
MUOVIMATTOJEN KORJAUSTARPEEN ARVIOINNIN SYY VOI OLLA JOKIN SEURAAVISTA TAI USEAMPIKIN SYY YHDESSÄ:
• Sisäilmassa on muovimattoihin viittaavaa hajua
• Pintarakenteissa havaitaan vikaa aistinvaraisesti
• Käyttäjät kokevat sisäilman laatuun liittyvää haittaa, joka voi viitata lattiapäällysteiden liiallisiin päästöihin
• Yleinen ongelmaepäily
• Nuoren rakennuksen rakennusvaiheen laadunvarmistuksessa epäillään puutteita
• Halutaan varmistua uuden rakennuksen lopputuloksen laadusta tai tarvitaan perustietoa vanhan rakennuksen peruskorjauksen lähtötiedoiksi

ESISELVITYSVAIHE 0

Perusolosuhteiden ja
Ilmanvaihdon
toimivuuden
varmistaminen

Havainnoidaan yleinen
siisteys, eri materiaalit ja
pölyt sekä henkilömäärä
suhteessa
käyttötarkoitukseen.
Selvitetään miten iv-
järjestelmän on tarkoitus
toimia ja kerätään kaikki
mahdollinen tieto
käyttöhistoriasta- ja
tilanteesta.

VAIHE 1

Lattiarakenteiden
esiselvitys ja
tutkimusten suunnittelu

Selvitetään rakenteet,
materiaalit ja
käyttäjäkokemukset.
Lisäksi tehdään
kohdekäynti.

VAIHE 2

Rakenne- ja
kosteustekniset
kuntotutkimukset

Tarkennetaan
kohdetiedot, tehdään
kosteusmittaukset ja
tarkastellaan
pintarakenteen kuntoa
aistinvaraisesti.

Joskus jo sisäilman VOC-
pitoisuusmäärityksiä.

VAIHE 3a

Sisäilman VOC-
pitoisuuksien määritys

Sisäilman VOC-
näytteenotto kohdistaen
aiempien selvitysten ja
mittaustulosten
perusteella erilaisiin
tiloihin.

VAIHE 3b

Materiaaleista
emittoituvien ja
materiaaleissa olevien
VOC-pitoisuuksien
selvitys

Ensin emissionäytteet
päällysteen päältä.
Pintaemissioista ja
kosteuksista riippuen
materiaalien VOC-
potentiaalin tai
vaurioitumisalueen
tarkennus
materiaalinäytteillä.

VAIHE 4

PÄÄTÖKSENTEKO

Korjaustarve tai
lopullinen varmuus
kuntoisuudesta.

Korjaustarpeen oikea
kohdistus ja
kiireellisyyden määrittely.

Rajatapauksessa
seurannan suunnittelu
ja/tai käytön
sopeuttaminen.

Jos ilmanvaihto ei toimi
riittävän hyvin, ensin
pyritään saamaan se

kuntoon.
Vastaavasti ensin
perusolosuhteet

kuntoon, mikäli eivät
ole.

Ei jatkotutkimus-
tarvetta, jos mikään ei

viittaa ongelmaan.

Korkeintaan
suunnitellaan seuranta.

Ei jatkotutkimus-
tarvetta, jos riittävä
varmuus lattioiden

kunnosta tai
korjaustarpeesta.

Ei jatkotutkimus-
tarvetta, jos sisäilman

VOC-pitoisuudet matalia,
kosteudet alhaisia ja
pintarakenne aistin-
varaisesti kunnossa.
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Ilmanvaihdon tutkiminen (luku 5.1)
• Rakennusautomaatio:

• Käyntiajat
• Ilmamäärät
• Paine-erot
• Suodattimien kunto

Mikäli poikkeamia, ilmanvaihdon kuntoon
laitto säätämällä

TUTKIMUSTAPAOHJE BETONILATTIOIDEN MUOVIPÄÄLLYSTEIDEN KORJAUSTARPEEN ARVIOINTIIN

Olemassa olevista tiedoista varmuus, että
iv-järjestelmä toimii asianmukaisesti

Säätöjen jälkeen IV:n uusintatarkistukset
Jos järjestelmää ei
saada toimimaan
asianmukaisesti,

järjestelmän
parannusten

suunnittelu ja toteutus
mahdollisuuksien

mukaan

Tilanne korjaantuu
(koettu haitta

poistunut, eikä enää
esim. selviä hajuja)

Tilanne ei
korjaannu

ilmanvaihdolla

Siirtyminen lattioiden esiselvitysvaiheeseen

= PERUSTE LATTIOIDEN TUTKIMISELLE

Ilmanvaihto
kunnossa

Ei ilmanvaihdon
tutkimustarvetta

Arvioidaan muita kuin lattianpäällysteperäisiä sisäolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä
• yleinen siisteys ja pölyisyys sekä mahdolliset muut hajujen/ emissioiden lähteet
• huomioidaan tilojen käyttötarkoitus ja henkilömäärä sekä toiminnan vaikutukset

Selvitetään mikä on ilmanvaihtojärjestelmä ja miten sen on tarkoitus toimia (luku 4.1)
• järjestelmän tyyppi ja koneet palvelualueittain
• ilmanjakotapa
• koneiden ja erillispuhaltimien ohjaustapa sekä rakennusautomaatio
• laitteiden ikä
• suodattimien edellinen vaihtoajankohta



Lähtötietojen selvittäminen (luku 4.2.1)
• rakennuksen ikä ja yleiskunto
• rakenteet ja pintarakenteet
• rakentamisaikaisten tapahtumien ja aikataulujen selvitys
• käyttäjäkokemukset sisäilmanlaadusta tilakohtaisesti (mahdolliset oirekyselyt

yhteistyössä terveydenhuollon kanssa)
• toteutetut korjaukset ja niiden laajuus
• aiempien tutkimusten tulokset

Jatkotutkimustarve tai tarve seurannalle Ei jatkotutkimustarvetta

Tutkimussuunnitelma vaiheeseen 2 tai
seurantasuunnitelma
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Olemassa olevista tiedoista
riittävä varmuus, että lattia

kunnossa

Arvioidaan kokonaisuutta, että missä mahdollisesti
lattioissa vikaa ja missä ei

Katselmuskäynti kohteessa ja tutkimustarpeen arviointi (luku 4.2.2)
• päällysteiden näkyvät vauriot, värjäytymät tai maton irtoaminen alustastaan
• mahdolliset kosteusvauriojäljet
• arvioidaan aistinvaraisesti sisäilman laatua mm. tunkkaisuus ja hajut
• haastatellaan tilan käyttäjiä, siivouksesta vastaavia ja kiinteistön

huoltohenkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan



Kohdetietojen tarkentaminen ja tarkentavat rakenneselvitykset (luku 4.3.1)
• matto, liima, tasoite, tartuntapohjuste ja mahdolliset muut kerrokset kuten esimerkiksi

kapselointikerrokset selvitetään mahdollisimman tarkoin
• materiaaleista selvitetään kaikki olemassa oleva tieto

Muu havainnointi mittausten lisäksi ja erikoistapauksessa sisäilman VOC-mittaukset (luku 4.3.4)
• Päällysteen tartunta alustaansa
• Päällysteen alapuolisten materiaalien aistinvarainen arviointi tutkijan henkilöturvallisuus

huomioiden (hajut, värimuutokset ja murtopinnat)
• pH:n mittaus tasoitteen yläosasta saattaa antaa lisätietoa vaurion olemassaolon arviointiin

Jatkotutkimustarve

Ei jatkotutkimus- ja korjaustarvetta tai korjaustarve

Tutkimussuunnitelma vaiheeseen 3
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Kosteusmittaukset: pintakosteuskartoitus, viilto-, porareikä- ja näytepalamittaukset (luku 5.2)
• eri kohtien väliset erot

mittauskohdat valitaan rakentamisaikaisten tapahtumien, käyttäjäkokemusten ja aistinvaraisten
havaintojen perusteella erilaisiin kohtiin huomioiden rakenteet, pintamateriaalit ja pintakosteustulokset

• kosteusjakauma päällysteen alla ja rakenteen kuivumiskyvyn arviointi
• kosteushistorian arviointi, onko kosteus voinut olla haitallisen suuri jossakin vaiheessa

Kokonaisarvio tilanteesta ja tarvittaessa tulosten tarkastelu myös terveysperusteisesta
näkökulmasta (luku 4.3.5)

Riittävä varmuus lattioiden kunnosta tai
korjaustarpeesta

Lattiat voidaan todeta hyväkuntoisiksi, mikäli nykytilanteessa kosteus,
aistinvarainen arvio ja pH tarkastelualueella kauttaaltaan viittaa
hyväkuntoisuuteen, eikä voida olettaa alustan tilanteen aiemminkaan
olleen haitallinen pintarakenteelle.

Lattioiden kunto epäilyttää
edelleen vähintään paikallisesti eli

ei saada riittävää varmuutta
lattioiden hyväkuntoisuudesta



Sisäilman VOC-näytteenotto (luku 4.4.1)
• valitaan aiempien vaiheiden perusteella erityyppisiä (käyttäjäkokemukset, kosteusvaihtelu

sekä aistinvaraiset havainnot) tiloja mahdollisten erojen selvittämiseksi
• Tilojen käyttäjien ohjeistaminen on tärkeässä roolissa
• ilmanvaihdon tilanne ja tehoasento tiedettävä tulosten tulkinnan tueksi

Mittauksen aikainen minimi-ilmanvaihtokerroin on 0,5. Jos pienempi, ei näytteenottoa tule tehdä.
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Sisäilman VOC-
tulokset pieniä,

mutta
pintarakenteen

kunto askarruttaa,
koska esim. kosteus

kohollaan tai
aistinvaraisesti

näkyviä muutoksia
(luku 4.4.3)

Sisäilmassa ei poikkeuksellisia VOC-
pitoisuuksia ilmanvaihdon toimivuus

huomioiden, lattiarakenne kuiva ja
aistivaraisestikin kunnossa päältäpäin sekä

alapuolelta riittävällä otannalla tarkasteltuna
(luku 4.4.3)

Ei muovimattojen jatkotutkimus- tai
korjaustarvetta

Sisäilman
toimenpiderajat

ylittyvät.
Huomio erityisesti

lattiavaurion
indikaattori-

yhdisteisiin ja
ylityksen

suuruuteen.
(luku 4.4.3)

Tutkimussuunnitelman vaiheeseen 3b

Jatkotutkimustarve



Bulk-materiaalinäytteet tarkastelukohtien
määrän lisäämiseksi ja eri kohtien välisen

tilanteen tarkemmaksi rajaamiseksi (luku 5.5)
• Jos suuri kosteuspitoisuus korreloi Bulk-VOC-

tulosten kanssa, kosteuden aiheuttama
korjaustarve.

• Jos suuri kosteuspitoisuus ei korreloi Bulk-
VOC-tulosten kanssa, materiaalit voivat olla
lähtökohtaisestikin suuripäästöisiä →
selvitettävä voiko olla viite vauriosta, vai
onko materiaaleille normaalia.

• Pienen kosteuspitoisuuden tapauksessa,
arvioidaan  onko kosteus voinut olla liian
suuri aiemmin. Jos on, kosteuden
aiheuttama korjaustarve. Jos ei, materiaalit
suuripäästöisiä → selvite ävä voiko olla 
ongelma.
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Emissionäyte ehjän päällysteen päältä (luku 5.4)
• Vähintään muutama aiempien tarkastelujen perusteella erilainen kohta esim. suuri ja pieni

päällysteen alapuolinen kosteus sekä suuren ja pienen sisäilman VOC-pitoisuuden tila.
• Mittauskohtien valinnassa voi hyödyntää suuntaa antavia VOC-kenttämittaustapoja

Pienet VOC-
pintaemissiot mutta

suuri kosteus

Suuret VOC-
pintaemissiot ja

suuri kosteus

Rakenteen VOC-potentiaalin selvitys:
Bulk-materiaalinäyte tai  FLEC-näytteenotto

poistetun päällysteen alta
• Pienet rakenteen VOC-pitoisuudet → ei

korjaustarvetta. Lisäksi arvioitava suuren
kosteuspitoisuuden alenemismahdollisuudet

• Suuret rakenteen VOC-pitoisuudet →
Korjaustarvetta puoltavia tekijöitä: Rakenne
alle 5 v. vanha, edelleen reilu kosteus,
erittäin suuret VOC-pitoisuudet, oireilu
viittaa päällyste-emissioihin ja ko. materiaali-
kombinaatioista kokemusta hyvästä
toimivuudesta/ pienistä emissioista.

• Suuret rakenteen VOC-pitoisuudet →
Ei ainakaan kiireellisiä toimenpiteitä puoltaa:
Rakenne  yli 5 v. vanha, rakenteen VOC-
pitoisuudet/kosteudet eivät erityisen suuria,
eikä selkeitä haittailmoituksia. Tilanne
voidaan jättää seurantaan ja voidaan tehdä
esim. materiaalien yhdessä toimivuuden
laboratoriotestejä.

• Arvioidaan myös mikrobivauriomahdollisuus,
missä on mahdollista käyttää hyväksi pH:n
mittaamista tasoitteen pinnasta.

Suuret VOC-
pintaemissiot mutta

pieni kosteus

Pienet VOC-
pintaemissiot ja

pieni kosteus

On emissiovaurio Ei ole emissiovaurio



Korjattavien alueiden, korjausten
kiireellisyyden ja korjausmenetelmien

määrittely.
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Tulosten kokonaisvaltainen tarkastelu (luku 4.6)

Lattian pintarakenteen korjaustarve

• Ilmanvaihto toimii hyvin
• Sisäilmassa silti selkeästi toimenpiderajat

ylittävät VOC-pitoisuudet
• VOC-lähteeksi varmistettu alun perin

suuripäästöiset lattian pintarakenteet tai
liiallisen kosteuden merkitys osoitettu
selkeästi kosteus- ja FLEC-mittauksin.

• Tai korjaustarve määritelty aistinvaraisin
havainnoin ja niitä tukevin Bulk mittauksin,
joiden merkitys on todennettu vertaamalla
tuloksia kosteuksiin ja aistinvaraisiin
havaintoihin sekä materiaalien
ominaispäästötietoihin.

• Tai kosteuspitoisuus selvästi liian suuri,
jolloin materiaalien vaurioituneisuus on
selvää tai vaurioituminen tulevaisuudessa
tiedetään.

Rajatapaus
• Ilmanvaihto toimii hyvin
• Sisäilman VOC-pitoisuudet pienet
• Pienet VOC-pintaemissiot
• Kohollaan olevat, mutta ei todella suuret

Bulk-VOC-pitoisuudet, ei suurta
kosteuspitoisuutta tai aistinvaraisesti selvää
vauriota tai vikaa.

• Ei ainakaan selkeitä muovimattoihin
viittaavia haittailmoituksia.

• Lattiatutkimukset tehty lähinnä
varmistustoimenpiteenä päällysteiden
kunnon selvittämiseksi.

• Jos kattavissakaan pH-mittauksissa ei
vaurioita mahdollistavia pH-arvoja, ongelma
on muu kuin lattianpäällyste.

Toimenpiteenä voi olla jokin seuraavista
tarpeen mukaan yhdistellen:

Seurannan suunnittelu, toteutuksen
organisointi, käyttäjien informointi, käytön
sopeuttaminen (tehostetaan ilmanvaihtoa,

vähennetään käyttöä/ tilassa oloaikaa,
muutetaan tila esim. varastoksi, asetetaan tila

käyttökieltoon).
Korjaaminen korkeintaan varotoimenpiteenä.

Ei kiire, jolloin suurten materiaali-VOC-
pitoisuuksien syyn ja merkityksen

jatkoselvitys mahdollista.

Korjaussuunnittelulle voidaan laatia oma
prosessikaavio mikäli sitä esitetään vankasti

tämän oppaan lausuntovaiheessa.


