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SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA 
SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA 
 
Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 
 
 
1 YHTEENVETO 
 
1.1 Tavoite 
 
Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys ja hyvinvointi rakennuksessa 
sekä rakennuksen kunnon säilyminen. Indikaattoreita tarvitaan rakentamisvaiheessa 
tavoitteiden asettamiseen, ensimmäisen käyttövuoden aikana tavoitteiden saavuttamisen 
varmentamiseen, ja elinkaaren aikana sisäympäristön laadun seurantaan.  
 
Lisäksi käyttäjätyytyväisyyskyselyjen avulla voidaan tunnistaa ongelmia teknisten 
järjestelmien toiminnassa tai esimerkiksi tilojen käyttötarkoituksen muutoksista johtuvia 
vääriä toiminta-arvoja. Kun ongelmat tunnistetaan, ne voidaan poistaa jo ennen kuin ne 
aiheuttavat merkittäviä haittavaikutuksia esimerkiksi käyttäjien sairastumisina tai rakenteiden 
vaurioitumisena. 
 
1.2 Indikaattorit 
 
Rakennuksen hankevaiheen indikaattori joko uudisrakennukselle tai peruskorjaukselle on: 

• Sisäilmaluokka (yksilöllinen: S1 tai hyvä: S2). 
 
Lisäksi on hyvä asettaa tavoitteet: 

• Rakennusmateriaalipäästöille (erittäin vähäpäästöisiä: M1-luokka); 
• Tuloilman suodatusluokalle (tavoitteena korkea tai hyvä sisäilman laatutaso); 
• Rakennustöiden kosteuden- ja puhtaudenhallinnalle. 

 
Ensimmäisen käyttövuoden aikana olosuhteet varmennetaan seuraavilla indikaattoreilla: 

• Todellinen tyytymättömien osuus lämpöolosuhteisiin, ilman laatuun, valaistukseen ja 
akustiseen yksityisyyteen (tavoite alle 25 % käyttäjistä); 

• Lämpöolosuhteiden ja ilman laadun pysyvyys (80…95 % käyttöajasta); 
• Mikäli rakentamisen aikana ei ole kiinnitetty huomiota sisustusmateriaaleihin ja 

tuloilman suodatukseen, tulee rakennuksesta mitata: 
o Ammoniakkipitoisuus; 
o Formaldehydipitoisuus; 
o Sisäilman pienhiukkaspitoisuus; 

• Radon-alueilla mitataan radonpitoisuus. 
 
Käyttäjätyytyväisyys määritetään käyttäjätyytyväisyyskyselyllä. Teknisten järjestelmien 
toimintaedellytykset varmennetaan tekemällä järjestelmien käyttöönotto eri vuodenaikoina. 

     
Kuva 1. Eri toimenpiteiden merkittävyys hankevaiheessa ja ensimmäisenä käyttövuonna. 
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Sisäympäristön laatutasoa seurataan elinkaaren aikana säännöllisesti 1…3 vuoden välein: 
• Todellinen tyytymättömien osuus lämpöolosuhteisiin, ilman laatuun, valaistukseen ja 

akustiseen yksityisyyteen (tavoite alle 25 % käyttäjistä) 
• Lämpöolosuhteiden ja ilman laadun pysyvyys (80…95 % käyttöajasta) 

 
Käyttäjätyytyväisyys määritetään käyttäjätyytyväisyyskyselyllä ja säännöllisellä. Mikäli yli 25 
% käyttäjistä on tyytymättömiä, käyttäjillä on merkittäviä sisäympäristöön liittyviä oireita tai 
käyttäjäpalautetta saadaan järjestelmien toimimattomuudesta, tulee rakennuksessa suorittaa 
tarkempi katselmus ja mittauksia syiden selvittämiseksi.  
 
Lisäksi tulee säännöllisesti seurata sisäympäristöön liittyvää käyttäjäpalautetta (esimerkiksi 
sisäilmaryhmässä) ja katselmoida teknisten järjestelmien toiminta osana vuotuista 
kiinteistökatselmusta. 
 

      
Kuva 2. Eri toimenpiteiden merkittävyys rakennuksen elinkaaren aikana. 
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2 RAPORTIN TAUSTAA 
 

2.1 VÄRKKI – Vähähiilisen Rakennus ja Kiinteistöalan Indikaattorit 
 

VÄRKKI-projektin tavoitteena on kehittää suomalaiselle kiinteistö- ja rakennusalalle 
johtamiseen ja mittaamiseen soveltuvat indikaattorit, joilla voidaan varmistaa rakennuksen 
kestävä elinkaari. Indikaattoreita käytetään tavoitteiden asettamisessa (hanke, 
vuosisuunnittelu ja pitkäntähtäimen suunnittelu PTS) ja toiminnan ja suorituskyvyn 
mittaamisessa sekä vertailussa (eri vuodet / eri kiinteistöt).  
 

         
Kuva 3. VÄRKKI-projekti kannustaa vapaaehtoiseen edelläkävijyyteen. 

 
VÄRKKI-projektissa pääpaino on kestävässä kiinteistö- ja hankejohtamisessa, joka perustuu 
objektiivisesti mitattavien suureiden käyttämiseen. Tietoa kerätään hankevaiheessa 
suunnitteludokumenteista ja käyttövaiheessa itse kiinteistöstä ja sen käyttäjiltä. Kyseessä ei 
ole erillinen arviointityökalu, jossa eri toimenpiteet olisi valittu ja painotettu työkalun 
kehittäjän arvomaailman mukaan, vaan tavoitteiden saavuttamista arvioidaan mitattavilla 
suureilla vuosittain osana normaalia kiinteistöjohtamista (salkun hallinta, kiinteistökatselmus, 
jne.). Johtamisella pyritään: 

• Parantamaan kiinteistön käytettävyyttä sekä käyttäjien hyvinvointia ja viihtyisyyttä; 
• Ylläpitämään tai nostamaan kiinteistön arvoa; 
• Pienentämään kiinteistön ylläpidon kuluja; 
• Vähentämään ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. 

 
VÄRKKI-projektilla on merkitystä sekä yksittäisen toimijan että yhteiskunnan kannalta. 
Suomen on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoteen 2050 mennessä. Lähes 
40 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy kiinteistöissä joten niiden vähennystarve 
merkittävä. Suomessa on noin 1.400.000 rakennettua kiinteistöä. Nyt annetuilla uudis- ja 
korjausrakentamisen määräyksillä ei tulla saavuttamaan riittävää päästövähennystä (YM:n 
arvio 45 %), vaan sekä asuinrakennusten omistajien (suuri lukumäärä) että ammattimaisten 
kiinteistönomistajien tulee vapaaehtoisilla toimilla ja hyvällä kiinteistöjohtamisella tehdä 
määräyksiä suurempia päästöleikkauksia omassa kiinteistökannassaan. 

 

Kestävä rakennus 
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Kuva 4. Kiinteistöjohtamisen tarve suomalaisessa rakennetussa ympäristössä. 
 
Nyt jo voidaan osoittaa, että kestävillä periaatteilla johdetut kiinteistöt säilyttävät arvonsa 
tulevaisuudessa paremmin, joten kiinteistön arvon nousu maksaa investoinnit takaisin 
perinteistä kustannussäästöihin perustuvaa takaisinmaksuaikalaskentaa nopeammin. 
Esimerkiksi 10 % energiansäästö pienentää energiakustannuksia 2 €/m2 mutta samalla nostaa 
kiinteistön arvoa 1 % (tai estää sen alenemisen) eli esim. 35 €/m2. 

 
Kiinteistöjen arvon säilyminen on erityisen tärkeää vakuutus- ja eläkevakuutus-yhtiöissä, 
joissa merkittävä osa pääomasta on sidottu kiinteistöihin. Lisäksi pankkien kannalta kiinteistön 
arvoon liittyvät riskit ovat merkittäviä, koska kiinteistöt ovat usein lainan vakuutena. 
Yksityisen asunnonomistajan kannalta kiinteistön arvolla on myös merkitystä, mutta sen lisäksi 
korostuu elinkaarikustannustehokkuus. 
 

                 
 

Kuva 5. Panostaminen kestävään rakentamiseen on kannattavaa liiketoimintaa kaikille. 
 

Suomen kansallisvarallisuuden arvo oli vuonna 2010 775 miljardia euroa. Tästä rakennusten 
osuus on 45 %. 1 % korkeampi kiinteistökannan arvo vastaa 3,5 miljardia euroa 
kansallisvarallisuudessa. 
 
VÄRKKI-projektin ensisijaisena kohderyhmänä on ollut ammattimainen kiinteistöjohtaminen 
(mm. kiinteistösijoitusyhtiöt, rakennuttajaorganisaatiot, rakennusliikkeet, konsulttitoimistot, 
vuokrataloyhtiöt), missä toimijoilla on ammattitaitoa ja taloudelliset resurssit hyvään ja 
kestävän periaatteiden mukaiseen johtamiseen. Asunto-osakeyhtiöissä päävastuun 
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johtamisesta kantaa hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Isännöitsijää lukuun ottamatta 
toimijat eivät yleensä ole kiinteistöjohtamisen ammattilaisia ja myös taloudelliset resurssit 
ovat niukempia erilaisten indikaattoreiden määrittelemiseksi ja mittareiden asentamiseksi. 
Siksi usein on aluksi järkevintä keskittyä vain muutamiin mittareihin. Omakotitalon 
rakennuttaminen ja omistaminen on kolmas selkeä kohderyhmä VÄRKKI-indikaattoreille, 
mutta sielläkin joudutaan yksinkertaistamaan monien mittareiden laskentaa lähinnä resurssi- 
ja kustannussyistä. 

 
Kestävässä kiinteistö- ja hankejohtamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat osa-alueet: 

• Käyttäjien terveys ja hyvinvointi; 
• Ympäristövaikutukset; 
• Energiatehokkuus; 
• Resurssien käyttö. 

Tässä hankkeessa päätettiin keskittyä sisäympäristön laatuun, energiatehokkuuteen, 
hiilijalanjälkeen sekä veden käyttöön ja jätteisiin. Mittareiden kehittämisessä tunnistettiin 
kolme eri pääprosessia: 

• Kiinteistön kehittäminen (uudisrakentaminen tai peruskorjaus); 
• Kiinteistön ylläpito; 
• Kiinteistön käyttö. 

Indikaattorit valittiin niin, että niillä voidaan mitata eri osa-alueita kaikissa kolmessa 
prosessissa. 
 
Vaikka VÄRKKI-indikaattorit on määritetty suomalaiseen kiinteistö- ja rakentamisen 
johtamiseen, niiden tulee kuitenkin perustua kansainvälisiin standardeihin ja käytäntöihin, 
jotta suomalainen kiinteistöliiketoiminta pystyy jouhevasti integroitumaan osaksi kansainvälisiä 
kiinteistömarkkinoita. Lisäksi on tärkeää, että mahdollisimman moni raportointijärjestelmä 
käyttää samoja laskennan määritysperusteita, jotta samaa indikaattoria ei jouduta laskemaan 
eri periaatteilla eri raportointeja varten. VÄRKKI-indikaattorit pohjautuvat etupäässä 
eurooppalaisiin standardeihin (esim. CEN TC 350 standardit) ja kansainvälisiin käytäntöihin 
(esim. GRI-raportointi, LEED ja BREEAM). 

 
Jotta eri kiinteistöjä ja eri määrittelijöiden tuloksia voitaisiin vertailla kohtuullisella 
tarkkuudella, tulee laskennan / normittamisen periaatteet määritellä. Tämä mahdollistaa 
jatkossa myös kansallisten vertailuarvojen tuottamisen, joissa indikaattorit on määritetty 
sovittujen periaatteiden mukaan. VÄRKKI-projektin ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan 
yhtenäiset määritysohjeet energian, hiilijalanjäljen ja sisäympäristön indikaattoreille. Jatkossa 
ohjeistuksia tullaan luomaan myös muille resurssitehokkuuden indikaattoreille kuten vesi ja 
jätteet. 

 
Arvioinnin taustalla on aina elinkaarisuunnittelu ja arvioinnissa tulee ottaa kestävyys huomioon 
niin ympäristön kuin taloudellisten ja sosiaalisten näkökulmien osalta. Elinkaarisuunnittelussa 
tulee huomiota kiinnittää ainakin: 

• Sisäympäristön laatuun ja käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin; 
• Aiottuun käyttötarkoitukseen ja sen mahdollisiin muutoksiin elinkaaren aikana; 
• Suunniteltuun käyttöikään (rakennuttajan / omistajan määrittelemä); 
• Ympäristövaikutuksiin koko elinkaaren ajalla mukaan lukien purku ja materiaalien 

uudelleenkäyttö; 
• Elinkaarikustannuksiin. 

 
Niin hanke- kuin käyttövaiheessakin tulee asettaa tavoitteita käyttäjätyytyväisyydelle, 
sisäympäristön laadulle, energian käytölle, hiilijalanjäljelle (rakennus / toiminta), veden 
kulutukselle ja jätteiden käsittelylle ja määrälle. Tavoitteiden toteutumista voidaan mitata niin 
suunnittelu- kuin käyttövaiheessakin. Kiinteistössä tarvitaan mittalaitteita mm. energian ja 
vedenkulutuksen mittaamiseen ja lisäksi erilaiset työkalut kuten BIM helpottavat tiedon 
keräämistä, analysointia ja tallentamista. Tiedon tulee olla koko elinkaaren ajalta helposti eri 
osapuolien hyödynnettävissä mm. suunnittelussa, kiinteistöjohtamisessa, salkun hallinnassa ja 
kiinteistön arvon määrityksessä. 
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VÄRKKI-projektissa pääpaino on ollut mahdollistaa yksittäisen kiinteistön ja kiinteistösalkun 
kestävä kehittäminen. Osassa indikaattoreita on jouduttu tekemään kompromisseja 
kansallisessa vertailtavuudessa kiinteistön toiminnan ja käytön kehittämisen eduksi. 
Normittamisessa on pääpaino eri vuosien vertailussa keskenään, ja toissijaisena tavoitteena on 
ollut vertailu eri rakennusten välillä (toisin kuin esim. E-luvun laskennassa RakMK D3:n 
mukaisesti). 

 
Ydinindikaattorit voidaan esittää kiinteistöpassissa, joka on vaihtoehtoinen tai täydentävä 
työkalu esittää kiinteistön suoritusarvot. Se on läpinäkyvä tapa viestiä suunnittelun aikaisista 
tavoitteista ja seurata niitä läpi rakennuksen elinkaaren. Kiinteistöpassi on yhdistetty 
rakennuksen ”syntymätodistus” ja ”terveystodistus”. Kiinteistöpassilla kuvataan 
suunnitteluvaiheessa valitut ydinindikaattorit ja lisäksi elinkaarisuunnittelu. 

 

       
Kuva 6. Kiinteistöpassi, jossa esitetään sekä suunnitellut ydinindikaattorit että vuosittain 
toteutuneet suoritusarvot. 

 
 

2.1 Hyvä sisäympäristö 
 

Hyvä sisäympäristö on turvallinen ja terveellinen käyttäjille eikä se rasita itse rakennusta. 
Lisäksi hyvässä sisäympäristössä käyttäjät tuntevat olonsa viihtyisäksi. Hyvä sisäympäristö 
myös takaa työn paremman tuottavuuden, sillä työteho on parempi ja työntekijät ovat 
terveempiä. 

 
Hyvässä sisäympäristössä: 

• Ilma on puhdasta hengitettäväksi; 
• Tilassa ei ole häiritseviä hajuja; 
• Ihmisen elimistö on lämpötasapainossa eli ihminen ei koe oloaan kuumaksi eikä 

kylmäksi; 
• Tilassa ei ole häiritseviä ääniä; 
• Puheäänet eivät häiritse keskittymistä; 
• Työpisteissä on riittävä valaistus; 
• Näkökentässä ei ole häikäiseviä pintoja. 

 
Yleisesti sisäympäristön laatua kuvataan fysikaalisilla suureilla kuten: 

• Ilman lämpötila (OC); 
• Operatiivinen lämpötila, joka ottaa huomioon huoneilman lämpötilan lisäksi pintojen 

lämpötilat (OC); 
• Ilman nopeus (m/s); 
• Ilman suhteellinen kosteus (%); 
• Äänitaso (dB); 
• Valaistusvoimakkuus (lx); 
• Hiilidioksidipitoisuus (ppm) jota käytetään yleisenä ilmanlaadun indikaattorina, vaikka 
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ei yleensä esiinny haitallisina pitoisuuksina sisäilmassa; 
• Ilman hiukkaspitoisuus ja -laatu: kuidut ja pienhiukkaset (kpl/m3); 
• Kaasumaiset epäpuhtaudet: 

o Haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuten formaldehydi (µg/m3); 
o Radon (Bq/m3). 

 
Fysikaaliset suuret toimivat hyvin suunnitteluvaiheessa sisäympäristön laatutason 
määrittelyyn, mutta eivät välttämättä kuvaa yksittäisen henkilön kokeman sisäympäristön 
laatutasoa. Yksilön lämpöviihtyvyyteen vaikuttavat huoneilman ja pintojen lämpötilat, ilman 
nopeus ja ilman kosteus sekä lisäksi henkilön vaatetus ja aineenvaihdunta. Sen vuoksi eri 
ihmiset kokevat eri lämpöolosuhteet miellyttäviksi.  
 
Valoisuuden kokemiseen vaikuttaa ihmisen ikä ja se mitä työtä ihminen on tekemässä. Siksi 
eri tehtävissä ja eri yksilöille tarvitaan erilaiset valaistusolosuhteet.  
 
Ääniolosuhteiden kannalta on merkityksellistä mitä työtehtävää ihminen tekee - onko kyseessä 
keskittymistä vaativa yksilötyö vai työskennelläänkö esimerkiksi tiimitilassa. 
 
Ilman laadun osalta ihminen ei juuri pysty aistimaan ilmassa olevia epäpuhtauksia muuta kuin 
hajujen osalta. Siksi sisäilman laatu pitää aina varmistaa fysikaalisilla mittauksilla. Toisaalta 
hajujen osalta ihmisnenä on edelleen paras mittalaite. 
 
Suunnittelussa pyritään luomaan tilaan sellaiset olosuhteet joissa ihmiset ovat tyytyväisiä 
keskimäärin. Olosuhteet määritetään fysikaalisilla suureilla ja tekniset järjestelmät mitoitetaan 
niiden pohjalta. Olemassa olevissa kiinteistöissä ei kuitenkaan koskaan päästä 100% 
tyytyväisyyteen olosuhteiden osalta, mutta henkilökohtaisista säätömahdollisuuksista riippuen 
voidaan päästä 80-95% tyytyväisyyteen. 
 
Olosuhteet vaihtelevat tilassa myös vuodenajan ja vuorokauden eri aikoina riippuen mm. 
säästä ja tilassa olevasta kuormituksesta (ihmiset ja laitteet). Siksi olosuhteiden fysikaalinen 
mittaaminen olemassa olevassa kiinteistössä on usein haastavaa, koska olosuhde voi olla 
mittaushetkellä hyvä mutta ei enää muutaman tunnin kuluttua. Ilman laadun osalta vaihtelua 
aiheuttaa eniten tilan henkilömäärä mutta myös ulkoilman laadun vaihtelulla ja siivouksella on 
vaikutusta. Lämpöolosuhteissa vaihtelua tuovat sisäisten lämpökuormien määrä, 
ulkolämpötila, aurinkoisen ja varjoisen vaihtelut sekä säätöjärjestelmän toiminta. Myös 
ääniolosuhteet vaihtelevat muun muassa liikenteen määrän ja sisäisten toimintojen mukaan. 
Valaistusolosuhteetkin muuttuvat ulkoilman valoisuuden mukaan varsinkin silloin kun tilan 
valaistusta ohjataan päivänvalon määrän mukaan. 
 
Jotta tilassa olevista olosuhteista saadaan kattava kuva, tulee fysikaalisten mittausten olla 
jatkuvia ja hetkellisiä mittauksia voidaan käyttää ainoastaan suuntaa antavina. Tosin 
haitallisten epäpuhtauksien osalta korkeat arvot vaativat aina korjaavia toimenpiteitä, mutta 
matalat arvot eivät välttämättä kerro hyvästä sisäilman laadusta. Koska käyttäjät ovat tiloissa 
pidempiä aikoja, on käyttäjien kokema sisäympäristön laatu hyvä yleismittari 
sisäilmaolosuhteiden laadusta. 
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3 LÄHTÖKOHTIA 
 

3.1 Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D2 
 

Rakentamismääräyskokoelman osa D2 antaa minimiarvot sisäilmaolosuhteille rakennuksessa. 
Uusin versio on astunut voimaan heinäkuun alussa 2012. Se määrittää suunnitteluarvot: 

• Huoneilman lämpötilalle; 
• Ilmavirroille; 
• Ilman nopeudelle oleskeluvyöhykkeellä; 
• Äänitasolle. 

 

 
Kuva 7. Esimerkki D2 sisäilmaston tavoitearvoista toimistorakennukselle. Vastaavat arvot 
muille rakennustyypeille löytyvät määräyksestä.  

 
Lisäksi D2 antaa maksimiarvot ammoniakille, asbestille, formaldehydille, hiilimonoksidille, 
hiukkasille PM10, radonille, ja styreenille. 

 

              
Kuva 8. Ilman epäpuhtauksien raja-arvot D2 mukaisesti. 

 
Kyseiset vaatimukset annetaan rakennustyypeittäin ja tilakohtaisesti. Suunnittelijoiden tulee 
kunkin osaltaan varmistaa, että sisäilmaolosuhteet rakennuksessa täyttävät kyseiset 
vaatimukset. Tiettyjen arvojen osalta kuten huonelämpötila, sallitaan poikkeuksia mm. 
ulkoilman lämpötilan ollessa korkea. 

 
Tarkemmat suunnitteluarvot löytyvät:  
http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-2012_Suomi.pdf 
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3.2 Sisäilmastoluokitus 2008 
 

Sisäilmastoluokituksella annetaan kiinteistön omistajalle ja suunnittelijoille mahdollisuus 
määrittää sisäilmaston tavoitetaso yksiselitteisesti ja helposti. Siinä määritetään sisäilmastolle 
kolme eri laatuluokkaa: 

• S1: yksilöllinen sisäilmasto; 
• S2: hyvä sisäilmasto (perustaso); 
• S3: tyydyttävä sisäilmasto (määräystaso). 

 
Sisäilmastoluokitus antaa tavoitearvot lämpöolosuhteille, ilman laadulle, valaistukselle ja 
ääniolosuhteille. Tilojen ulkoilmavirrat suunnitellaan standardin EN 15251:2007 mukaisesti. 
Käytettäessä M1-luokan rakennusmateriaaleja sekä huolehtimalla  rakennustöiden kosteuden- 
ja puhtaudenhallinnasta voidaan rakennuksissa, joissa tupakointi on kielletty, käyttää 
ulkoilmavirtojen mitoituksessa erittäin vähäpäästöisen rakennuksen ("very low polluting 
building") mitoitusarvoja. Lisäksi se antaa tavoitearvot olosuhteiden pysyvyydelle. 
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Kuvat 9 a, b, c ja d. Esimerkkejä Sisäilmastoluokituksen tavoitearvoista (lähde: 
Sisäilmayhdistys). 

 
Osa tavoitearvoista on korvattu teknisillä vaatimuksilla: 

• Ammoniakki, formaldehydi, hajut, TVOC -> käytettävä vähäpäästöisiä 
rakennusmateriaaleja; 

• Pienhiukkaset -> minimi tuloilman suodatusluokka; 
• Pöly ja lika -> rakennuksen ja ilmanvaihtokanavien puhtausvaatimukset; 
• Mikrobit -> vaatimus veden- ja kosteudenhallinnan suunnitelmasta; 
• Tupakansavu -> tupakointi on kielletty sisätiloissa. 

 
Pelkkä teknisten tavoitearvojen täyttyminen ei siis riitä takaamaan tavoitteiden mukaista 
sisäilmastoa. Luokituksessa on lisäksi esitetty perusvaatimukset S1- ja S2-luokkien tiloille, 
jotka pitävät sisällään yksityiskohtaisempia ohjeita hyvän sisäilmaston varmistamiseen:  

• P1-luokan rakennus- ja IV-työt; 
• M1-luokan materiaalit ja ilmanvaihtotuotteet; 
• Kosteudenhallinta suunnittelussa ja työmaalla. 
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3.3 Eurooppalaiset standardit 
 
Eurooppalaisista (EN) standardeista sisäympäristön laadun ja siihen liittyvien järjestelmien 
toiminnan kannalta merkittävimpiä ovat: 

• SFS-EN 15251:2007 ”Sisäympäristön lähtötiedot rakennusten energiatehokkuuden 
suunnitteluun ja arviointiin ottaen huomioon ilman laatu, lämpöolot, valaistus ja 
äänitekniset ominaisuudet”; 

• EN 13779:2007 ”Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for 
ventilation and room-conditioning systems”; 

• SFS-EN 15239:2007 ”Rakennusten ilmanvaihto. Rakennusten energiatehokkuus. 
Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastusohjeet”; 

• SFS-EN 15240:2007 ”Rakennusten ilmanvaihto. Rakennusten energiatehokkuus. 
Ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastusohjeet.”; 

• SFS-EN 12354-1:2000 ”Building Acoustics. Estimation of acoustic performance of 
buildings from the performance of elements. Part 1: Airborne sound insulation between 
rooms”; 

• SFS-EN 12354-2:2000 ”Building acoustics. Estimation of acoustic performance of 
buildings from the performance of elements. Part 2: Impact sound insulation between 
rooms” 

• SFS-EN 12354-3:2000 ”Building acoustics. Estimation of acoustic performance of 
buildings from the performance of elements. Part 3: Airborne sound insulation against 
outdoor sound”; 

• SFS-EN 12354-4:2001 ”Building Acoustics. Estimation of acoustic performance of 
buildings from the performance of elements. Part 4: Transmission of indoor sound to 
the outside”; 

• SFS-EN 12354-5: 2010 ”Building acoustics. Estimation of acoustic performance of 
building from the performance of elements. Part 5: Sounds levels due to the service 
equipment”; 

• SFS-EN 12354-6:2004 ”Building acoustics. Estimation of acoustic performance of 
buildings from the performance of elements. Part 6: Sound absorption in enclosed 
spaces”; 

• SFS-EN 12464-1:2011 ”Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen 
työkohteiden valaistus”; 

• EN ISO 7730:2005 ”Ergonomics of the thermal environment -- Analytical determination 
and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and 
local thermal comfort criteria”; 

• SFS-EN ISO 13788:2001 ”Hygrothermal performance of building components and 
building elements. Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and 
interstitial condensation. Calculation methods”; 

• prEN 15239:2011 ”	   Sustainability of construction works — Assessment of social 
performance of buildings — Methods”. 
 

EN 15251 antaa siis tavoitearvot eri sisäympäristötekijöille, kuten lämpöolosuhteille, ilman 
laadulle, valaistukselle ja ääniolosuhteille. Standardi perustuu osittain kansainväliseen ISO 
7730 standardiin. Siinä esitetään lämpöolosuhteille sekä paikallisia mittareita, kuten 
vetokriteeri DR (draught rate) ja koko elimistön lämpöviihtyvyyttä kuvaavat PMV-indeksi 
(predicted mean vote) ja PPD-indeksi (predicted prosentage of dissatisfied) arvot. PPD-indeksi 
voidaan laskea tilalle (keskimääräisenä suureena), kun tiedetään ilman lämpötila, 
säteilylämpötila, ilman nopeus, suhteellinen kosteus, ilman paine, oletettu käyttäjien vaatetus 
ja aktiviteetti. 
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Kuva 10. Tavoitearvot operatiiviselle lämpötilalle eri sisäilmaluokissa EN 15251 mukaan. 
 

      
Kuva 11. EN 15251 antaa lämpöolosuhteille lisäksi tavoitteet ISO 7730 standardin mukaisesti 
tavoitearvot tyytymättömien osuudelle sekä koko elimistön lämpöviihtyvyydelle (PPD) että 
paikallisille epäviihtyvyystekijöille (DR jne.). 

        
Kuva 12. Ilmavirtoja eri tyyppisille tiloille eri sisäympäristöluokissa ja eri tyyppisillä 
rakennusmateriaaleilla EN 15251 standardin mukaisesti laskettuna. 
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Kuva 13. Materiaaliemissioiden raja-arvot EN 15251 mukaisesti riippuen siitä pyritäänkö 
tuloilmavirta mitoittamaan vähäpäästöisten tai erittäin vähäpäästöisten materiaalien mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 14. Tavoitevalaistustasot toimistorakennuksessa EN 15251 mukaisesti. 
 

EN 13779 määrittelee tuloilman suodattimien suodatusluokan (F6…F9) sen mukaan kuinka 
hyvään sisäilman laatutasoon pyritään ja kuinka likaista on ulkoilma. Suodatusluokissa F9 on 
paras suodatusluokka. Kun pyritään korkeimpaan sisäilman laatutasoon, tarvitaan likaiselle 
ulkoilmalle useampia suodattimia peräkkäin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 15. Tuloilmasuodattimien suodatusluokat riippuen siitä mihin sisäilmaluokkaan (IDA) 
pyritään ja minkä laatuista on ulkoilma (ODA). 

 
Osana CEN TC 350 standardipakettia on prEN 15239 standardi, jonka mukaan 
lämpöolosuhteiden tavoitteet tulee asettaa PMV (predicted mean vote) ja PPD (predicted 
prosentage of dissatisfied) käyttäjätyytyväisyys arvoina EN 15251 mukaisesti. Lisäksi 
lämpöolosuhteita tulisi voida yksilöllisesti säätää. Materiaaliemissioiden ja hiukkasten osalta 
tulee joko arvioida käytettyjä rakennusmateriaaleja tai mitata niiden pitoisuuksia 
rakennuksesta. Radon mittaus tulee tehdä silloin kun se on tarkoituksenmukaista. 
Tuloilmavirrat ja tilan CO2-pitoisuus määritetään standardin EN 15251 mukaan. 
Homehtumisriskin pienentämiseksi pintalämpötilat ja ilman suhteellinen kosteus tulee 
määritellä standardin EN-ISO 13778 mukaisesti. Ääniolosuhteet määritetään EN 12354 ja 
valaistusolosuhteet EN 12464 mukaisesti. 
 
 
3.4 Eurooppalainen määritystyö terveysvaikutteisista ilmanvaihtokriteereistä  

Emission →                    
Materials ↓ 

TVOC 
mg/m2h 

Formaldehyde 
mg/m2h 

Ammonia 
mg/m2h 

IARC 
mg/m2h 

Odour* % 

Low polluting < 0,2 < 0,05 < 0,03 < 0,005 < 15 

Very low 
polluting 

< 0,1 < 0,02 < 0,01 < 0,002 < 10 

* dissatisfaction with the odour 

Type of building Space Em, lx * 

Office building Single offices 500 

Open plan offices 500 

Conference rooms 500 

Circulation areas Corridor 100 

Stairs 150 

* Maintained luminance at working areas (at 0,8 - 1 m) 

Outdoor Air 
Quality 

Indoor Air Quality 
IDA 1 (High) IDA 2 (Medium) IDA 3 (Moderate) IDA 4 (Low) 

ODA1 F9 F8 F7 F5 
ODA2 F7 /  F9 F6 / F8 F5 / F7 F5 /  F6 

ODA3 F7 / GF / F9 F7 / GF / F9 F5 / F7 F5 / F6 

GF = gas filter 
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Euroopan komission rahoituksella tehtiin muutama vuosi sitten selvitystyö, jossa kartoitettiin 
sisäympäristöön liittyviä terveysvaikutuksia ja niiden syitä. EnVIE projektissa pystyttiin 
osoittamaan tiettyjen sairauksien ja sisäilman laadun välinen yhteys. Projektin tuloksena 
syntyi toimenpidelista suosituksista, millä sisäympäristön laatutasoa voidaan rakennuksissa 
parantaa: 
• Policies concerning energy efficiency, building materials, products and maintenance: 

o Integration of IAQ into the EPBD procedure for buildings; 
o Development and application of European harmonised protocols for IAQ testing, 

reporting and labelling for building materials, equipment and products (common IAQ 
monitoring procedures) (REACH, GPSD);    

o Providing for each building systematic documentation and operating, inspection and 
maintenance manuals for all installations and assigning a sufficiently qualified 
person with control of all documentation and responsibility for all building tasks. 

• Policies concerning the impacts of outdoor environment 
o Mandating radon-safe construction for all new buildings;  
o Applying tight building envelopes, balanced ventilation and air cleaning for all 

new/renovated buildings when ambient air quality is below WHO guidelines. 
• Policies concerning specific building constructions and equipment 

o Banning of all unflued combustion heaters, equip gas stoves with exhaust hoods and 
fans, mandating CO detectors regular maintenance/inspection  for all combustion 
devices (integrate with EPBD procedures); 

o Development of health based ventilation guidelines to control exposure to pollutants 
from indoor and outdoor sources, including indoor moisture, and ensure comfortable 
indoor temperature;  

o Mandating regular inspection and maintenance of all ventilation and air conditioning 
systems. (integrate to EPBD);  

o Developing moisture control guidelines  for building design and maintenance, to 
prevent persistent dampness and hidden and visible mould growth, and keeping 
domestic hot water [tap water] temperatures above 55ºC;  

o Providing kitchens, bath- and laundry rooms with controlled extract ventilation, 
bath- and laundry rooms also with waterproofed surfaces;  

o Avoiding spaces, structures and materials that would not dry by convective airflows. 
 

Projektin loppuraportin voi ladata täältä: 
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=lib.document&DOC_LANG_ID=EN&DOC_
ID=126459681&q= 

 
EnViE projektin pohjalta Euroopan komissio käynnisti terveysvaikutteisten 
ilmanvaihtokriteerien määritystyön HelthVent projektissa. Projektissa on analysoitu sisäilman 
riskitekijöitä, joista merkittävimpiä ovat: 

• Hiilimonoksidi; 
• Typpidioksidi; 
• Trikloorietyleeni; 
• Tetrakloorietyleeni; 
• Formaldehydi; 
• Naftaliini; 
• PAH-yhdisteet; 
• Radon. 

HealthVent projektissa tullaan antamaan uudet suositukset terveysvaikutteisista ilmavirroista, 
jotka tulevat olemaan nykyisiä ilmavirtoja pienemmät. Lisäksi tultaneen määrittämään 
viihtyisyys- ja työn tuottavuus perusteiset ilmavirrat jotka ovat edellä mainittua suuremmat ja 
vastannevat lähinnä nykyistä määräystasoa. Kestää kuitenkin vuosia ennen kuin ne saadaan 
osaksi eurooppalaista ja suomalaista lainsäädäntöä.  
 
 
3.5 Kansainväliset luokitusjärjestelmät LEED ja BREEAM 



	  

	   15	  

 
Suomen kannalta merkittävimmät rakennusten kestävyyden luokitusjärjestelmät ovat 
yhdysvaltalainen LEED ja englantilainen BREEAM. Kummassakin luokitusjärjestelmässä 
sisäympäristö on merkittävässä osassa. 
 
LEED perustuu sisäympäristön osalta seuraaviin standardeihin ja ohjeisiin: 

• ASHRAE Standard 62.1-2007 (koneellinen ilmanvaihto); 
• CIBSE Applications Manual 10: 2005, Natural Ventilation in Non-domestic Buildings 

(luonnollinen ilmanvaihto); 
• ASHRAE Standard 55-2004, Thermal Comfort Conditions for Human Occupancy 

(lämpöolosuhteet); 
• IAQ Guidelines For Occupied Buildings Under Construction, 2nd Edition 2007, 

ANSI/SMACNA 008-2008 (sisäilman laatu rakentamisen aikana); 
• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168 

(materiaaliemissiot); 
• Green Seal Standard GS-11, Paints, 1st Edition, 1993 (materiaaliemissiot); 
• Green Seal Standard GC-03, Anti-Corrosive Paints, 2nd Edition, 1997 

(materialiemissiot); 
• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural 

Coatings, 2004 (materiaaliemissiot); 
• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168, VOC limits, 2005 

(materiaaliemissiot); 
• California Department of Health Services Standard Practice for the Testing of Volatile 

Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers, 
including 2004 Addenda (materiaaliemissiot) 
 

Sisäilman laatua ohjataan lähinnä materiaaliemissioiden kautta, mutta amerikkalaiset 
materiaalistandardit ovat osittain hyvin erilaisia eurooppalaisiin verrattuna. Lämpöolosuhteita 
ohjataan kahdella eri standardilla, joista ASHRAE 55 on hyvin lähellä ISO 7730 standardia ja 
määrittelee siis sisäympäristöluokat PMV:n ja PPD:n avulla. 

 

  
Kuva 16. ASHRAE 55:n mukainen luokitus eri sisäympäristöluokkiin lämpöolosuhteiden osalta. 

 
Paikallista epäviihtyvyyttä tarkastellaan joko vetokriteerin (DR= draught rate) tai 
tyytymättömien osuuden (PD= procentage dissatisfied) mukaan. 

 

 
Kuva 17. ASHRAE 55 mukainen luokitus paikallisen epäviihtyvyyden perusteella. 
 
ASHRAE 55 standardi esittelee myös käyttäjätyytyväisyyden sisäilmaolosuhteiden arviointiin 
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olemassa olevassa rakennuksessa. Sen mukaan käyttäjistä tulee olla tyytyväisiä olosuhteisiin 
vähintään 80%. 
 
ASHRAE 62.1 standardi määrittelee minimi ilmavirrat eri tyyppisille tiloille. Kun eurooppalaiset 
standardit määrittelevät ilman laadun sen mukaan, miten tilaan saapuva henkilö (non-
adabtad) kokee ilman laadun, kun taas ASHRAE 62.1 perustuu tilassa jo pidempään 
oleskelleen (adabted) henkilön kokemaan sisäilman laatuun. Siitä syystä amerikkalainen 
standardi antaa huomattavasti pienemmät minimi-ilmavirrat kuin vastaava eurooppalainen 
standardi (EN 15251). 

 

 
 
Kuva 18. ASHRAE 62.1 mukaisia ilmavirtoja toimistotiloille. 

 
Lisäksi standardi antaa maksimiarvoja eri sisäilman epäpuhtauksille, kuten hiilimonoksidi, 
formaldehydi, otsooni, hiukkaset ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). 

 
 

BREEAM Europe puolestaan perustuu seuraaviin standardeihin: 
• EN 12464-1 Light and lighting - Lighting of workspaces, 2002 (valaistus); 
• EN 12464-2 Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places, 2007 (valaistus); 
• EN 13779:2007 Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for 

ventilation and room-conditioning systems (ilmanvaihto); 
• EN ISO 11890-2:2006 Paints and varnishes. Determination of volatile organic 

compound (VOC) content. Gas-chromatographic method (materiaaliemissiot); 
• EN 13986:2002 (materiaaliemissiot); 
• EN 14080:2005 (materiaaliemissiot); 
• EN 14342:2005 (materiaaliemissiot); 
• EN 14041:2004 (materiaaliemissiot); 
• EN 13964:2004 (materiaaliemissiot); 
• EN 13999-1:2007 (materiaaliemissiot); 
• EN 233:1999 (materiaaliemissiot); 
• EN 234:1989 (materiaaliemissiot); 
• EN 259:2001 (materiaaliemissiot); 
• EN 266:1992 (materiaaliemissiot); 
• EN ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment – analytical determination 

and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and 
local thermal comfort criteria (lämpöolosuhteet); 

• EN 15251:2007 Sisäympäristön lähtötiedot rakennusten energiatehokkuuden 
suunnitteluun ja arviointiin ottaen huomioon ilman laatu, lämpöolot, valaistus ja 
äänitekniset ominaisuudet (lämpöolosuhteet); 

• BS 8233:	  1999 Sound insulation and noise reduction for buildings (ääniympäristö). 
 

BREEAM:ssa on myös suuri joukko BRE:n laatimia omia vaatimuksia tai niiden taustalla olevia 
standardeja ei ole erikseen mainittu. BREEAM:lla on lisäksi erikseen laadittu standardien 
vastaavuustaulukko, mutta se on ainoastaan BREEAM Accessorien käytössä. 
ASHRAE on julkaissut raportin  ”Performance Measurement Protocols (PMP) for Commercial 
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Buildings” (ASHRAE Journal July 2012), joka pitää sisällään standardisoidun 
mittausmenetelmän energiankulutuksen, vedenkäytön ja sisäympäristön laadun mittaamiseen. 
Työ on tehty yhteistyössä ASHRAE:n, USGBC:n ja CIBSE:n (Englantilainen talotekniikka-alan 
järjestö) kanssa. 
 
Sisäilmaolosuhteita mitataan ensisijaisesti käyttäjätyytyväisyydellä lämpöolosuhteiden, ilman 
laadun, valaistuksen ja akustiikan osalta. Lisäksi käyttäjäpalaute tulee käydä säännöllisesti 
läpi. Lämpöolosuhdemittauksia suositellaan ilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, 
keskimääräisen säteilylämpötilan ja ilman nopeuden osalta ongelmatiloissa. Ilman laadun 
osalta annetaan lisäksi suosituksia ilman suodatukselle, ilmavirtojen määrälle ja suositellaan 
hiilimonoksidin (CO) mittausta tiloissa joissa on tulisijoja. Lisäksi voidaan mitata valaistus- ja 
äänitasot. 

 
 

3.6 Käyttäjätyytyväisyys ja käyttäjien terveys sisäympäristön laadun mittarina 
 
Käyttäjätyytyväisyyttä on kehitetty sisäympäristön laadun mittariksi sekä laboratorio että 
kenttäolosuhteissa. 
 
Laboratorio-olosuhteissa käytettävää kyselyä ovat kehittäneet mm. Tanskan Teknillinen 
Korkeakoulu ja Suomessa Työterveyslaitos. Tavoitteena on mitata olosuhteiden 
hyväksyttävyyttä esittämällä käyttäjille sisäympäristöä koskevia kysymyksiä erilaisissa 
sisäympäristöolosuhteissa. Työn tuottavuutta mitataan antamalla käyttäjille erilaisia tehtäviä, 
joissa mitataan työn virheettömyyttä erilaisissa sisäympäristöolosuhteissa. 
 
Sisäympäristökyselyn käyttöä kenttäolosuhteissa on kehittänyt mm. Univercity of California, 
Berkeley. He ovat kehittäneet menetelmän, jossa kysytään olosuhteiden hyväksyttävyyttä 
käyttäjiltä. Mikäli käyttäjä on tyytymätön, kysytään käyttäjiltä tarkentavia kysymyksiä 
tyytymättömyyden syistä.  
 
Kyselyssä keskitytään sisäympäristöön kokonaisuutena. Vaikka tilassa olisikin valituksia 
joltakin osa-alueelta, saattaa muillakin osa-alueilla olla ongelmia. Siksi kokonaisvaltainen 
kysely auttaa kartoittamaan ongelmat kokonaisvaltaisesti ja korjaavat toimenpiteet osataan 
kohdistaa oikeille osa-alueille heti alkuvaiheessa. Näin säästetään usein aikaa ja saadaan 
parempi lopputulos aikaan. 
 
Kysyttäviä osa-alueita ovat: 

• Yleinen tyytyväisyys rakennukseen; 
• Työpiste; 
• Toimiston layout; 
• Kalustus; 
• Lämpöolosuhteet; 
• Ilman laatu; 
• Valaistus; 
• Ääniympäristö; 
• Puhtaus ja ylläpito. 

 
Kyselyssä kysytään käyttäjien tyytyväisyyttä 7-portaisella asteikolla -3 erittäin tyytymätön, -2 
tyytymätön, -1 hiukan tyytymätön, 0 neutraali, 1 hiukan tyytyväinen, 2 tyytyväinen ja +3 
erittäin tyytyväinen. Arvosanojen keskiarvoa voidaan kutsua termillä AMV-indeksi (actual 
mean vote). Kyselyn perusteella lasketaan todellinen tyytymättömien osuus (arvosanat -1…-
3). Kyseistä indeksiä voidaan kutsua APD-indeksiksi (actual prosentage dissatisfied), joka 
kuvaa siis tilan todellista tyytymättömine osuutta. ISO 7730 mukaiset PMV-indeksi (predicted 
mean vote) ja PPD-indeksi (predicted mean vote) taas määritetään tilassa tehtävien 
fysikaalisten mittausten (mm. ilman lämpötila, ilman nopeus, suhteellinen kosteus) perusteella 
ja niiden avulla voidaan ennustaa tyytymättömien osuutta.  
Koska fysikaaliset mittaukset kentällä ovat varsin työläitä, mittausdataa tarvitaan paljon ja 
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oikean mittaushetken löytäminenkin on haasteellista, saadaan usein parempi kuva tilan 
käyttäjien tyytyväisyydestä kyselen avulla kuin mittaamalla fysikaalisia suureita. Lisäksi 
käyttäjät yleensä kokevat kyselyn positiivisena ja säännölliset sisäilmakyselyt ja 
sisäilmaongelmiin puuttuminen lisäävät käyttäjätyytyväisyyttä. Esitetty kyselymalli on laajalti 
käytössä Suomessakin kaupallisia palveluja tarjoavien yritysten työkaluna. 
 
Lisätietoja: http://www.cbe.berkeley.edu/research/survey.htm. Kyselyn käytöstä sisä-
ympäristön mittaamisessa on julkaistu myös mm. seuraavat artikkelit: 

• Zagreus, Huizenga, Arens, Lehrer, (2004) Listening to the occupants: a Web-based 
indoor environmental quality survey, Indoor Air 2004 

• Takki, T., Virta, M. (2007). A systematic method for improving indoor environment 
quality through occupant satisfaction surveys. 9th REHVA World Congress Clima 2007, 
Proceedings. 

• Kosonen, R., Kajaala, M., Takki, T. (2008) Perceived IEQ Conditions: Why the Actual 
Percentage of Dissatisfied Persons is Higher than Standards Indicate?, Indoor Air 2008, 
Proceedings 

Lisäksi aihepiiriä käsitellään vasta äskettäin julkaistussa, WHO:n palkitsemassa kirjassa: 
Sabah A. Abdulh-Wahab et.al. (2011), Sick Building Syndrome in public buildings and 
workplaces, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
 
Ruotsissa on kehitetty Örebro kysely, missä keskitytään käyttäjien terveyteen. Kyselyssä 
kysytään mahdollisista sisäympäristöön liittyvistä oireista. Kysely ei sinällään sovellu 
sisäympäristön laatutason mittariksi, vaan sitä käytetään ongelmakiinteistöissä kartoittamaan 
oireiden yleisyyttä.  

 
Lisätietoja oirekyselystä: http://www.mmquestionnaire.se/mmq/mmq.html ja mm. 
seuraavissa artikkeleissa: 

• Andersson K, Fagerlund I, Bodin L, and Ydreborg B. (1998) Questionnaire as an 
instrument when evaluating indoor climate. Healthy Buildings´88;vol 1:139-46. 

• Lahtinen M, Sundman-Digert C, Reijula K. (2004) Psychosocial work environment and 
indoor air problems: a questionnaire as a means of problem diagnosis. Occup Environ 
Med 2004;61:143-149. 

 
3.7 Sisäilmaryhmä 

 
Sisäilmaryhmä on Työterveyslaitoksen kehittämä toimintamalli sisäympäristöongelmien 
tunnistamista ja korjaamista varten. Siinä eri toimijoista (omistaja, käyttäjä, kiinteistön 
ylläpitohenkilökunta, työterveyshuolto, sisäympäristöasiantuntija jne.) koostuva ryhmä 
kokoontuu säännöllisesti käymään läpi käyttäjäpalautetta ja suunnittelemaan ja toteuttamaan 
tarvittavia toimenpiteitä mahdollisten ongelmakohteiden tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. 

 

                         
Kuva 19. Sisäilmaryhmä on toimintamalli sisäympäristöasioiden johtamiseen. 

 
Lisätietoja: 
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/hyvat_toimintatavat/toimintamalli/
sivut/default.aspx  
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4 SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA NIIDEN 
VARMENTAMINEN HANKKEESSA 
 

4.1 Tavoitteiden määrittäminen 
 

Rakennushankkeissa sisäympäristön tavoitearvot asetetaan sisäilmastoluokituksen mukaisesti: 
• S1 = yksilöllinen sisäilmasto: Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole 

havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman 
laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai 
ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. 
Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä 
valaistusolosuhteita tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus. 

• S2 = hyvä sisäilmasto: Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. 
Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä 
vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta 
ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen 
mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. 

 
Tällä määrityksellä määritetään siten tavoitearvot tilan käyttötarkoituksesta riippuen: 

• Sisäilman operatiiviselle lämpötilalle kesällä ja talvella (OC); 
• Oleskeluvyöhykkeellä ilman liikenopeudelle kesällä ja talvella (m/s); 
• Maksimi hiilidioksidipitoisuudelle (ppm); 
• Maksimi radonpitoisuudelle (Bq/m3); 
• Tilan äänitasolle (dB); 
• Työpisteen valaistusvoimakkuudelle (lux). 

Tarkat mitoitusarvot Sisäilmastoluokitus 2008 dokumentista. (www.sisailmayhdistys.fi) 
 

Lisäksi tulee asettaa tavoitteet M1-luokan rakennusmateriaalien käytölle, rakennustöiden 
kosteuden- ja puhtaudenhallinnalle sekä tuloilman suodatusluokalle (F6...F9 EN 13779 
mukaan) ja siten käyttää rakennuksen mitoituksessa ulkoilmavirtaa 0,5 l/s per lattia-m2 + 10 
(7) l/s per henkilö. Tällöin voidaan S1 (S2) - luokan olosuhteet saavuttaa mahdollisimman 
pienellä tuloilmavirralla ja samalla pienentää ilmanvaihdon energiankulutusta. Suunnittelijan 
tulee kuitenkin varmistaa, että ilmavirrat täyttävät Suomen rakentamismääräysten 
minimitason (http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-2012_Suomi.pdf). 
 
4.2 Sisäilmaolosuhteiden varmentaminen ensimmäisen käyttövuoden aikana 

 
Käyttäjien kokema olosuhde varmennetaan käyttäjätyytyväisyyskyselyllä. Mikäli todellinen 
tyytymättömien osuus (APD-indeksi) on yli 25 %  jonkin sisäympäristötekijän 
(lämpöolosuhteet, ilman laatu, valaistus, ääniympäristö) osalta, tulee syy käyttäjien 
tyytymättömyyteen selvittää sisäympäristökatselmuksella ja tarkemmilla ammattilaisten 
määrittämillä sisäilmamittauksilla. 

 
Olosuhteiden pysyvyys (tavoite 80…95 %) varmennetaan tilakohtaisesti operatiivisen 
lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden osalta rakennusautomaatio-järjestelmästä saatavalla 
tiedolla. Lisäksi tiloista tulee mitata ammoniakki- ja formaldehydipitoisuus ainakin silloin kun 
rakennusmateriaaleina on käytetty muita kuin M1-luokiteltuja materiaaleja sekä huoneilman 
pienhiukkaspitoisuus mikäli tuloilman suodattimina ei ole käytetty vähintään F8/F7-luokkien 
suodattimia. Radon-mittaus tulee tehdä vähintään alimmassa kerroksessa niillä aluilla, missä 
maaperän radon-pitoisuudet ovat korkeita. 
 
Teknisten järjestelmien toimintaedellytykset varmennetaan tekemällä järjestelmien 
käyttöönotto ensimmäisen vuoden aikana jokaisena vuodenaikana (kesä, talvi, välikausi). Näin 
saadaan järjestelmän toiminta-arvot vastaamaan kutakin käyttötilannetta. Lisäksi tulee 
kiinnittää huomiota mm. tilojen ilmanjakoon, päätelaitteiden (ilmanvaihto, lämmitys, 
jäähdytys) sijaintiin suhteessa lopullisiin työpisteisiin ja varmistaa että kunkin tilan lopullinen 
käyttötarkoitus ja tekniset suunnitteluarvot vastaavat toisiaan. 
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5 SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURAAMINEN KIINTEISTÖSSÄ 
 

5.1 Käyttäjien kokema sisäympäristön laatu 
 

Sisäympäristön laatua mitataan käyttäjätyytyväisyydellä säännöllisesti 1…3 vuoden välein. 
Käyttäjien kokeman sisäympäristön laatu on helposti mitattavissa ja kertoo kokonaisvaltaisesti 
sisäympäristön vaikutuksista käyttäjien viihtyisyyteen ja terveyteen ja siten myös työn 
tuottavuuteen. Lisäksi kyseessä ei ole hetkellinen suure, vaan käyttäjät raportoivat pidemmän 
aikavälin kokemuksesta. 

 
Ongelmakohteissa, missä käyttäjäpalautetta saadaan runsaasti joltakin sisäympäristön osa-
alueelta, on suositeltavaa aloittaa ongelman ratkaiseminen koko sisäympäristöön 
(lämpöolosuhteet, ilman laatu, valaistus ja ääniolosuhteet) kohdistuvalla kyselyllä, jotta myös 
mahdolliset muut sisäympäristöongelmat voidaan tunnistaa ja siten parantaa sisäympäristön 
laatua kokonaisvaltaisesti. 

 
Mikäli todellinen tyytymättömien osuus (APD-indeksi) kyselyssä on yli 25 % jonkin 
sisäympäristötekijän (lämpöolosuhteet, ilman laatu, valaistus, ääniympäristö) osalta, tulee syy 
käyttäjien tyytymättömyyteen selvittää sisäympäristökatselmuksella ja tarkemmilla 
asiantuntijoiden määrittelemillä sisäilmamittauksilla. 
 
Käyttäjien antamaa palautetta tulee seurata säännöllisesti esimerkiksi sisäilmaryhmässä, 
selvittää valitusten syyt ja ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. 

 
5.2 Mitattu sisäympäristön laatu 

 
Jotta sisäilmaolosuhteiden pysyvyys voidaan varmentaa operatiivisen lämpötilan ja sisäilman 
hiilidioksidipitoisuuden (ainakin tiloissa, joissa on suuret henkilömäärät) osalta, tulee niiden 
mittaaminen ja tiedon keruu tilakohtaisesti (tai tyyppitilakohtaisesti) integroida osaksi 
rakennusautomaatiojärjestelmää ja raportoida säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain tilojen 
käyttäjille, omistajalle ja ylläpidosta vastaavalle henkilökunnalle. Mikäli 
rakennusautomaatiojärjestelmä ei mahdollista olosuhteiden mittaamista, tulee jatkuva 
operatiivisen lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden seuranta tehdä sisäympäristökyselyn 
yhteydessä erillisillä tiedonkeruulaitteilla. 

 
5.3 Teknisten järjestelmien toiminnan katselmointi 

 
Rakennuksessa olevat tekniset järjestelmät tulee katselmoida säännöllisesti, jotta voidaan 
varmistaa niiden tarkoituksenmukainen toiminta. Näin varmistetaan järjestelmien turvallisuus 
ja energiatehokas toiminta sekä sisäympäristön laatu. Rakennuksessa tulee katselmoida 
vähintään ne järjestelmät jotka oleellisesti vaikuttavat sisäympäristön laatuun, 
energiankulutukseen, turvallisuuteen ja rakenteiden kuntoon. Katselmuksessa tulee kiinnittää 
huomiota myös tilojen käyttötarkoitusten muutoksiin, jotta tarvittavat järjestelmämuutokset 
voidaan toteuttaa. Katselmus kannattaa tehdä osana laajempaa vuosittaista 
kiinteistökatselmusta. 

 
Katselmoitavia kohteita ovat muun muassa: 

• Lämmönjakokeskus; 
• Lämmönjakojärjestelmä ja sen säätö; 
• Kylmälaitteet; 
• Ilmanvaihtokone; 
• Ilmavirrat ja niiden ohjaaminen; 
• Tilojen painesuhteet; 
• Ilmanjako tilassa; 
• Palon- ja savuntorjuntajärjestelmät; 
• Rakennusautomaatiojärjestelmä; 
• Valaistus ja sen ohjaus. 
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6 KÄYTTÄJÄTYYTYVÄISYYSKYSELY JA TULOSTEN ANALYSOINTI 
 
Käyttäjätyytyväisyyskyselyssä kartoitetaan tilojen käyttäjien kokemaa sisäympäristön laatua 
pidemmällä aikavälillä, ei hetkittäisenä suureena. Jotta käyttäjillä olisi mielessä olosuhteet 
sekä lämmitys- että jäähdytyskaudelta, tulisi kysely suorittaa joko keväällä lämmityskauden 
vaihduttua jäähdytyskaudeksi tai vastaavasti syksyllä. Kyselyssä kartoitetaan käyttäjien 
kokemusta kokonaisvaltaisesti kaikkien sisäympäristötekijöiden osalta: 

• Lämpöviihtyisyys jäähdytyskaudella (kesällä); 
• Lämpöviihtyisyys lämmityskaudella (talvella); 
• Huoneilman laatu (hajut, tunkkaisuus); 
• Valaistusolosuhteet; 
• Ääniolosuhteet (meluisuus, akustinen yksityisyys). 

 
Kyselyssä kysytään käyttäjän tyytyväisyyttä kuhunkin osa-alueeseen asteikolla: +3 erittäin 
tyytyväinen, +2 tyytyväinen, +1 osittain tyytyväinen, 0 neutraali, -1 osittain tyytymätön, -2 
tyytymätön, -3 erittäin tyytymätön. Koettujen olosuhteiden mittaamiseksi riittää pelkkä 
tyytyväisyyden selvittäminen.  

 
Jos kyselyllä halutaan selvittää tarkemmin tyytymättömyyden syitä, voidaan tyytymättömiltä 
(vastaukset -1…-3) kysyä jatkokysymyksiä. Kysymykset voivat olla joko ennalta laadittuja 
vaihtoehtolistoja tai vaihtoehtoisesti voidaan antaa vastaajien kertoa ongelmista 
vapaamuotoisesti. Esimerkiksi jos vastaaja on tyytymätön lämpöolosuhteisiin talvella, voidaan 
kysyä johtuuko se liian korkeasta tai matalasta ilman lämpötilasta vai kylmistä tai kuumista 
pinnoista vai onko kyseessä vedon tunne. Lisäksi on hyvä selvittää kyselyn taustatiedoissa 
missä osassa suurempaa rakennuskokonaisuutta vastaaja on, jotta mahdolliset ongelmat 
voidaan rajata oikeaan osaan rakennusta. 

 
Mikäli on tiedossa, että kohteen käyttäjillä esiintyy runsaasti tyypillisiä sisäympäristöön liittyviä 
terveysoireita, voidaan kyselyyn yhdistää myös oireosio (esim. Örebro MM40 kysely). Tällöin 
käyttäjiltä kysytään myös oireista ja niiden yleisyydestä. Tälläkin osiolla on tarkoituksena 
selvittää taustatietoja mahdollisten ongelmien löytämiseksi. 

 
Tulokset  lasketaan siten, että kunkin sisäympäristötekijän osalta määritetään prosentuaalinen 
tyytymättömien osuus (vastaukset -1…-3). Jos tyytymättömyys johonkin osa-alueeseen on 
suurempaa kuin 25 %, tulee syyt ongelmiin selvittää sisäympäristökatselmuksella ja 
tarkemmilla ammattilaisten määrittelemillä sisäilmamittauksilla. 
 
Sisäympäristökatselmuksessa eri ammattilaisista (mm. sisäilma, rakennusfysiikka, 
talotekniikka, valaistus, akustiikka) koostuva tiimi kiertää kohteen tiloja sekä selvittää 
rakenteiden ja teknisten järjestelmien kuntoa ja pyrkii löytämään syitä käyttäjien 
tyytymättömyyteen. Tarvittaessa sisäympäristöongelmia voidaan selvittää tarkemmin 
esimerkiksi seuraavilla mittauksilla ja selvityksillä: 

• Pintapölymittaus (huonepölyyn sitoutuneet epäpuhtaudet, kuten mineraalivillakuidut, 
homeitiöt, noki, ulkoilman siitepöly, eläinpöly ja asbesti); 

• Sisäilmamittaus (huoneilmassa olevat kemialliset epäpuhtaudet ja materiaaliemissiot); 
• Homeitiöt huoneilmasta tai rakenteista; 
• Lämpökamerakuvaus (kylmäsillat, väärin toimivat jäähdytys / lämmityslaitteet, 

ikkunoiden ja ovien tiiveys); 
• Kosteusmittaus (pintakosteus / porareikä); 
• Olosuhdemittaus (ilman lämpötila, kosteus ja nopeus, CO2-pitoisuus); 
• Visualisointi savulla (ilmavirtaukset tilassa, painesuhteet); 
• Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä katselmukset (mm. laitteiden toiminta, ilma- ja 

vesivirtamittaukset). 
 
Käyttäjätyytyväisyyskyselyä voidaan käyttää mittarina laajemminkin, kun arvioidaan 
esimerkiksi työtilojen sopivuutta yritykselle tai tarjottujen palvelujen laatua. Tällöin 
laaditaan kysymyksiä myös kyseisiltä osa-alueilta. 
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7 ESIMERKKI SISÄYMPÄRISTÖKYSELYSTÄ JA SEN TULOKSISTA 
 

Pienehkössä toimistotilassa (30 työntekijää) suoritettiin sisäympäristökysely ennen 
peruskorjausta. Vastauksia saatiin takaisin yhteensä 16. (Korjaamo-kysely / FIGBC) 

 
Sähköisessä kyselyssä kysyttiin jokaiselta työntekijältä viisi kysymystä: 

• Kuinka tyytyväinen olet huonetilan lämpöolosuhteisiin (ilman lämpötila, pintojen 
lämpötilat ja veto)? 

• Kuinka tyytyväinen olet huonetilan ilman laatuun (raikkaus, hajut, jne.)? 
• Kuinka tyytyväinen olet huonetilan valaistukseen? 
• Kuinka tyytyväinen olet akustinen yksityisyys ja ääniolosuhteisiin (mm. melu, puheen 

erotettavuus) tilassa? 
• Muita kommentteja sisäympäristöön liittyen. 

Jokaisessa kysymyksessä annettiin vaihtoehdot: 
• +3 Erittäin tyytyväinen 
• +2 Tyytyväinen 
• +1 Melko tyytyväinen 
• -1 Melko tyytymätön 
• -2 Tyytymätön 
• -3 Erittäin tyytymätön 

Lisäksi niiltä vastaajilta, jotka ilmoittivat olevansa tyytymättömiä (vastaukset -1, -2 ja -3), 
kysyttiin syitä tyytymättömyyteen vapaamuotoisella tekstikentällä. 

 
Tyytymättömien osuus saatiin kun jokaisen tekijän osalta arvosanan -1, -2 tai -3 antaneiden 
lukumäärä jaettiin kaikkien vastaajien määrällä. Tulokset olivat seuraavat: 

 
         Vastausten keskiarvo      Tyytymättömien osuus 

                (AMV-indeksi)              (APD-indeksi) 
Lämpöolosuhteet  +0,25  44 % 
Ilman laatu   +1,00  24 % 
Valaistus   +1,00  19 % 
Ääniolosuhteet  - 0,69  69 % 

 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että käyttäjät ovat tyytyväisiä ilman laatuun ja 
valaistusolosuhteisiin. Lämpöolosuhteiden osalta tyytymättömiä oli yli 25 %, mikä tarkoittaa 
todennäköisesti teknisiä ongelmia lämmitys- ja ilmanvaihto-järjestelmissä sekä niiden 
säädössä. Ääniolosuhteiden osalta tyytymättömyys oli suurinta ja hyviä arvosanoja ei annettu 
laisinkaan. 

 
Tulokset tarkemmin: 

 

 
Ongelmia on yksittäisten työpisteiden osalta talvella (lähellä ovea tai ikkunaa) ja kesällä 
lähinnä parvella olevassa neuvottelutilassa. Tilojen käyttäjillä on sähkö-pattereita 
henkilökohtaisina lämmittiminä talvella. 
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Ilman laatuongelmia ei juuri raportoitu. Yksittäinen kommentti hengitystieoireista.  

 

 
Valaistuksen osalta kaivattiin lisää säädettävyyttä, varsinkin iltaisin yleisvalais-tuksen 
sammuttua ja työpistekohtaista pöytävalaistusta. Joillekin liian kirkkaat valaisimet aiheuttavat 
häikäisyä. Valot jäävät usein päälle yleisiin tiloihin.  

 

 
 
Tilaa kuvattiin meluisaksi. Puheluiden soittaminen on toisinaan hankalaa huonon yksityisyyden 
ja meluisuuden vuoksi. Toivottiin puhelinkoppeja remontin yhteydessä. Aulasta kantautuu 
toisinaan häiritsevää melua. 
 
 


