä ei ole tuotu liikaa kosteutta ra-
kenteeseen.

Tarkempia porareikämittauksen toteutusohjeita 
on esitetty betonin suhteellisen kosteuden mittauk-
sen RT-kortissa [5].

Näytepalamittaukset
Näytepalamittausmenetelmää voidaan käyttää yh-
tenä pintakosteuskartoitusta tarkentavana kos-
teusmittausmenetelmänä. Sen käyttäminen on tar-
peellista porareikä- ja viiltomittauksen sijaan, kun 
tutkittavan rakennuksen olosuhteet tutkimusten 
aikana poikkeavat normaaleista käyttöolosuhteista. 
Näytepalamittaus ei ole lämpötilasta riippuva, toi-
sin kuin viilto- ja porareikämittaukset. Liimakerrok-
sessa oleva kosteus voidaan mitata näytepalamitta-
usmenetelmällä jäykän tai kovan lattiapäällysteen 
alta heti päällysteen paikallisen poistamisen jäl-
keen, jos viiltomittauksen teko ei onnistu.

Tarkempia näytepalamittauksen teko-ohjeita on 
esitetty betonin suhteellisen kosteuden mittauksen 
RT-kortissa [5].

Kosteusjakaumien erikoistapaukset
Tasoitteen liian korkeaksi jääneen kosteuspitoi-
suuden vaikutus päällysteen vaurioitumiseen. 
Ennen päällysteen asentamista tasoitekerroksen 
on annettava kuivua riittävästi. Päällysteen vaurioi-
tuminen on erittäin todennäköistä, jos tasoite on 
liian kostea (> 90 % RH tavanomaisilla tasoitteilla) 
päällystämishetkellä ja rakenteen pintaosa on tai 
on ollut alkuvaiheessa heti päällystämisen jälkeen 
kosteampi kuin betoni syvemmällä. Kosteusmit-
tauksen lisäksi tasoitteen kosteuspitoisuuden mer-
kityksen arviointi edellyttää tasoitepaksuuden totea-
mista. Normaalisti kuivuvia tasoitteita käytettäessä 
yli 2  mm:n kerroksilla ja normaaleilla työaikatauluil-
la on riskinä, että betonin pintaosat eivät ole olleet 
tasoitushetkellä riittävän kuivia (< 75  % RH), jolloin 
mattoliima ei pääse kuivumaan nopeasti (yleensä 
2 viikkoa) alle 85 % RH -kosteuspitoisuuteen. Toi-
saalta matala-alkalinen 5 mm:n tasoite suojaa mat-
toliimaa alkali-hydrolyysireaktioilta [6]. Tasoitepak-
suuden vaihtelu ja tasoitteen kuivumisaikavaihtelu 
saattavat olla suurin tekijä materiaalien VOC-yhdis-
teiden normaalista poikkeavien emissioiden eroi-
hin. Tilannetta arvioitaessa tulee huomioida, että 
lattianpäällyste- ja niiden kiinnitysmateriaaleissa on 
aina normaaleja primääriemissioita, joiden määrä ja 
laatu vaihtelevat materiaaleittain ja tuotteittain.
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Lämpötilojen muutosten vaikutus lattianpääl-
lysteen vaurioitumiseen. Sisäilman viilenemisen 
tai rakenteen lämpenemisen (esimerkiksi lattialäm-
mityksen) vuoksi hieman kostean rakenteen kos-
teus saattaa tiivistyä liimakerrokseen nostaen sen 
kosteuspitoisuutta. Päällyste voi vaurioitua, jos läm-
pötilaerojen poistuttua kosteus ei tasaannu riittä-
vän nopeasti alusrakenteeseen. Riittävän nopeaan 
tasaantumiseen vaikuttavat muun muassa päällys-
teen ja alusrakenteen ominaisuudet sekä kosteus ja 
ympäröivät olosuhteet.

Betonipinnan tiiviin kerroksen vaikutus lat-
tianpäällysteen vaurioitumiseen. Betonin pin-
nassa saattaa olla tiivis kerros, esimerkiksi kapse-
lointiepoksi, tai betoni voi olla hyvin tiivistä, kuten 
ovat esimerkiksi normaalia korkeamman lujuuden 
omaavat betonilaadut. Tällöin tasoitteen kosteus ei 
pääse tasaantumaan lainkaan tai vain hyvin vähän 
alusbetoniin, mikä on otettava huomioon ennen 
lattianpäällysteen asentamista. Sen sijaan normaa-
lien tasoitteiden vesiohenteiset tartuntapohjusteet 
(primerit) läpäisevät erittäin hyvin vesihöyryä eikä 
kosteuden tasaantumisongelmaa tyypillisesti ole. 

Tasoitteen ja betonin välissä olevan ainekerrok-
sen vesihöyrynläpäisevyyden voi tarkistaa yleen-
sä viiltomittauksella ja betonipinnan kosteuspi-
toisuuden määrityksellä näytepalamenetelmällä. 
Mikäli viiltomittaustulos ja näytepalamittaustulos 
ovat likimäärin samat, primerin vesihöyrynläpäise-
vyys on suuri, eikä sillä siten ole oleellista vaikutus-
ta pintarakennejärjestelmän kosteustekniseen toi-
mivuuteen. Mittauksen tekeminen vaatii kuitenkin 
erityistä huolellisuutta tarkan tuloksen saamiseksi, 
ettei esimerkiksi viiltomittauksen yhteydessä rikota 
ohutta tasoitetta tai primeria.

Vesivahingon vaikutus lattianpäällysteen vau-
rioitumiseen. Vesivahinkotapauksessa, jossa vettä 
pääsee lattiapinnoille ehjän mattopäällysteen (mat-
totyyppi, kosteusrasitustaso ja kosteusrasituksen 
kesto huomioiden) läpi, ei yleensä imeydy kosteut-
ta käytännössä lainkaan alustaan maton tai ehjien 
saumojen läpi, vaikka kastumisaika olisi jopa vuo-
rokausia. Vesi imeytyy lattianpäällysteen alle yleen-
sä vain joidenkin kymmenen senttimetrien alueel-
le reunoilta ja seinän vieriltä, liittymien, läpivientien 
sekä avonaisten ja heikkokuntoisten saumojen koh-
dilta. Veden tunkeutumismatka päällysteen alle ha-
vaitaan yleensä hyvin pintakosteusilmaisimella. Viil-
tomittauksilla kannattaa tarkistaa, onko kosteus 
noussut kapillaarialueelle vai onko kosteus vain hie-
man yli 90 % RH. Porareikämittauksella määritellään 
muutamasta kohdasta, miten syvälle betoniin vesi 
on imeytynyt. Mikäli kastuminen on lyhytaikaista 
(vain joitakin tunteja) ja liimakerros on ollut yhte-
näinen (ei ole juurikaan liimakamman jälkiä jäljellä 
päällysteen alustaan painamisen jälkeen), kosteus 

ei etene juurikaan maton alle sivu- eikä pystysuun-
nassa. Tällöin vähäiset pintarakenteen kastumiset 
ovat hyvin paikallisia, rakenne kuivuu nopeasti reu-
nan alta eikä päällystemateriaalilla ole välttämättä 
lainkaan korjaustarvetta. Tapauskohtaisesti arvioi-
daan, voiko kastunut alue kuivua ilman erillistä kui-
vausta vai tarvitaanko kyseiselle alueelle erillinen 
kuivain. Yleisesti muovimatolla päällystetyille latti-
oille vesivahingon jälkeen kosteus- ja sisäilmatekni-
sesti tarvittavat korjaustarpeet kohdistuvat yleensä 
vain paikallisille alueille. Tällaisissa tapauksissa pää-
dytään koko tilan lattianpäällysteiden uusimiseen 
yleensä lähinnä vain esteettisistä syistä.

Saumojen vaikutus lattianpäällysteen vaurioi-
tumiseen. Kvartsivinyyli-, muovi- ja kumilaattojen 
alta (korkeintaan 600 mm:n sivumitat) rakennekos-
teus poistuu tehokkaammin laattojen saumojen 
kautta kuin yhtenäisesti hitsatuista muovimatois-
ta. Saumojen kautta poistuu kosteutta niin tehok-
kaasti, että päällystyksen jälkeen suhteellinen kos-
teuspitoisuus on laskenut ainakin 5  % -yksikköä 
arvostelusyvyydessä (A), kun pintaosien on annet-
tua kuivua riittävästi (75 % RH) ennen päällystystä. 
Siksi päällystysohjeen [4] suhteellisen kosteuden ra-
ja-arvo on voitu asettaa turvallisesti 90 %:iin. Sau-
mojen kautta tapahtuvan kuivumisen suuruutta 
voidaan arvioida pintakosteusilmaisimella ja viilto-
mittauksilla saumojen läheltä ja laattojen keskikoh-
dilta. Kosteuden poistumisnopeuteen vaikutta-
vat laattojen saumat ja liimakerroksen yhtenäisyys. 
Mitä epäyhtenäisempi liimakerros, sitä nopeammin 
kos teus poistuu. Kastumistapauksessa leveät sau-
mat ja epäyhtenäinen liimakerros edistävät laatto-
jen alapinnan kastumista. Lyhyen kosteusrasituksen 
aikana muovi- tai kumilaatoilla päällystetty lattia ei 
välttämättä kastu haitallisesti päällysteen alapuo-
lelta. Siksi laattojen alle päässeen kosteuden määrä 
tulee tarkoin selvittää pintakosteus- ja rakennekos-
teusmittauksin, ettei tehdä tarpeettomia korjaus-
toimenpiteitä.

Maanvastaisen rakenteen kosteusrasitustason 
vaikutus lattianpäällysteen vaurioitumiseen. 
Maanvaraisessa betonilattiassa maapohjasta lat tian 
alapintaan siirtyvän kosteuden määrä suhteessa 
päällysteen vesihöyrynläpäisevyyteen tulee tarkas-
taa vähintään viiltomittauksin. Vaikka suhteellisen 
tiivistä päällystettä pidetään riskialttiina, saattaa 
mattopäällyste olla toimiva riippuen hyvin pienistä 
eroista betonin tai päällysteen ominaisuuksissa, ra-
kenneratkaisusta tai todellisesta maaperän kosteus-
tuotosta. Maapohjasta siirtyvän kosteuden tasaan-
tumiseen alapohjarakenteeseen ja lattiapäällysteen 
alapintaan voi kulua useita vuosia alapohjan raken-
netyypin ja materiaaliominaisuuksien mukaan eri-
tyisesti silloin, kun maakosteus tasaantuu rakentee-
seen diffuusion vaikutuksesta. Diffuusiolla siirtyvän R
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kosteuden määrä on pienempi kuin kapillaarises-
ti siirtyvän kosteuden määrä, mutta se voi riittää 
kostuttamaan haitallisesti alapohjan betonilaatan 
päällä olevan lattiapäällysteen alapinnan ja liiman. 
Alapohjan betonirakenne kestää hyvin kosteutta, 
kun lämpötila pysyy jatkuvasti jäätymisrajan ylä-
puolella. Tällöin oleellista merkitystä mahdollisel-
le päällystevauriolle on lähinnä alapohjan betoni-
rakenteen päällysteenä käytettävien materiaalien 
kosteudensietokyvyllä ja vesihöyrynläpäisevyydel-
lä. Tarkastusajankohta ja rakennuksen valmistu-
misajankohta huomioon ottaen voidaan arvioida 
kosteudensiirtymismuotojen vaikutusta lattiapääl-
lysteen kestävyyteen.

Muu havainnointi mittausten yhteydessä
Muovimaton alla on aina enemmän haihtuvia epä-
puhtauksia kuin mitä maton pinnalta siirtyy sisäil-
maan. Liian korkeassa kosteuspitoisuudessa olevas-
sa liimassa ja päällysteen alapinnassa on lähes aina 
selvästi voimakkaampi haju kuin riittävän kuivana 
pysyneessä rakenteessa.

Mitä tuoreemmasta liimasta on kysymys, sitä 
joustavampi ja tahmeampi on sen normaali koostu-
mus. Hajun ja liiman koostumuksen tarkastelun li-
säksi tulee aina arvioida päällysteen tartuntalujuut-
ta alustaan. Mikäli vauriota ei havaita ja tasoite on 
hyvin kiinni alustassaan, hyväkuntoisen uuden pin-
tarakennejärjestelmän murtuminen tapahtuu tyy-
pillisesti liimakerroksesta, eli liimaa jää sekä mat-
toon että sen alapuoliseen tasoitteeseen. Riittävän 
kuivalle alustalle asennetut joustovinyylimatot ir-
toavat vetokokeessa tyypillisimmin siten, että mat-
to repeää tai halkeaa keskeltä, eli maton joustava 
kerros (jos sellainen on) jää lattiaan. Mikäli murtu-
minen tapahtuu tasoitteessa, ei se aina viittaa liialli-
seen kosteuteen, vaan kysymyksessä voi olla maton 
asentaminen liian pölyiselle tai heikkolujuuksiselle 
tasoitteen pinnalle.

Hyvin korkeaan kosteuspitoisuuteen joutues-
saan (esimerkiksi vesivahinkotapauksessa) liima 
saattaa liueta nestemäiseksi, jolloin sillä ei ole juu-
ri lainkaan tartuntalujuutta. Liima on tällöin liiste-
rimäistä eli saippuoitunutta. Liima on tyypillisesti 
saippuoitunutta tilanteissa, jossa asennus on teh-
ty kauan sitten liian kostealle alustalle ja rakenne 
on pysynyt kosteana. Tällöin liima ei välttämättä ole 
ikinä kovettunut eikä kuivunut kunnolla. Vaikka lii-
man tartunta olisi lujaa, kertoo maton, liiman ja ta-
soitteen värivaihtelu tyypillisesti poikkeavasta kos-
teudesta.

Mikäli tutkimuksilla päädytään lattioiden korjaa-
miseen, niin ennen liiman tarkkaa poistoa on usein 
kannattavaa jatkaa aistinvaraista arviointia eri alu-
eilla ja siten mahdollisuuksien mukaan rajata tar-
kemmin korjaustapaa.

Lattioiden päällystevauriokartoituksen yhteydes-
sä tulee tehdä havaintoja myös lattianpäällys teen 
värjäytymisestä, kupruilusta ja tartunnasta. Päällys-
teen tartunnasta alustaan voidaan tehdä havainto-
ja esimerkiksi liu’uttamalla pintakosteusilmaisimen 
tai ruuvimeisselin vartta lattianpäällysteen päällä 
ja kuuntelemalla poikkeamia hyvän tartunnan alu-
eella verrattuna alueisiin, joissa päällyste on irron-
nut alustastaan.

Avatun/raotetun maton alta haihtuu aina jonkin 
verran liiman ja tasoitteen hajua erityisesti nuorissa 
rakennuksissa. Mikäli haju on poikkeuksellisen voi-
makas ja tavanomaisesta poikkeava, on maton alla 
ainakin jonkin verran kohonnut sekundääriemissio-
pitoisuus. Aistinvarainen arviointi tulee tehdä ma-
ton alta ensisijaisesti arvioimalla maton tartuntaa 
alustaan ja liiman koostumusta. Jos tilanne ei ole 
huolestuttava, tehdään arvio hajuista esimerkik-
si vertailemalla oletetulta vaurioalueelta ja vaurioi-
tumattomasta alueelta haihtuvia hajuja keskenään. 
Aistinvaraisessa havainnoinnissa tutkijan tulee olla 
varovainen oman terveydentilan kannalta. Tutkijan 
tulee pystyä arvioimaan ensin silmämääräisesti ma-
ton alustan liimakerroksesta, onko hajuhavainnoin-
tia järkevää tehdä kyseessä olevan lattianpäällys-
teen mahdollisen vaurion arvioimiseksi, jotta hän 
välttyisi omalta altistumiselta.

2.3 Sisäilman ja materiaalien VOC-analyysit
VOC-mittausten tarpeellisuuteen vaikuttavat mah-
dolliset ongelmaepäilyt, tilan käyttäjien kokemat 
oireet, kosteusmittaustulokset sekä aistinvarai-
set havainnot. Jos kosteuspitoisuuksissa ei tode-
ta käytännössä mitään vaihtelua, tulee VOC-mitta-
uskohdat valita kosteusvaihteluun parhaan tiedon 
mukaan vaikuttavien tekijöiden (esim. rakennusai-
kaiset olosuhteet ja mahdolliset vesivuodot), tilois-
sa aistittavien hajujen tai oirekuvausten perusteel-
la. Summittaisesti toteutettujen VOC-mittauksien 
perusteella ei yleensä voida tehdä mitään todellista 
tilanteen arviointia. Mittausten määrä on rajallinen, 
ja laaditun tutkimussuunnitelman avulla pitää aina 
pystyä perustelemaan, mitä aluetta tulos edustaa ja 
miksi näytteet otetaan. Vain erittäin harvoin koko 
tarkastelualue tai rakennuksen kaikki lattiat ovat 
VOC-päästöjen perusteella korjattavassa kunnossa.

Ennen näytteiden ottamista tulee miettiä nii-
den edustavuus ja ottaa huomioon muun muas-
sa lattianpäällysteen epähomogeenisuus. Mitta-
uksen tekijällä on oltava riittävät tiedot tulosten 
tulkintaan tutkimuskohteesta, käytetyistä materi-
aaleista, rakenteista ja rakennusfysiikasta. Näytteet 
analysoinut laboratorio ei pysty tekemään tulos-
ten tulkintaa tai toimenpidesuosituksia näytteen-

R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

14
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry



180

ottajan puolesta. Analyysilaboratorioilla on yleensä 
kuitenkin runsaasti vertailuaineistoa, joten tulos-
ten tulkinta voidaan tarvittaessa tehdä yhteistyös-
sä näytteenottajan ja analyysilaboratorion kesken.

Näytteenotossa on aina noudatettava menetel-
mäkohtaisia näytteiden otto-ohjeita. Analyysitu-
lokseen vaikuttavat suuresti näytteen säilytystapa 
laboratorioon kuljetuksen aikana, säilytysaika, näyt-
teenottotapa ja näytteenottopaikan olosuhteet. 
Korkeat lämpötilat ja kosteuspitoisuus tyypillisesti 
suurentavat VOC-emissioiden määrää. Mittausten 
yhteydessä on suositeltavaa ottaa aina vertailunäy-
te oletetulta vaurioitumattomalta pinnalta tulos-
ten tulkintaa varten. Samasta kohteesta ja samas-
ta vaurioitumattomasta pintarakenteesta otetut 
vertailunäytteet ovat yleensä tärkeämmät apuvä-
lineet tulosten tulkintaan kuin käytettävissä olevat 
viitearvot.

Ilmanäytteet
Sisäilman VOC-näytteenotto tehdään yleensä ISO 
16000-6 standardin [8] mukaisella mittausmene-
telmällä. Tarkemmat ohjeet antaa analyysilabora-
torio. Jos saman tutkimuskäynnin yhteydessä ra-
kennuksen sisäilmasta kerätään erilaisia näytteitä, 
esimerkiksi mikrobinäytteitä, ja/tai lattiapäällystet-
tä avataan mitattavassa tilassa, tulee sisäilman VOC-
näytteet ottaa ennen muita kontaminaatioriskin ta-
kia.

VOC-yhdisteiden määrittäminen sisäilmasta ei 
yleensä riitä sisäilmaongelman todentamiseen, me-
netelmä on rajallinen. Sisäilmanäytteen tulokseen 
vaikuttavat sisäilman hetkelliset vaihtelut, muun 
muassa tilan käyttäjät, ilmanvaihto, ilman liikkeet ti-
lassa sekä sisä- ja ulkoilman väliset paine-erovaih-
telut.

VOC-ilmanäytteidenotossa on huomioitava, että 
yhdisteiden pitoisuudet sisäilmassa vaihtelevat 

vuodenaikojen mukaan, kun sisäilman suhteellinen 
kosteus ja/tai lämpötila muuttuvat, mikä voi vai-
kuttaa huomattavasti TVOC-pitoisuuteen tai yksit-
täisten VOC-yhdisteiden pitoisuuksiin. Ilmanvaihto 
vaikuttaa olennaisesti sisäilman epäpuhtauspitoi-
suuksiin. Ilmanvaihdon kaksinkertaistuessa sisäil-
man TVOC-pitoisuus voi pienentyä jopa 60 % nel-
jässä viikossa. [7]

Emissionäyte ehjän päällysteen pinnasta
VOC-näytteenotto ehjän lattiapäällysteen päältä 
tehtävällä FLEC-mittauksella (= Field and Laborato-
ry Emission Cell, pintaemissioiden keräyslaite) tut-
kimuskohteessa tehdään pääsääntöisesti NT Build 
484 ohjeen [9] mukaisella menetelmällä, ks. kuva 3. 
Tilanteesta riippuen (esim. korjauslaajuus, riitatilan-
teet, olosuhteet) voidaan käyttää myös tarkempaa 
ISO 16000-10 standardin [10] mukaista FLEC-mitta-
usmenetelmää, ks. kuva 4. 

NT Build 484 -ohjeen FLEC-menetelmällä ei saa-
da vastaavia mittaustuloksia kuin ISO 16000-10 
standardin mukaan tehtynä, koska näytteenottoa 
ei tehdä puhtaalla kaasulla eikä tuloilmaa kostute-
ta vakio-olosuhteeseen. Menetelmä sopii kuiten-
kin hyvin käytettäväksi esimerkiksi tilanteisiin, jois-
sa tarkastellaan kohteessa tehtävin mittauksin eri 
aluei den emissioiden eroja, ja rakenteen kosteus-
pitoisuudet on tutkittu hyvin. Pintaemissio ilmoite-
taan yksiköllä µg/m2h.

Ennen näytteenottoa tulee tehdä aistinvarainen 
arviointi sisäilmasta. Emissiomittaus aloitetaan tyy-
pillisesti tilasta, missä epäillään olevan pienimmät 
päästöt, ja viimeisenä otetaan näytteet oletetusta 
suurimmasta päästöstä. FLEC-näytteenoton aikana 
mitataan sisäilman olosuhteet ja näytteenoton jäl-
keen päällysteen alapuolinen lämpötila sekä suh-
teellinen kosteuspitoisuus esimerkiksi viiltomit-
tauksena kaikissa mittapisteissä. Heti näytteenoton 

Kuva 3. NT Build 484 -ohjeen mukaisesta FLEC-mit-
tauksesta tutkimuskohteessa.

Kuva 4. ISO 16  000-10 -ohjeen mukaisesta FLEC-mit-
tauksesta tutkimuskohteessa.R
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jälkeen tulee tehdä aistinvarainen arviointi lattia-
päällysteen ylä- sekä alapinnasta.

Materiaalinäyte (Bulk)
Tutkittavan rakenteen emissiopotentiaalia voidaan 
mitata kohteesta otetusta materiaalinäytteestä. 
Näytteenotossa on huomioitava, että kohteesta ir-
rotetussa materiaalinäytteessä voi olla päällysteen 
lisäksi liimaa, tasoitetta, pohjustusainetta ja beto-
nia. Mittauksessa mitään näytepalan pintaa ei pei-
tetä, minkä vuoksi kyseinen analyysi kuvaa kaikilta 
näytteen pinnoilta vapautuvia yhdisteitä. Materiaa-
linäyte ei siis kuvaa kohteen lattianpäällysteen to-
dellista pintaemissiota (mitä FLEC-mittaus ehjän 
päällysteen päältä kuvaa) vaan otetun näytepalan 
eri pintojen kokonaisemissiota. Tarkemmat näyt-
teenotto-ohjeet antaa analyysilaboratorio.

Sisäilmaongelmatapauksissa lattiamateriaalia 
pintaemissioita tulisi tutkia ensisijaisesti ehjän pääl-
lysteen päältä paikan päällä tutkimuskohteessa 
tehtävällä FLEC-mittauksella.

Kohteesta irrotetulla materiaalinäytteellä voi-
daan saada viitteitä mahdollisesta lattiapäällysteen 
vaurioitumisesta, mutta pelkästään näiden mitta-
usmenetelmien perusteella ei voida määrittää kor-
jaustarvetta. Irrotettu materiaalinäyte ei ole toistet-
tava mittausmenetelmä, koska näytteessä on aina 
eri määrä liimaa, tasoitetta, pohjustusainetta ja be-
tonia. Lisäksi irrotettu materiaalinäyte sisältää uusia 
leikkauspintoja. Edellä mainituista syistä johtuen 
tuloksia ei voida verrata M1-materiaaliluokan tes-
tituloksiin eikä vertailualueelta (oletettu vaurioitu-
maton alue) otettuun näytteeseen. Rakenteesta ir-
rotetun materiaalinäytteen mittausmenetelmää 
voidaan käyttää muiden mittaustulosten varmista-
miseen sekä kartoittavana menetelmänä erityisesti 
silloin, kun emissioiden erot ovat selkeät vaurio- ja 
vertailualueilla. Materiaalinäytteestä saadaan esiin 
päällysteen alapinnassa ja materiaalin sisällä olevia 
hitaasti poistuvia yhdisteitä, jotka eivät aina näy si-
säilma- tai pintaemissiomittauksissa. 

Mittaustapaa valittaessa on huomioitava, että eri 
analyysilaboratoriot ovat kehittäneet materiaali-
näytteiden analytiikkaan toisistaan poikkeavat ana-
lyysimenetelmät, joten eri laboratorioissa tehdyt 
tulokset voivat poiketa toisistaan erittäin paljon. 
Tässä ohjeessa esitetyt ohjearvot ovat sovellettavis-
sa vain Työterveyslaitoksen käyttämälle bulk-mate-
riaalinäyteanalyysille, jonka tulokset ilmoitetaan yk-
siköllä µg/m3g.

VOC-yhdisteiden määritys lattiapäällysteen  
alapuolisesta betonirakenteesta
FLEC-mittaus betonin pinnasta tehdään aikaisin-
taan kolmen vuorokauden kuluttua lattianpäällys-
teen poistosta, kun epäillään mittavaa vauriota ja 
halutaan selvyyttä rakenteeseen adsorboituneista 

VOC-yhdisteistä ja/tai halutaan varmistua korjaus-
ten yhteydessä tehtävästä normaalin tuuletusajan 
riittävyydestä [7].

Alustabetoniin imeytyneitä VOC-yhdisteitä voi-
daan lisäksi mitata eri syvyyksiltä betonista ote-
tuista materiaalinäytteistä. Betoniin imeytyneiden 
VOC-yhdisteiden määrittäminen tulee tarpeellisek-
si korjaussuunnittelun lähtötiedoksi tyypillisesti pa-
hoissa päällystevaurioissa. Emissioiden mittaaminen 
alustabetonista ei kuvaa lattiarakenteen emissiota 
sisäilmaan, sillä todellisuudessa emissiotuotto las-
kee pintamateriaalin diffuusiovastuksen vuoksi.

4 Tulosten tulkinta ja ohjearvot
4.1 Aistivarainen arviointi
Lattioiden muovipäällysteiden vauriokartoituksen 
yhteydessä tulee tehdä aistinvaraisesti havaintoja 
päällysteen näkyvistä vaurioista (mm. värjäytymis-
tä ja kupruilusta), päällysteen ikääntymisestä, sisäil-
man ja päällysteen alapinnan hajuista, liiman koos-
tumuksesta sekä maton tartunnasta alustaan. Jos 
näiden havaintojen ja kosteusmittausten tulosten 
perusteella havaitaan merkittävä vaurio, ei lisäsel-
vitys ja tarkempi VOC-yhdisteiden mittaaminen ole 
välttämättä tarpeen.

4.2 Rakenteen kosteusteknisen toiminnan 
arviointi

Betonin suhteellisen kosteuspitoisuuden muovi-
päällysteen alla tulisi olla päällystyshetkellä arvioin-
tisyvyydellä enintään 85 % RH ja betonin ja/tai sen 
tasoitteen pinnassa sekä 1–3 cm:n syvyydellä enin-
tään 75 % viimeisenkin tasoituksen jälkeen [4]. Lat-
tianpäällysteen asentamisen jälkeen syvemmäl-
lä rakenteessa oleva kosteus tasaantuu kuivempaa 
pintaa kohden siten, että kosteuspitoisuus betonin 
pinnassa/tasoitteessa kasvaa päällystämisen jäl-
keen. Nykytietämyksen mukaan useimpien liimo-
jen kriittisenä suhteellisen kosteuden raja-arvona 
pidetään arvoa noin 85 % RH, eli suhteellinen kos-
teus päällysteen alla liimassa ei saa nousta yli tämän 
arvon liiman kovettumisen jälkeen. 

Rakenteen kuivumiskykyyn päällystämisen jäl-
keen vaikuttavat merkittävästi rakennetyyppi, käy-
tetyt materiaalit ja erityisesti muovipäällysteen ve-
sihöyrynläpäisevyys. Rakenteen kuivumiskykyä 
päällystämisen jälkeen voidaan arvioida mittauk-
sin, kokemusperäisesti (esim. viitteen [4] ohjeissa) 
ja laskennallisesti, mikäli tiedetään riittävän tarkas-
ti käytettyjen materiaalien ominaisuudet. Tavoittee-
na on arvioida päällysteen alla liimatilassa korkein 
kosteuspitoisuus rakenteen elinkaaren aikana. Jos 
päällysteen alla oleva kosteuspitoisuus on nous-
sut korkeaksi usean vuoden päästä rakennuksen 
valmistumisesta, tulee arvioida, kestääkö kyseinen R
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päällystemateriaali olosuhteita, joissa päällysteen 
alle tasaantuva suhteellinen kosteuspitoisuus on 
esimerkiksi 80–85 % RH koko pintarakenteen elin-
kaaren ajan.

4.3 Lattianpäällysteiden emissioiden  
arviointi

Vinyylipäällysteet sisältävät PVC-muovia ja pehmit-
timiä. Pehmittimet eivät ole sitoutuneet kemiallises-
ti PVC-muoviin, minkä vuoksi materiaaleista haih-
tuu tyypillisesti nk. ominaispäästöinä jonkin verran 
ftalaattien hajoamistuotteita ja liuottimia. Linoleu-
mipäällysteet eroavat ominaispäästöiltään vinyyli-
päällysteistä. Niiden tyypillisimmät päästöt ovat pit-
käketjuisia aldehydejä ja orgaanisia happoja, jotka 
ovat peräisin linoleumipäällysteen orgaanisista val-
mistusaineista (havupuujauheesta). Tarkasteltaessa 
päällystevaurioita tulee huomioida muovipäällys-
teiden lisäksi mattoliiman, tasoitteen ja pohjustus-
aineen ominaispäästöt. Mattoliimat ja päällystema-
teriaalit voivat itsessään sisältää valmiiksi vauriota 
indikoivaa 2-etyyli-1-heksanolia. Päällystevaurioon 
indikoivat VOC-yhdisteet (mm. 2-etyyli-1-heksano-
li) ovat usein yhdisteitä, joita vapautuu myös yksit-
täisistä tuotteista (ei vauriota). Näin ollen joitakin 
indikaattoriyhdisteitä havaitaan pieninä pitoisuuk-
sina lähes aina VOC-mittausten yhteydessä. Pienet 
pitoisuudet indikaattoriyhdisteitä eivät viittaa pääl-
lystevaurioon, vaan kuvaavat käytetyn tuotteen 
ominaispäästöjä. Päällystevauriotapauksessa VOC-
yhdisteiden päästöt kasvavat oleellisesti, jolloin ne 
normaalista poikkeavana pitoisuutena antavat viit-
teitä mahdollisesta vauriosta.

Seuraavassa on esitetty koottuja viitearvoja sisäil-
mapitoisuuksille, lattiarakenteesta mitatuille emissi-
oille (FLEC-menetelmä) sekä yksittäisten, rakentees-
ta irrotettujen materiaalinäytteiden pitoisuuksille. 
Kaikki nämä eri mittausmenetelmät kuvaavat eri asi-
aa ja viitearvoja voidaan käyttää ainoastaan kysei-
sellä menetelmällä määritettyyn arvoon. Tulosten 
tulkinnan tueksi tarvitaan verrokkinäytteet olete-
tulta vaurioitumattomalta alueelta.

Sisäilman pitoisuus. Valvira on esittänyt PVC-
muovimattokohteisiin asunnoille viitteelliseksi oh-
jearvoksi TXIB-pitoisuudelle sisäilmassa 10 µg/m3 

(tolueenin vasteella laskettu tulos) tai 16 µg/m3 
(yhdisteen omalla vasteella laskettu tulos). Vastaa-
vasti 2-etyyli-1-heksanolipitoisuudelle sisäilmas-
sa 10  µg  m3 (tolueenin vasteella laskettu tulos) tai 
15  µg/m3 (yhdisteen omalla vasteella laskettu tu-
los). Muiden yhdisteiden osalta voidaan menetellä 
siten, että verrataan asunnoissa mitattuja VOC-tu-
loksia VTT:n tutkimuksissa esitettyihin yhdisteryh-
mien kohonneiden pitoisuuksien raja-arvoihin ja 
toimistorakennuksissa Työterveyslaitoksen tutki-
muksissa esitettyihin tuloksiin. [3]

VTT:n tutkimusaineiston perusteella uusissa toi-
mistorakennuksissa tyypillisesti mitatut sisäilman 
TVOC-pitoisuudet ovat alle 100 µg/m3. Tutkimus-
kohteissa mitattujen 2-etyyli-1-heksanolin pitoisuu-
det ovat tyypillisesti uusissa asuinrakennuksissa alle 
5 µg/m3 (yhdisteen omalla vasteella laskettu tulos) 
ja vanhoissa asuinrakennuksissa alle 10 µg/m3 (yh-
disteen omalla vasteella laskettu tulos). Pitoisuusero 
uusien ja vanhojen rakennusten välillä johtuu siitä, 
että uusissa asunnoissa on käytetty vähäpäästöisiä 
materiaaleja ja lisäksi ilmanvaihto on tehokkaam-
pi. Työterveyslaitoksen tekemien toimistorakennus-
ten tutkimuksien yhteenvedossa on 90 % 2-etyy-
li-1-heksanolipitoisuuksista ollut alle 2 µg/m3 [11]. 
Toimistorakennuksissa sisäilman pitoisuudet ovat 
tyypillisesti alhaisemmat kuin asunnoissa tehok-
kaamman ilmanvaihdon vuoksi.

Emissiomittaukset lattiarakenteesta (FLEC-
menetelmä). Esitetyt ohjeelliset arvot FLEC-mit-
taukselle ovat VTT:n mittausaineistosta FLEC-mitta-
usmenetelmälle, jossa ilman suhteellinen kosteus 
on vakioitu 50 %:iin (ISO 16 000-10:n mukaisesti) ja 
mit taus on tehty oikeasta rakenteesta. Esitettyjä vii-
tearvoja ei siis voi käyttää rakenteesta irrotetun lat-
tianpäällysteen emissioiden arviointiin, vaikkakin 
näyte olisi mitattu ISO 16 000-10 -menetelmällä. 12 
kuukauden ikäisestä PVC-päällysteisestä lattiaraken-
teesta asuinrakennuksista mitattu TVOC-emissio on 
normaalisti alle 150 µg/m2h ja normaalista poikkea-
vissa tilanteissa mitattuna yli 200 µg/m2h [12]. Ra-
kennuksissa tyypillisesti päällysteen päältä mitatut 
2-etyyli-1-heksanolipitoisuudet ovat asuinraken-
nuksissa alle 20 µg/m2h (tolueenin vasteella lasket-
tuna) tai alle 30 µg/m2h (yhdisteen omalla vasteel-
la laskettuna). Paljaan betonipinnan päältä 3 vrk:n 
kuluttua päällysteen poiston jälkeen mitatut TVOC-
emissiot ovat tiiviiden muovimattopäällysteiden ta-
pauksessa normaalisti välillä 500–1000 µg/m2h. Be-
tonipinnalta 3 vrk:n kuluttua päällysteen poistosta 
mitatut 2-etyyli-1-heksanolipitoisuudet ovat tyy-
pillisesti alle 50 µg/m2h (yhdisteen omalla vasteella 
laskettuna). Viitearvojen tulkinnassa tulee huomioi-
da aina rakennekerrokset ja rakenteessa vallinneet 
kosteusolosuhteet. Lisäksi kevennetyn NT Build 484 
-ohjeen mukaisen FLEC-mittausmenetelmän tulok-
sia voidaan arvioida edellä esitettyjen viitearvojen 
perusteella, mutta tulosten tulkinnassa tulee huo-
mioida sisäilman lämpötilan ja kosteuden vaikutus 
mittaustulokseen. Esimerkiksi talviaikaan huoneil-
man suhteellinen kosteus on merkittävästi alhai-
sempi kuin standardin mukainen 50 % RH, jonka 
johdosta emissiot ovat alhaisemmat.

Rakenteesta irrotettu materiaalinäyte (Bulk). 
Työterveyslaitos on esittänyt tutkimuskohteesta ir-
rotetulle bulk-materiaalinäytteelle kokemuspe-
räiseksi viitearvoksi TVOC-pitoisuutta 70 µg/m3g. R
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Tämä viitearvo perustuu sekalaisiin asiakasnäytteis-
tä tehtyihin analyyseihin. Todellisessa kohteessa pi-
toisuudet voivat poiketa tästä (mattotyyppi ja kos-
teusolosuhteet vaikuttaa), joten tulosten tulkintaan 
tarvitaan aina verrokkinäytteet. Työterveyslaitok-
sen tutkimuksissa on todettu, että tämä viitearvo 
ei koske linoleumimattoja, joiden ominaispäästöt 
ovat tällä menetelmällä määritettynä huomattavas-
ti tätä suuremmat.

Työterveyslaitos on tutkinut myös hyväkuntoisten 
uusien lattiapäällysteiden sekä laasti-/liimayhdistel-
mien bulk-emissioita neljän viikon vanhennuksen 
jälkeen. Tutkimus tehtiin vakioiduissa olosuhteis-
sa, joissa suhteellinen kosteus ilmassa ja alustan be-
tonilaatassa oli 50 % RH. Mitatut TVOC-pitoisuudet 
olivat korkeita, yli edellä esitetyn viitearvon. [13] 
Seurantaa on jatkettu, ja Työterveyslaitoksen tieto-
jen mukaan (Peter Backlund) pitoisuustasot ovat 6 
kuukauden vanhennuksen jälkeen selvästi laske-
neet, kun rakenteen ja ilman suhteellinen kosteus 
oli 50 % RH koko vanhennuksen ajan. 

4.4 Muuta huomioitavaa
Emissionäytteiden tulosten tulkinta vauriotutki-
muksissa edellyttää tarkkoja tietoja rakenteesta, 
materiaalityypistä, kosteuspitoisuudesta ja iästä. 
Mittausepätarkkuus tulee aina huomioida mitta-
ustavan valinnassa, tulosten tarkastelussa, kosteus-
mittauksissa sekä VOC-yhdisteiden mittauksissa. 
VOC-mittausten näytteenoton ja analyysin virhera-
jat ovat n. ± 30 % ja kenttämittauksissa mittausvirhe 
voi olla sitäkin suurempi. Lisäksi analyysilaborato-
rioissa on eroja eivätkä eri analyysilaboratorioiden 
tulokset ole välttämättä vertailukelpoisia keske-
nään.
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