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Abstract
Moisture damages occur in both old and recently built buildings. The forming and expansion ofmoisture damages could be prevented by early detection so the moisture damage related adversehealth effects could be avoided.
The aim of the study was to research the possibilities of detecting the moisture damage risks ofbuildings due real-time sensing even before the actual moisture problems exist. Master’s thesis wasdivided in three research questions:

1. Which features and contents of indoor air and/or structures should be measured to detectmoisture risks?2. From where these features and contents should be measured?3. With what kind of instruments, the measurements should be executed?
The study was implemented as a quantitative semi-structured interview study. The intervieweeswere divided in two groups where the first answered to research questions 1 and 2, and the secondto research question number 3. The first group consists of professionals of the fields of buildingphysics, building technology, indoor air and building maintenance; the second group consists ofprofessionals of the measuring instruments’ field. There were in total 14 interviewees.
The most efficient practices to detect the moisture problems and risks were experienced to be themeasurements of relative humidity of structures, the measurements of surface moisture, themeasurements of differential pressure, the measurements of relative humidity of air, the microbeanalysis of material samples and the thermal imaging. From these measurements and analysis, themeasurements of relative humidity of structures, he measurements of differential pressure and themeasurements of relative humidity of air are available as a real-time sensing.
The selection of the positions of the measurements of relative humidity of structures was found toconsist challenges. Moisture problems are usually relatively local, so the selection of the positionsof measurements was found to be a critical aspect when detecting the moisture risks. Depending onthe characteristics of the measurements the positions could be selected based on the analysis of therisk structures, the knowledge about prior moisture damages, or the expert assessment.
Lastly, the study considered different solutions for measurements’ implementations and their majorpros and cons. The interviewees reacted positively to moisture damage prevention based on real-time sensing while knowing that there are some unsolved challenges at the operations.
Keywords Moisture damage, moisture problems, real-time sensing, indoor air
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Tiivistelmä
Rakennusten kosteus- ja homevauriota esiintyy niin vanhoissa kuin uusissakin rakennuksissa.Kosteusvaurioriskien varhaisella tunnistamisella voitaisiin ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistätai laajenemista ja sen myötä välttää kosteusvaurioihin liittyviä terveyshaittoja.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko rakennuksen kosteusriskit havaitareaaliaikaisen olosuhdemittauksen keinoin, mahdollisesti jopa ennen varsinaisen kosteusvaurionsyntymistä. Diplomityö on jaettu kolmeen tutkimuskysymykseen:

1. Mitä sisäilman ja/tai rakenteiden ominaisuuksia ja pitoisuuksia tulisi mitata kosteusriskienhavaitsemiseksi?2. Mistä tutkimuskysymyksen 1 ominaisuuksia ja pitoisuuksia tulisi mitata?3. Millaisilla mittalaitteilla mittaukset tulisi suorittaa?
Diplomityön aineistonkeruumenetelmänä käytettiin pääasiassa kvalitatiiviselle tutkimukselletyypillisiä puolistrukturoituja asiantuntijahaastatteluita. Asiantuntijat jaettiin kahteen ryhmään,joista ensimmäinen ryhmä koostui rakennusfysiikan, rakennustekniikan, sisäilman,kuntotutkimusten ja huollon sekä ylläpidon alan asiantuntijoista; toinen ryhmä koostui mittalaite-teknologian asiantuntijoista. Haastateltuja asiantuntijoita oli yhteensä 14.
Tehokkaimmiksi tavoiksi havaita kosteusvaurioita tai kosteusvaurioriskejä koettiin rakenteidensuhteellisen kosteuden mittaaminen, rakenteiden pintakosteuden osoittaminen, painesuhteidenmittaaminen, ilmankosteuden mittaaminen, materiaalinäytteiden mikrobianalyysit sekä lämpö-kamerakuvaukset. Edellä luetelluista analyyseista ja mittauksista voidaan reaaliaikaisiin mittauksiinsoveltaa rakenteiden suhteellisen kosteuden, painesuhteiden ja ilmankosteuden mittaamista.
Mittapisteiden valinnan haasteet kohdistuivat pääasiassa rakenteiden suhteellisen kosteudenmittauksiin. Kosteusvauriot ovat useimmiten paikallisia, jolloin mittapisteiden valinta osoittautuuniiden ennalta havaitsemisen kannalta kriittiseksi. Mittausten luonteesta riippuen, mittapisteidenvalinta voidaan perustaa riskirakenneanalyysiin, ennalta tiedettyihin kosteusvaurioihin taiasiantuntija-arvioon.
Lopuksi tutkimuksessa kartoitettiin erilaisia ratkaisuja mittausten suorittamiseksi sekä arvioitiinniiden vahvuuksia ja heikkouksia. Olosuhdemittauksiin perustuvaan kosteusvaurioidenennaltaehkäisyyn suhtauduttiin haastateltavien kesken positiivisesti, kuitenkin tiedostaen alallaolevan ratkaisemattomia haasteita.
Avainsanat Kosteusvaurio, kosteusongelma, reaaliaikainen olosuhdemittaus, sisäilma
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Käsitteet ja lyhenteet
Käsitteet
Allerginen alveoliitti Keuhkokudoksen allerginen sairaus, johon liittyyyleisoireita. Tunnetaan myös nimellä homepölykeuhko.
Antigeeni Aine, joka aiheuttaa elimistössä vasta-aineidenmuodostumisen tai soluvälitteisen immuunivasteen.
Formaldehydi Terveydelle haitallinen aldehydi, jonka kemiallinen kaava onCH2O ja rakennekaava HCHO.
Hydrolyysi Kemiallinen reaktio, jossa yhdiste hajoaa vettä lisättäessätakaisin lähtöaineikseen.
Kosteussisältö Veden määrä tarkastellun kohteen painosta tai tilavuudesta.Yksikkönä käytetään g/kg tai g/m3.
Suhteellinen kosteus Vesihöyryn määrä suhteessa kyseisen lämpöisen ilmankyllästyskosteuden vesihöyryn määrään. Ilmoitetaanprosentteina.
Vesiaktiivisuus Materiaalissa oleva vapaan veden määrä, joka on mikrobienkäytettävissä.
Vesihöyryn osapaine Vesihöyryn osuus ilman kokonaispaineesta.

Lyhenteet
cfu Partikkelien määrää kuvaava yksikkö, lyhenne sanoistacolony forming units.
ppm Miljoonasosaa kuvaava suhdeyksikkö, lyhenne sanoistaparts per million.
RH Suhteellinen kosteus, lyhenne sanoista relative humidity.
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1 Johdanto
Tutkimukset ovat osoittaneet, että rakennuksen kosteus- ja homevaurioilla on yhteysmuun muassa astman syntyyn ja ylähengitystieoireisiin (WHO, 2009; Mendell ym.,2011). Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tutkimuksen mukaan tutkimusnäyttö eikuitenkaan riitä määrittämään mitkä tekijät kosteusvaurio-rakennuksissa aiheuttavatkäyttäjien oireilun (Reijula ym., 2012). Näillä edellä mainituilla seikoilla on ollut suurivaikutus diplomityön aiheen valintaan ja sen rajaukseen.
1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys
Kuntaliiton teettämän tutkimuksen mukaan noin 25 % julkisen sektorin rakennuksistakävi läpi kosteus- tai homevauriokorjauksen vuosina 2002 – 2005 (Ruokojoki, 2006).Saman suuruusluokan tuloksia on esitetty myös Haverinen-Shaughnessyn ja työryhmän(2012) tutkimuksessa, jossa tutkituista suomalaisista koulurakennuksista 24 %:ssatodettiin kosteusvaurioita.
Työterveyslaitoksen toteuttamien sisäilmastokyselyjen tulokset kertovat, että vuonna2009 23 % vastanneista terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä koulutuksen alojentyöntekijöistä raportoi homeen tai maakellarin hajusta työpaikoillaan. Homeen jamaakellarin hajut voidaan usein liittää kosteusvaurioihin. (Kauppinen ym., 2010.)Reijulan (2005) sairaaloita käsittelevässä raportissa 15 % sairaalakiinteistöjen pinta-alasta oli välittömän korjauksen tarpeessa. Liiallisen kosteuden aiheuttamat ongelmatolivat yksi suurimmista syistä välittömälle korjaustarpeelle.
Suomalaisten pientalojen kosteusvaurioiden yleisyyttä on käsitelty muun muassakansanterveyslaitoksen julkaisussa Pientalojen kosteusvauriot – yleisyyden jakorjauskustannusten selvittäminen (1995). Tutkituista 450 pientalokohteesta 82 % olikosteusvaurioituneita ja 55 % oli korjauksen tai tarkastamisen tarpeessa.
1.2 Kosteusvaurioiden määritelmä ja niiden tutkimus- jakorjaustarve
Ympäristöministeriön Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan(2016) mukaan kuntotutkimustarpeen voi määrittää jokin seuraavista:

- tiedossa oleva kosteusvaurio tai kemikaalivahinko- tunnettu äkillinen vesivahinko- tuleva peruskorjaus- aiemmin tehdyn ennakoivan selvityksen havainnot, esimerkiksi edeltäväkuntoarvio- tilankäyttäjien oireilu, hälyttävät sisäilmakyselyjen tulokset, poikkeuksellinenhaju tai yleinen epäily.
Nykyprosessin mukaan kuntotutkimuksiin ryhdytäänkin usein vasta siinä vaiheessa, kunepäilys kosteusvauriosta on olemassa ja mahdollinen altistuminen siitä aiheutuvillesisäilman epäpuhtauksille on jo tapahtunut.
Työterveyslaitoksen Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen (2016) -julkaisun mukaan rakennuksen korjaustarve voidaan märittää kiireelliseksi, kun kyseessäon merkittävän kosteus- ja homevaurio. Julkaisussa esitetyn merkittävän kosteus- jahomevaurion ja todennäköisen haitallisen altistumisen määritelmät kuuluvat seuraavasti:
Merkittävä kosteus- ja homevaurio voidaan määrittää sellaiseksi vähäistä laajemmaksirakenteelliseksi viaksi, jonka seurauksena haitallinen altistuminen kosteus-
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vaurioituneista rakenteista ja materiaaleista vapautuville kemiallisille, fysikaalisille jabiologiselle (mm. mikrobiperäisille) epäpuhtauksille on todennäköistä -- (Lappalainenym., 2016).
Esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurioituneessa rakennuksessa voidaan pitäähaitallista altistumista todennäköisenä, kun rakennuksessa näkyy kosteus- jahomevaurioita sisäpinnoilla, mikrobikasvua todetaan materiaaleissa tai ympäröivissärakenteissa ja tilat ovat selvästi alipaineisia ja vaurioituneesta tilasta tai rakenteesta onilmayhteys työskentelytilaan ja tai poikkeavaa altistetta on todettu ilma- taipölynäytteissä ja epäpuhtauslähde on tunnistettu (Lappalainen ym., 2016).
Yksityiskohtaisemmat ohjeet haitallisen altistumisen todennäköisyyden arviointiin onesitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 1).
Taulukko 1: Sisäilman epäpuhtauksille altistumisen arviointi toimistoympäristössä(Lappalainen ym., 2016):

Hai
talli

nen
 alti

stum
inen

 erit
täin

 tod
enn

äkö
istä Useassa rakennusosassa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita, jotka yleensävaativat rakennusosien lämpö- ja kosteusteknistä uudelleensuunnittelua.

Vaurioituneista rakennusosista on ilmayhteys työtiloihin, esim. läpivientien jarakenneliitosten kanssa.
Ilmanvaihto on riittämätön ja/tai rakennuksen paine-erot eivät ole hallinnassa.
Ilmanvaihtojärjestelmässä on todettu merkittäviä epäpuhtauslähteitä ja/taityötilojen pinnoilla on havaittu merkittävästi mineraalikuituja. Järjestelmänelinkaari on ylittymässä tai ylittynyt.
Sisäilmassa on epäpuhtauksia, jotka ylittävät sisäilmalle annetut viitearvot.
Sisäilman laatu ei täytä rakentamismääräyksien vähimmäisvaatimuksia.

Hai
talli

nen
 alti

stum
inen

 tod
enn

äkö
istä Yksittäisissä rakennusosissa todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita, joiden korjausvaatii yleensä rakennusosan lämpö- ja kosteusteknisen toimivuudenuudelleensuunnittelua.

Vaurioituneesta rakennusosasta on ilmayhteys työtiloihin.
Ympäröivän tilan epäpuhtauslähteestä on ilmayhteys työtiloihin.
Taloteknisten järjestelmien toimintahäiriöistä on aiheutunut laaja-alaisiakosteusvaurioita rakenteisiin.
Ilmanvaihto on riittämätön ja/tai rakennuksen paine-erot eivät ole hallinnassa.
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Ilmanvaihtojärjestelmässä on todettu merkittäviä epäpuhtauslähteitä ja/taityötilojen pinnoilla on havaittu merkittävästi villakuituja. Järjestelmän elinkaari onylittymässä tai ylittynyt.
Sisäilmassa on toimistoilmalle annettuja viitearvoja selvästi suurempiaepäpuhtauspitoisuuksia.
Sisäilman laatu ei täytä rakentamismääräyksien vähimmäisvaatimuksia.

Hai
talli

nen
 alti

stum
inen

 ma
hdo

llist
a

Yksittäisiä riskirakenteita, ei merkittävää ilmayhteyttä riskirakenteista työtiloihin.
Sisäilmassa on epäpuhtauksia, jotka ylittävät sisäilmalle annetut viitearvot.
Paikallisia/yksittäisiä kosteus- tai mikrobivaurioita, joiden korjaaminen voi vaatiarakennetyypin lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden uudelleensuunnittelua.
Yksittäisiä/vähäisiä vuotoilmareittejä rakenteiden tai ympäröivien tilojenepäpuhtauslähteisiin.
Ilmanvaihtojärjestelmällä pystytään hallitsemaan työtilojen paine-erojaympäröiviin tiloihin nähden.
Ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalikuitujen lähteitä, jotka voidaan poistaa taipinnoittaa kevyillä korjaustoimenpiteillä. Kuituja ei ole merkittävästi työtilojenpinnoilla.
Taloteknisten järjestelmien toimintahäiriöistä on aiheutunut paikallisiakosteusvaurioita.

1.3 Diplomityön tavoite, tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus
Diplomityön tavoitteena on selvittää, voidaanko rakennuksen kosteusvaurioriskejähavaita reaaliaikaisen olosuhdemittauksen keinoin, mahdollisesti jopa ennen varsinaisenkosteusvaurion syntymistä. Aiheen kompleksisuuden ja moniammatillisuuden vuoksidiplomityö on jaettu kolmeen tutkimuskysymykseen:

1. Mitä sisäilman ja/tai rakenteiden ominaisuuksia ja pitoisuuksia tulisi mitatakosteusriskien havaitsemiseksi?2. Mistä tutkimuskysymyksen 1 ominaisuuksia ja pitoisuuksia tulisi mitata?3. Millaisilla mittalaitteilla mittaukset tulisi tehdä?
Tutkimuksessa kartoitetaan mahdollisuuksia olosuhdeseurantaan, jonka avulla voitaisiinreagoida nopeasti ja ennaltaehkäisevästi tietyn tyyppisten kosteuden aiheuttamienongelmien syntymiseen. Jo työn suunnitteluvaiheessa on tiedostettu rakennusfysiikanmoniulotteisuuden ja erilaisten määräyksien luomat haasteet, eikä reaaliaikaisenolosuhdemittauksen odoteta korvaavan kuntotutkimuksia tai muita suuriininvestointipäätöksiin johtavia laaja-alaisia tutkimuksia tai mittauksia.
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Diplomityössä keskitytään suomalaiseen rakennuskantaan ja Suomen olosuhteisiin.Diplomityön tuloksien soveltamiselle alati muuttuvaan ilmastoon ei nähdä esteitä vaikkeityössä käsitellä tuoreeltaan julkaistuja ilmastoennusteita.
Kosteusvauriot eivät ole ainoa, eikä mahdollisesti edes merkittävin kansanterveyttärasittava sisäilmaongelma. On myös epäselvää mitkä tekijät kosteusvauriorakennuksissaaiheuttavat käyttäjien oireilun. Useilla sisäilman epäpuhtauksilla on osoitettu kuitenkinolevan joko suora tai välillinen yhteys kosteusvaurioihin, niiden synnyn taivoimakkuuden suhteen. Suuren epätietoisuuden ja tutkimuksellisten ristiriitojen vuoksityössä on keskitytty kosteusvaurioiden, ei suoranaisesti sisäilmaongelmien,ennaltaehkäisyn tutkimiseen.
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2 Kirjallisuuskatsaus
Tässä luvussa käsitellään aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta. Teoreettisen taustantarkoituksena luoda lukijalle koko tutkimuskentän kattava perustietämys. Luvussakäsitellään kosteus- ja homevauriorakennuksille tyypillisiä sisäilman epäpuhtaustekijöitäja niiden aiheuttamia terveysriskejä, yleisimpiä kosteusvaurion aiheuttajia, suomalaisellerakennuskannalle tyypillisiä kosteusvaurion kannalta kriittisiä teknisiä laatutekijöitä eliniin kutsuttuja riskirakenteita sekä erilaisia sisäilman ja rakennusmateriaalienominaisuuksien mittausmenetelmiä.

2.1 Kosteus- ja homevauriorakennusten sisäilmanepäpuhtaustekijät ja niiden aiheuttamat terveysriskit
Sisäilman epäpuhtaudet jaetaan tavallisimmin kahteen ryhmään niiden fysikaalistenominaisuuksiensa perusteella: hiukkasmaisiin ja kaasumaisiin epäpuhtauksiin (Salonen,2019). Hiukkasmaisia epäpuhtauksia ovat esimerkiksi homeitiöt, homesientenrakenneosat, bakteerit ja virukset; kun taas kaasumaisia epäpuhtauksia edustavatesimerkiksi formaldehydi, TXIB (2,2,4-trimetyyli-1,3pentaalidiolidi-isobutyraatti) jatietyt homesienten aineenvaihduntatuotteet. Kosteus- ja homevauriorakennuksissakäyttäjät altistuvat yleisimmin useille eri epäpuhtaustekijöille, mikä tekee oireidenaiheuttajien määrittämisestä haastavaa (Reijula ym., 2012). Useille epäpuhtaustekijöilleyhdenaikaisen altistuminen aiheuttamia terveydellisiä haittoja on toistaiseksi tutkittu vainvähän (Nevalainen ym., 2015). Lisäksi sisäilmassa esiintyvistä mikrobeista kyetäännykytiedon ja teknologian avulla identifioimaan ainoastaan murto-osa (Reijula ym.,2012). Edellä mainittujen haastetekijöiden lisäksi, kosteus- ja homevauriosta aiheutuviensisäilman epäpuhtauksien ja terveysriskien tutkimista problematisoi rakennustenmonipuoliset epäpuhtauslähteet, joita ovat rakennuksen ulkopuolinen ilma,rakennusmateriaalit ja tilankäyttäjien toiminta (Jansz, 2011a; Nevalainen ym., 2015;Nordbäck & Cai, 2020).
Tilankäyttäjillä voi huonon sisäilman johdosta esiintyä sekä biologisia että psykologisiaoireita. Biologisiksi oireiksi luetaan esimerkiksi päänsärky, silmien ärsytys, astma jasyöpä; psykologisia oireita ovat esimerkiksi väsymys, heikentynyt keskittymiskyky jastressi. (Vural, 2011.) Oireet ja niiden voimakkuus vaihtelevat yksilöiden välillä (Jansz,2011b; Vural, 2011). Rakennusten kosteus- ja homevaurioilla on todettu olevan yhteysmuun muassa astman syntyyn (Fisk ym., 2007; Mudarri & Fisk, 2007; Mendell ym.,2011; WHO, 2009; Kercsmar ym., 2006; Nordbäck & Cai, 2020; Sharpe ym., 2015),hengitystieoireisiin (Fisk ym., 2007; Mudarri & Fisk, 2007; WHO, 2009; Antova ym.,2008; Nordbäck & Cai, 2020; Sharpe ym., 2015) ja allergiseen alveoliittiin (WHO, 2009;IOM, 2004). Taulukossa 2 esitetään Maailman terveysjärjestö WHO:n (2009) sekäMendellin ja työryhmän (2011) tutkimuskatsauksien tuloksia home- ja kosteusvaurioidenja eri terveysvaikutusten yhteyksistä (Salonen ym., 2014).
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Taulukko 2: Tutkimuksellinen näyttöaste home- ja kosteusvaurioiden yhteydestä eriterveydellisiin oireisiin (Salonen ym., 2014).
WHO (2009) Mendell ym. (2011)

Astman paheneminen Riittävä näyttö Riittävä näyttö
Astman syntyminen Riittävä näyttö Riittävä näyttö
Yskä Riittävä näyttö Riittävä näyttö
Vinkuna Riittävä näyttö Riittävä näyttö
Hengenahdistus Riittävä näyttö Riittävä näyttö
Ylähengitystieoireet Riittävä näyttö Riittävä näyttö
Allerginen nuha Rajallinen näyttö Riittävä näyttö
Hengitystieinfektiot Rajallinen näyttö Riittävä näyttö
Keuhkoputken tulehdus Rajallinen näyttö Riittävä näyttö
Allerginen alveoliitti Kliininen näyttö Riittämätön näyttö

2.1.1 Homesienet
Homesienet vaativat kasvaakseen sisätiloissa normaalista poikkeavan, yli 75 %,suhteellisen kosteuden (Viitanen & Ritschkoff, 1991; Rowan ym., 1999); tästä syystäkosteusvauriorakennukset usein tarjoavatkin niille suotuisat kasvuolosuhteet. Taulukko 3esittää homesienten kasvun todennäköisyyden puurakenteissa eri sisäilman lämpötiloissaja suhteellisissa kosteuksissa (Hens, 2016). Taulukko 4 puolestaan esittäähomehtumisriskin kannalta kriittisen kosteuden eri materiaaleille lämpötiloissa + 22 ºCja + 10 ºC. Homehtumisriski on mitattu 12 viikon tarkastelujaksona ja riski on tunnistettu,mikäli tarkastelujakson aikana materiaalissa on havaittu vähintään harvaa, mutta selkeästihavaittavaa homekasvustoa. (Johansson ym., 2014.)
Taulukko 3. Homekasvun todennäköisyys puurakenteessa suhteessa ilman lämpötilan jasuhteellisen kosteuden arvoihin (Hens, 2016).
Lämpötila [ºC] Homekasvun todennäköisyys asteikolla 0…1

RH ≤ 75% 75 < RH ≤ 90 % RH > 90 %
8…20 0 0...0,5 0,5...1
0…8 0 0...0,1 0,1...0,8
< 0 0 0...0,02 0,02...0,5
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Taulukko 4: Homekasvun kannalta kriittinen kosteus eri materiaaleille eri lämpötiloissa12 viikon tarkastelujaksolla (Johansson ym., 2014).
+ 22 ºC + 10 ºC

Puu (mänty) 75<RHcr12w≤80 85<RHcr12w
Vaneri 75<RHcr12w≤80 75<RHcr12w
Lastulevy 80<RHcr12w≤85 90<RHcr12w
Ohut kovalevy 85<RHcr12w≤89 93<RHcr12w
Märkätilan kipsilevy 89<RHcr12w≤95 95<RHcr12w
Tuulensuojakipsilevy 89<RHcr12w≤95 95<RHcr12w
Tervapaperi 89<RHcr12w≤95 95<RHcr12w
Sementtipohjainen levy 95<RHcr12w 95<RHcr12w
Lasivilla 95<RHcr12w 95<RHcr12w
EPS-lämmöneriste 95<RHcr12w 95<RHcr12w

Homelajit voidaankin niiden vedentarpeen perusteella jaotella kolmeen kategoriaan:primääri-, sekundääri-, ja tetriäärivaiheeseen. Primäärivaiheen homeiden vedentarve onnäistä kolmesta ryhmästä pienin, vesiaktiivisuus alle 0,8. Tähän ryhmään kuuluvatesimerkiksi useimmat Aspergillus ja Penicillium -sukujen lajit. Sekundäärivaiheenryhmään kuuluvat homesienet, joiden itäminen ja kasvu alkavat 0,8 – 0,9vesiaktiivisuudessa. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi Cladosporium spp. ja Aspergillusversicolor. Kolmanteen, yli 0,9 vesiaktiivisuuden edellyttävään, ryhmään kuuluvatesimerkiksi Aspergillus fumigatus ja Stachybotrys chartarum. Taulukossa 5 on lueteltueri homelajien jakautumista edellä kuvattuihin kolmeen kategoriaan. (Grant ym., 1989.)
Taulukko 5: Eri homelajien kategorisointi vedentarpeen mukaan (Grant ym., 1989).
Kategoria (vesiaktiivisuus) Homelaji
Tetriäärivaiheen homeet (va>0,9) Alternaria alternataAspergillus fumigatusEpicoccum spp.Exophiala spp.Fusarium moniliformeMucor plumbeusPhoma herbarumPhialophora spp.Rhizopus spp.Stachybotrys chartarum (S. atra)Trichoderma spp.
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Ulocladium consortialeRhodotorula spp.Sporobolomyces spp.
Sekundäärivaiheen homeet (0,8≤va≤0,9)Aspergillus flavusAspergillus versicolorCladosporium cladosporioidesCladosporium herbarumCladosporium sphaerospermumMucor circinelloidesRhizopus oryzae
Primäärivaiheen homeet (va<0,8) Alternaria citriAspergillus (Eurotium) amstelodamiAspergillus candidusAspergillus (Eurotium) glaucusAspergillus nigerAspergillus penicillioidesAspergillus (Eurotium) repensAspergillus restrictusAspergillus versicolorPaecilomyces variotiiPenicillium aurantiogriseumPenicillium brevicompactumPenicillium chrysogenumPenicillium communePenicillium expansumPenicillium griseofulvumWallemia sebi

Edellä listatuista homelajeista Aspergillus, Cladosporium, Exophiala, Fusarium, Mucor,Paecilomyces, Penicillium, Phialophora, Phoma, Rhizopus, Stachybotrys, Trichoderma,Ulocladium ja Wallemia voivat kasvaa ja kehittyä kosteusvaurioituneidenrakennusmateriaalien pinnalla ja saattavat täten indikoida kosteusvauriosta. (Nevalainenym., 2015.)
Useat tutkimukset ovat osoittaneet sisäilmassa esiintyvien homesienten aiheuttavanterveydellistä haittaa (WHO, 2009; IOM, 2004; Wang ym., 2019; Khatab ym., 2017;Reijula ym., 2012; Salonen ym., 2011; Salonen ym., 2014). Homesienten mahdollisestiaiheuttamiin oireisiin lukeutuu niin allergisia ja myrkytyksellisiä reaktioita kuininfektioitakin (Wang ym., 2019; Khatab ym., 2017; Górny ym., 2002). Toistaiseksi ei oletäydellistä tietämystä siitä, miten eri homelajit tai niiden yhdistelmät vaikuttavat ihmistenterveyteen (Nevalainen ym., 2015).
Homesienten ja bakteerien ihmiselle vaarallisia rakenneosia tai aineenvaihduntatuotteitakutsutaan yhteisesti mikrobitoksiineiksi (Reijula ym., 2012).
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2.1.1.1 Homeitiöt ja -partikkelit
Homesienet lisääntyvät ilmassa liikkuvien itiöidensä avulla. Homeitiöt ovat kooltaan vain2 – 10 µm, minkä vuoksi ne voivat kulkeutua syvälle ihmisen hengityselimiin.Homepartikkelit ovat itiöitäkin pienempiä, homesienistä ja itiöistä hajonneitarakenneosia, joiden koko vaihtelee 1 µm molemmin puolin. (WHO, 2009.)
Sosiaali- ja terveysministeriön mikrobeille asettama toimenpideraja on korjaamatonkosteus- tai lahovaurio tai aistinvaraisesti todettu ja tarvittaessa analyyseillä varmistettumikrobivaurio, jolle sisätiloissa oleskelevat voivat altistua. STM:n (2015) mukaantoimenpideraja ei voi ylittyä yksin sisäilman mikrobipitoisuuksia mittaamalla. Muissalähteissä on esitetty homeitiöpitoisuuksien viitearvot kouluille, 50 cfu/m3 (Meklin ym.,2007), ja toimistoille, 50 cfu/m3 (Salonen ym., 2011). Rakennuksen sisäisenhomekasvuston olemassaoloa on syytä epäillä, mikäli sisäilman sieni-itiöpitoisuus ylittää50 cfu/m3 rajan (Salonen ym., 2011).
Useiden homeitiöiden ja -partikkelien on todettu olevan allergisoivia. Tutkimustenmukaan ne voivat laukaista allergisia reaktioita mahdollisesti jopa 20 %:lle väestöstä.Allerginen nuha, astma ja välikorvan tulehdus ovat esimerkkejä altistumisestamahdollisesti johtuvista sairauksista. (Tsakas ym., 2011.) Muun muassa Alternaria,Penicillium, Cladosporioum spp. ja Aspergillus -lajit yhdistetään usein allergisiinhengitystiesairauksiin. (WHO, 2009; Sharpe ym., 2015.)
Aspergillus fumigatuksen on tutkittu olevan erittäin vahvasti allergisoiva homelaji.Lisäksi sen on hiirillä teetetyssä eläinkokeessa todettu aiheuttavan tulehduksia koe-eläinten hengitysteihin (Leino ym., 2005). Sille altistuminen voi allergisten reaktioidenlisäksi johtaa vakavampiin sairastapauksiin, mikäli altistunut henkilö omaa jo valmiiksiheikon vastustuskyvyn. Aspergillus fumigatus voi tällaisissa tapauksissa pesiytyäaltistuneen henkilön keuhkoihin. (Reijula ym., 2012; Fukutomi ym., 2015.)
2.1.1.2 (1à3)-b-glukaanit
(1à3)-b-glukaanin eli beetaglukaanin yhteydestä tauteihin ja oireisiin on runsaastitutkimusnäyttöä. Tästä huolimatta WHO (2009) linjaa, ettei vielä nykytiedon valossavoida tehdä pitäviä johtopäätöksiä beetaglukaanin terveydellisistä vaikutuksista.
(1à3)-b-glukaanit ovat homesienten soluseinien vallitsevia rakennekomponentteja(Klis, 1994; Nevalainen ym., 2015), jotka voivat muodostaa jopa 60 % soluseinänmassasta (Klis, 1994). Ne ovat veteen liukenemattomia (Stone & Clarke, 1992), eikäniiden kasvu ole juurikaan riippuvainen ulkoisista olosuhteista (Foto ym., 2004).
Beetaglukaanit eivät itsessään ole allergisoivia (Nevalainen ym., 2015; WHO, 2009),mutta niillä on todettu olevan voimakas vaikutus ihmisen immuunijärjestelmään ja kykykäynnistää tulehdusreaktioita (WHO, 2009). Tutkimuksissa on esitetty, että pitkäaikainenaltistuminen beetaglukaanipitoiselle sisäilmalle voi johtaa hengitystieinfektion kaltaistenoireiden syntyyn. Tällaisia oireita ovat muun muassa kuiva yskä, nenän ja kurkun ärsytys(Rylander ym., 1989), väsymys ja päänsärky (Rylander ym., 1989; McDermott ym.,1999).
Górnyn ja työryhmän vuonna 2002 julkaistun tutkimuksen mukaan homesientenhajoamisesta syntyvien kappaleiden määrä sisäilmassa voi olosuhteista, homelajista japintamateriaalista riippuen olla yli 400-kertainen itiöiden sisäilmapitoisuuteen verrattuna(Górny ym., 2002). Näiden sienistä hajoavien kappaleiden tiedetään koostuvan suuriltaosin beetaglukaanista.
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2.1.1.3 Mykotoksiinit
Mykotoksiineiksi kutsutaan homesienten tuottamia aineenvaihduntatuotteita, jotka ovatihmiselle haitallisia. Sisäilmasta niitä on onnistuttu identifioimaan yli 200 eri tyyppiä.(Salonen ym., 2014.) Jo pienen altistumisen uskotaan aiheuttavan terveysoireita.Kuitenkaan, toistaiseksi rajallisen tutkimusnäytön nojalla, sisäilman mykotoksiinienvaikutuksesta ihmisten terveyteen ei voida tehdä pitäviä johtopäätöksiä. (WHO, 2009.)
Sisäilman mykotoksiinipitoisuuden mittaaminen on haastavaa ja kallista (Salonen ym.,2014). Ilman mykotoksiinipitoisuuden mittaamiselle ole olemassa standardisoitujamenetelmiä (Salonen ym., 2014) ja vaikka rakennus kärsisi kosteus- ja homevauriosta,ovat mykotoksiinien sisäilmapitoisuudet todella pieniä (Reijula ym., 2012). Useistakosteusvauriorakennuksista otetuista materiaali- ja pölynäytteistä on kuitenkintunnistettu Stachybotrys chartarumin ja Aspergillus versicolorin tuottamiamykotoksiineja (Bloom ym., 2007).
Tutkimusnäyttöä mykotoksiinien terveysvaikutuksista on jonkin verran olemassa. Koe-eläintutkimuksissa on osoitettu, että Aspergillus versicolorin tuottamallasterigmatokystiinillä on taipumus aiheuttaa kasvaimia koe-eläinten maksoissa jahengitysteissä sekä vahingoittaa niiden munuaisia. (Sugui ym., 2007) Samoinmykotoksiinien immunosupressiivisista eli puolustuskyvyn lamaavista vaikutuksista onsaatu näyttöä eläinkokein (WHO, 2009). Stachybotrys chartarumin tuottamantrikotekeenin on todettu olevan vahva toksiini (Pestka ym., 2008). Lisäksi, sillä on arveltuolleen rooli tapauksessa, jossa 10 vastasyntynyttä lasta sairastui akuuttiinkeuhkoverenvuotoon Clevelandilaisessa lastensairaalassa vuosina 1993 ja 1994 (CDC,1994, 1997). Trikotekeenin yhteyttä näihin sairastapauksiin ei kuitenkaan olla voituluotettavasti osoittaa (CDC, 2000). Edellä mainittujen mahdollisten terveysriskienlisäksi, tiettyjen mykotoksiinien, kuten Aspergillus flavus ja Aspergillus parasiticus -lajien tuottamien alfatoksiinien, uskotaan olevan mahdollisia karsinogeeneja (IARC,1993; Versilovskis & De Saeger, 2010; WHO, 2009).
Mikrobien kaasumaisista aineenvaihduntatuotteista käytetään nimitystä MVOC(microbial volatile organic compound). Niiden epäillään aiheuttavan päänsärkyä, silmienja kurkun ärsytystä, pahoinvointia, pyörrytystä ja väsymystä (Ghosh ym., 2015). MVOC-yhdisteitä voi kulkeutua sisäilmaan homesienten lisäksi myös kosteusvaurioituneista sekäuusista rakennusmateriaaleista, ulkoilmasta ja elintarvikkeista. Sisäilmassa esiintyvistäMVOC-yhdisteistä ei voida suoraan päätellä rakennuksen kärsivän homevauriosta.(Salonen ym., 2012.)
2.1.2 Bakteerit
Rakennuksen kosteus- ja homevauriolla on usein kasvattava vaikutus sisäilmanbakteeripitoisuuteen. (WHO, 2009; Reijula ym., 2012; Gül, 2011). Homesienten jabakteerien kasvuolosuhteet ovat kutakuinkin yhtäläiset, minkä vuoksi niitä esiintyy useinsamoissa tutkimuskohteissa (WHO, 2009, Karvala ym., 2010). Homesienten tavoinbakteerit erittävät terveydelle haitallisia aineenvaihduntatuotteita (WHO, 2009; Reijula,2012).
2.1.2.1 Aktinobakteerit
Aktinobakteereista näkee käytettävän yleisemmin termiä sädesieni. Nämägrampositiiviset bakteerit tuottavat sienimäisiä rihmastoja ja itiöitä, mikä selittää niidenkansanomaisen nimityksen (Sisäilmayhdistys, 2008).
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Korkeiden aktinobakteeripitoisuuksien ja ihmisten oireilun yhteydestä on tilastollista jatutkimuksellista näyttöä (Reijula ym. 2012). Karvalan ja työryhmän vuonna 2010julkaistu tutkimus käsittelee työpaikoilla esiintyvien kosteus- ja homevaurioiden jahengitystieoireiden yhteyttä. Tutkimus käsittää lähes 700 Työterveyslaitoksen vuosina1995 – 2004 tutkimaa tapausta, joissa hengitystieoireiden epäiltiin aiheutuvanrakennuksen kosteus- ja mikrobivauriosta. Tutkimuksessa tultiin johtopäätökseen, ettätyöpaikkaperäinen mikrobialtistuminen voi johtaa astman syntymiseen tai muihinalempien hengitysteiden oireisiin. Aktinobakteerit olivat Aspergillus ja Penicillium -lajien rinnalla vauriorakennuksissa yleisimmin havaittuja mikrobeja. (Karvala ym.,2010.)
Yleisimpiä kosteusvauriorakennuksissa esiintyviä aktinobakteereja ovat Streptomyces-lajit, jotka tuottavat toksisia aineenvaihduntatuotteita (WHO, 2009). Eräs esimerkkiStreptomyces-suvun bakteerien tuottamista mikrobitoksiineista on valinomysiini.Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) on luokitellut kyseisen mikrobitoksiininterveydelle erittäin vaaralliseksi aineeksi.
Myös aktinobakteereihin lukeutuvien mykobakteerien on todettu olevan yleisiäkosteusvauriorakennuksissa. Sen sisäilmapitoisuuden on osoitettu kasvavanhomevaurion laajuuden suhteessa. (Torvinen ym., 2006.) Mykobakteerienaineenvaihduntatuotteiden tiedetään olevan voimakkaita antigeenejä ja aiheuttavan muunmuassa tulehdusreaktioita. (Reijula ym., 2012; WHO, 2009.)
Aktinobakteereja esiintyy yleisesti maaperässä, minkä vuoksi pienet, alle 5 cfu/m3,pitoisuudet sisäilmassa eivät välttämättä anna viitteitä rakennuksen kosteusvauriosta(Salonen ym., 2011). Itiöitä ja rihmaston osia voi kulkeutua sisäilmaan esimerkiksiilmanvaihdon kautta. (Sisäilmayhdistys, 2008.)
Kouluille esitetty aktinobakteeripitoisuuden viitearvo on 10 cfu/m3 (Meklin ym., 2007),toimistorakennuksille viitearvon ollessa 5 cfu/m3 (Salonen ym., 2011). Asuntojen osaltatulee soveltaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 545/2015, jossa on esitettytoimenpideraja rakennuksessa esiintyville mikrobeille (STM, 2015).
2.1.2.2 Endotoksiini
Endotoksiinit ovat lipopolysakkaridia (Reijula ym., 2012; Rennie ym., 2012) jagramnegatiivisten bakteerien ulkokalvon rakennekomponentteja, joille altistuessaihmiselle voi aiheutua terveydellistä haittaa (WHO, 2009; Chen ym., 2011; Salonen ym.,2016). Salosen ja työryhmän (2016) 122 julkaisua käsittelevän kirjallusuuskatsauksenmukaan muun muassa rakennuksen kosteus- ja homevaurio tai korkea sisäilman kosteusvaikuttavat kohottavasti sisäilman endotoksiinitasoihin. Reijulan ja työryhmän (2012)mukaan endotoksiineja sisältäviä bakteereja esiintyy yleisesti jätevesi- javiemärijärjestelmissä, jolloin niiden voimakas esiintyminen kosteusvauriorakennuksissaon mahdollista esimerkiksi tilanteessa, jossa kosteusvaurio on viemärivuodon aiheuttama(Reijula ym., 2012). Myös lemmikkieläinten, kuten kissojen tai koirien, pitämisensisätiloissa on havaittu nostavan sisäilman endotoksiinitasoja (Chen ym., 2011; Salonenym., 2016).
Tutkimuksissa on osoitettu yhteys endotoksiinipitoisen sisäilman ja hengitystieoireiden,kuten astman, välillä (Douwes ym., 2002; Salonen ym., 2012). Lisäksi on löydettyviitteitä endotoksiinin yhteydestä reuman syntyyn (Lorenz ym., 2005).
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2.1.3 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet voidaan määritellä joko niiden olomuodon taikiehumispisteen perusteella (Chithra & Nagendra 2018). Olomuodon mukaanmääriteltäessä haihtuviksi orgaanisiksi yhdisteiksi luokitellaan ne orgaaniset kemiallisetyhdisteet, jotka voivat normaalissa sisäilman lämpötilassa ja paineessa esiintyä kaasuina(EPA, 2017; WHO, 1987). EPA:n ja WHO:n määritelmästä poiketen, Euroopan unionimäärittelee haihtuvat orgaaniset yhdisteet kiehumispisteen perusteella. Tämänmäärittelytavan mukaan haihtuva orgaaninen yhdiste on orgaaninen yhdiste, jonkakiehumispiste on 250 °C tai sen alle, vallitsevan ilmanpaineen ollessa 101,3 kPa. (Chithra& Nagendra 2018.)
Lisäksi haihtuvat orgaaniset yhdisteet voidaan niiden haihtuvuuden perusteella luokitellakolmeen kategoriaan: VVOC (very volatile organic compound), VOC (volatile organiccompound) ja SVOC (semi volatile organic compound). Yhdysvaltainympäristönsuojeluvirasto ja WHO käyttävät näitä kolmea luokitus seuraavinreunaehdoin:

- VVOC on haihtuva orgaaninen yhdiste, jonka kiehumispiste on alle 50…100 °C- VOC on haihtuva orgaaninen yhdiste, jonka kiehumispiste on alimmillaan50…100 °C, mutta korkeintaan 240 – 260 °C- SVOC on haihtuva orgaaninen yhdiste, jonka kiehumispiste on yli 240…260 °C,mutta korkeintaan 380…400 °C (WHO, 1987; EPA, 2017).
Erittäin haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VVOC) kuuluvat esimerkiksi propaani,butaani ja metyylikloridi; haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VOC) lukeutuvatesimerkiksi formaldehydi, tolueeni ja asetoni; kun taas puolihaihtuvia orgaanisiayhdisteitä ovat esimerkiksi PVC-muovien pehmittiminä käytetyt ftalaatit (EPA, 2017).
Tutkimukset ovat osoittaneet, että sisäilmassa esiintyy useimmiten huomattavastienemmän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä kuin ulkoilmassa (Gül, 2011). Rakennuksenulkopuolisia orgaanisia yhdisteitä synnyttää erityisesti liikenteen ja teollisuuden päästöt.Saastunutta ilmaa voi siirtyä ulkoa sisäilmaan esimerkiksi puutteellisesti suunnitellunilmanvaihdon kautta. Rakennuksen sisäisiä VOC-päästöjä syntyy erityisesti erilaisistamateriaaleista emittoitumalla. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on osoitettu haihtuvanmuun muassa muovimatoista, maaleista, liimoista, huonekaluista ja lämpöeristeistä sekäuseista muista rakennusmateriaaleista. (EPA, 2017; Gül, 2011; WHO, 2010; Salonen ym.,2014.)
Rakennuksen kosteusvauriolla voi olla suuri rooli haihtuvien orgaanisten yhdisteidenemittoitumisessa rakennusmateriaaleista sisäilmaan (Claeson ym., 2007; Salonen ym.,2014; Reijula ym., 2012; Tuomainen ym., 2004; Gül, 2011). Monilla rakennus-materiaaleilla on suhteellisen matala kosteudensietokyky, jonka ylittyessä kosteusrasitusaiheuttaa kosteusvaurion, mikä näkyy materiaalin kemiallisena hajoamisena. Materiaalinkemiallinen hajoaminen eli hydrolyysi johtaa usein haitallisten yhdisteidenemittoitumiseen (Järnström ym., 2017) – tällaisia yhdisteitä ovat esimerkiksi TXIB, 2-etyyli-1-heksanoli, formaldehydi ja ammoniakki (Reijula ym., 2012). RakennusteollisuusRT ry:n tilaaman ja VTT Expert Services oy:n vuonna 2017 toteuttaman selvityksenmukaan tyypillisimpiä sisäilmaan emittoituvien orgaanisten yhdisteiden emissiolähteitäovat muun muassa kosteusvaurioituneet muovipinnoitteiset lattiarakenteet,kosteusvaurioituneet mineraalivillat ja kosteusvaurioiden aikaansaamat tasoitteidenkemialliset hajoamiset. (Järnström ym., 2017.)
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Pienessä, 2 – 3 ppm sisäilmanpitoisuuksissa orgaaniset yhdisteet voivat aiheuttaaallergisia reaktioita kuten silmien, kurkun ja nenän ärsytystä. 4 – 5 ppm pitoisuuksissaaltistunut henkilö voi kärsiä aivastelusta ja muistin menetyksestä. VOC-pitoisuuksienkohotessa 10 – 20 ppm:ään, hengitysvaikeudet ja silmien, kurkun ja nenän poltteluyleistyvät. (Gül, 2011.)
Kuten aiemmin mainittu, kosteus- ja homevauriorakennusten käyttäjät altistuvatuseimmiten useille eri sisäilman epäpuhtaustekijöille. Useat tutkimukset ovatkinpäätyneet siihen johtopäätökseen, ettei yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteidenuskota aiheuttava tilankäyttäjille terveydellisiä oireita. Tästä poikkeuksena formaldehydi,jota käsitellään seuraavassa luvussa. (Pasanen ym., 1998; Korpi, 2001; Wolkoff &Nielsen, 2001.)
2.1.3.1 Formaldehydi (HCHO)
Formaldehydi (HCHO) on tutkitusti yksi vaarallisimmista sisäilmassa esiintyvistäkemiallisista yhdisteistä (Holtzer & Kmira, 2020; Savio ym., 2017). Muun muassa CCDC(Chinese Center for Disease Control and Prevention) pitää formaldehydiä ihmisellesuurimpana terveysuhkana sisäilman epäpuhtauksista puhuttaessa (Jansz, 2011a); IARC(International Agency for Research on Cancer) luokittelee sen syöpää aiheuttavienaineiden korkeimpaan riskiluokkaan (IARC, 2012); ja WHO esittää silletoimenpiderajoja ja raportoi sen terveysvaikutuksista, kuten silmä- ja hengitystieoireista,syövästä ja leukemiasta (WHO, 2010).
Lyhytaikainen altistuminen formaldehydille voi tutkimusten mukaan aiheuttaa muunmuassa silmien ja hengitysteiden ärsytystä sekä allergisia oireita. Pidempiaikainenaltistuminen taas voi pahimmassa tapauksessa johtaa jopa nenänielun syöpään,hengitystiesairauksiin tai leukemiaan (Holtzer & Kmira, 2020; Gül, 2011; WHO, 2010).Matalissa pitoisuuksissa formaldehydin on osoitettu aiheuttavan oireita ylähengitysteissä,mutta korkeammissa pitoisuuksissa sen kulkeutuminen alahengitysteihin ja keuhkoihinon mahdollista (Dias-Teixeira ym., 2016; Gül, 2011).
Abdul-Wahabin kokoomateoksen Sick Buildin Syndrome in Public Buildings andWorkplaces kolmas luku Indoor Air Quality (Vural, 2011) kokoaa tutkimustuloksiaformaldehin aiheuttamista oireista. Julkaisun mukaan sisäilmassa esiintyvä formaldehydivoi aiheuttaa tilankäyttäjälle epämiellyttävää hajua, silmien polttelua, ylähengitysteidenärsytystä, nuhaa, päänsärkyä, pahoinvointia, oksetusta, ripulia, astman pahenemista,allergiaa, yskää, väsymystä, keskittymisvaikeuksia ja unettomuutta. Formaldehydin ontutkittu olevan jopa tappavaa pitoisuuksien ylittäessä 50 – 100 ppm. (Vural, 2011.)
Formaldehydiä esiintyy useissa rakennuksille ominaisissa materiaaleissa, kutenlastulevyissä, vanereissa, maaleissa (Petrovic, 2019; Jansz, 2011a; WHO, 2010),lämpöeristeissä (Savio ym., 2017) ja tekstiileissä (Petrovic, 2019; Jansz, 2011a; WHO,2010), joista se tavanomaista korkeamman kosteuden ja lämpötilan vallitessa voihydrolyysireaktion seurauksena emittoitua huoneilmaan (Reijula ym., 2012). Korkeansisäilman suhteellisen kosteuden on osoitettu edistävän formaldehydin haihtumistarakennusmateriaaleista huoneilmaan (Arundel ym., 1986; Godish & Rouch, 1986).Normaalista poikkeavia formaldehydipitoisuuksia on mitattu erityisen paljon koulujensisäilmoista (Chithra & Nagendra 2018). Formaldehydipäästöt ovat kuitenkin vuosienmittaa vähentyneet huomattavasti (Petrovic, 2019), eritoten lastulevyjen ja MDF-levyjentuotannon kehittyessä (Reijula ym., 2012).
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Useat eri tahot ovat esittäneet formaldehydille toimenpiderajoja ja viitearvoja. Sosiaali-ja terveysministeriön Asumisterveysasetus 545/2015 § 15 asettaa asuntojen sisäilmantoimenpiderajaksi 0,1 mg/m3 30 minuutin keskiarvona mitattuna ja 0,05 mg/m3
vuosikeskiarvona mitattuna (STM, 2015), WHO taas 0,1 mg/m3 30 minuutin keskiarvonamitattuna (WHO, 2010). Euroopan komissio on ehdottanut työpaikkojen sisäilmantoimenpiderajaksi 0,37 mg/m3 8 tunnin keskiarvona mitattuna ja 0,74 mg/m3 15 minuutinkeskiarvona mitattuna (TTL) ja OSHA eli Yhdysvaltain työturvallisuus- jatyöterveyshallinto on asettanut työpaikkojen toimenpiderajaksi 0,5 ppm eli noin 0,62mg/m3 8 tunnin keskiarvona mitattuna (OSHA).
2.1.3.2 2-etyyli-1-heksanoli
2-etyyli-1-heksanolia esiintyy yleisesti PVC-muovimattojen ja liimojen pehmitinaineissa(Castagnoli ym., 2019; Metiäinen, 2016; Reijula ym., 2012). Kohonneet 2-etyyli-1-heksanolipitoisuudet johtuvat usein materiaalin liiallisen kosteuden aiheuttamastahydrolyysireaktiosta (Castagnoli ym., 2019; Lapinlampi ym., 2018). Muun muassakosteiden PVC-pinnoitteisten betonilattioiden on havaittu olevan yleinen lähde 2-etyyli-1-heksanolipäästöille (Norbäck et al., 2000; Tuomainen ym., 2004; Eronen ym., 1998).Jo 75 % suhteellinen kosteus betonilaatassa voi käynnistää kyseisen hajoamisreaktion(Castagnoli ym., 2019; Valvira, 2016). Castagnolin ja työryhmän (2019) tutkimuksessabetonilaatta pinnoitettiin 2,6 mm paksulla PVC-muovilla betonilaatan suhteellisenkosteuden ollessa 75, 85 ja 95 %. Tutkimus osoitti, että 2-etyyli-1-heksanolia emittoituuympäröivään ilmaan kaikilla edellä luetelluilla suhteellinen kosteuden arvoilla.Suhteellisen kosteuden ollessa 85 % havaittiin, että 2-etyyli-1-heksanoli-päästötkasvoivat 36:n kuukauden ajan ennen kuin ne kääntyivät laskuun. Liiallisen kosteudenlisäksi, myös muovimaton mekaanisen rasituksen aiheuttama materiaalin kuluminen voijohtaa 2-etyyliheksanolipäästöihin (Lapinlampi ym., 2018).
Tutkimusten mukaan yksittäisenä kemikaalina 2-etyyli-1-heksanoli aiheuttaa oireitatilankäyttäjissä vasta kun sen sisäilmapitoisuus kohoaa 175 µg/m3:n tasolle (Salonen ym.,2009). Tämän kokoluokan pitoisuudet ovat kuitenkin erittäin harvinaisia jopakosteusvauriorakennuksissa, joissa pitoisuuksien on mitattu olevan ylimmillään 50 µg/m3
luokkaa. (Lapinlampi ym., 2018). Asumisterveysasetus 545/2015 § 15 asettaa 2-etyyli-1-heksanolille toimenpiderajaksi 10 µg/m3.
2.1.4 Ammoniakki
Formaldehydin ja 2-etyyli-1-heksanolin tavoin, ammoniakin emittoituminenhuoneilmaan tapahtuu usein rakennusmateriaalien hydrolyysin seurauksena. Muunmuassa kosteusvaurioituneiden kaseiinipohjaisten tasoitteiden on havaittu olevanvoimakkaita ammoniakin päästölähteitä. (Reijula ym., 2012.)
Ammoniakki voi aiheuttaa ärsytysoireita sen sisäilmapitoisuuden ollessa yli 160 µg/m3,mutta hajuhaittoja ilmenee jo 1 µg/m3 suuruisissa pitoisuuksissa. Tästä huolimatta vastayli 40 µg/m3 pitoisuutta voidaan STM:n mukaan pitää normaalista poikkeavana.Normaalista poikkeava sisäilman ammoniakkipitoisuus viittaa usein kosteusvaurioon.
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2.2 Yleisimpiä kosteusvaurioiden aiheuttajia
Rakennusinsinöörien liiton (RIL 250-2020) määritelmän mukaan rakenne tai materiaalion kosteusvaurioitunut, kun sen kosteudensietokyky ylittyy tai ominaisuudet muuttuvatliiallisen tai pitkäaikaisen kosteuden vaikutuksesta aiheuttaen sille korjaus- taivaihtotarpeen. Sosiaali- ja terveysministeriön (2009) käyttämän terminologian mukaankosteusvaurio luokitellaan merkittäväksi kosteusvaurioksi, kun se aiheuttaatilankäyttäjille todennäköisen altistumisen aiemmin käsitellyille sisäilmanepäpuhtaustekijöille.
Kosteusvauriorakennuksissa esiintyvä haitallinen kosteus kulkeutuu rakenteisiin yleensävesihöyryn diffuusion, ilman konvektiovirtausten, kapillaarisen vedennousun taisadeveden tai muiden virtaavien vesien vaikutuksesta (Heat and Mass Transfer, AaltoYliopisto, 2018). Kuvassa 1 esitetään rakennuksen yleisimmät sisä- ja ulkopuolisetkosteuslähteet (Ympäristöministeriö, 2016).

Kuva 1: Rakennuksen yleisimmät kosteuslähteet (Ympäristöministeriö, 2016).
Tässä kappaleessa käsitellään Suomessa yleisimpiä kosteusvaurioiden aiheuttajia elirakennusten kosteuslähteitä.
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2.2.1 Korkea sisäilman kosteus
Kuten aiemmin mainittu, erilaiset kosteusvauriorakennuksille ominaisetmikrobikasvustot vaativat kasvaakseen poikkeuksellisen korkea sisäilman suhteellisenkosteuden (Viitanen & Ritschkoff, 1991; Rowan ym., 1999). Lisäksi korkea sisäilmansuhteellinen kosteus edistää formaldehydin emittoitumista sisäilmaan (Arundel ym.,1986; Godish & Rouch, 1986) ja on kykeneväinen sisältämään suurempia formaldehydi-pitoisuuksia kuin kuiva sisäilma (WHO, 2009). Myös muiden haihtuvien orgaanistenyhdisteiden emittoituminen on todennäköisempää tavallista korkeamman sisäilmansuhteellisen kosteuden vallitessa (Järnström ym., 2017).
Korkea sisäilman suhteellinen kosteus hidastaa kastuneiden rakenteiden kuivumista javoi pahimmassa tapauksessa jopa lisätä niiden kosteuspitoisuutta. Psykrometrinen kaavio(kuva 2.) esittää absoluuttisen kosteuden suhteessa ilman lämpötilaan ja suhteelliseenkosteuteen. Näiden kolmen tekijän suhdetta kuvataan yksinkertaistetusti kuvaajassa 3(Ympäristöministeriö, 2006). Koska ilman kosteuspitoisuus on riippuvainen sekä ilmanlämpötilasta että suhteellisesta kosteudesta, voidaan rakenteiden kuivumisolosuhteisiinvaikuttaa säätelemällä niistä molempia.

Kuva 2: Psykrometrinen kaavio (SFS-EN ISO 7726, 2001).
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Kuva 3: Absoluuttisen kosteuden riippuvuus ilman lämpötilasta ja suhteellisestakosteudesta (Ympäristöministeriö, 2016).
Sisäilman kosteuspitoisuutta säädellään pääosin ilmanvaihdon avulla. Toimivan, oikeinmitoitetun ja suunniteluun, sekä oikea-aikaisesti huolletun ilmanvaihtojärjestelmän onkintodettu olevan tehokas kosteus- ja homeongelmien ehkäisijä. (Reijula ym., 2012.)Pekkolan ja Metiäisen (2011) selvityksen mukaan valtaosa kuntien julkisten rakennustensisäilmaongelmista juontaakin juurensa rakennusten tai niiden talotekniikkajärjestelmienkunnossapidon ja korjausten laiminlyönteihin.
Sisäilman kosteus tulee Suomen rakentamismääräyskokoelman (1009/2017 § 6) mukaanpitää sellaisella tasolla, ettei siitä aiheudu terveydellistä haittaa, kuten kosteusvaurioitatai mikrobikasvustoja.
2.2.2 Kondenssivesi
Suhteellisen kosteuden ollessa 100 %, on ilman lämpötila saavuttanut kastepisteen, jailma on vesihöyryn kyllästämää. Lämpötilan laskiessa alle kastepisteen ilmassa olevakosteus kondensoituu kaasusta nesteeksi. (Lü, 2018) Materiaalin, jonka lämpötila alittaasitä ympäröivän ilman kastepisteen, pinnalle tiivistyy kosteutta (Reijula ym., 2012).
Vesihöyry liikkuu materiaalin huokosissa diffuusion vaikutuksesta suuremmastavesihöyryn paineesta pienempään. Vesihöyryn paine kasvaa suoraan verrannollisestiilman absoluuttisen kosteuden suhteen; diffuusiossa kosteus siis siirtyy korkeammastaabsoluuttisesta kosteudesta alhaisempaan, aiheuttaen usein kondensaatioriskinrakennekerrosten rajapinnoilla. (Lü, 2018.)
Vesihöyryn kondensoitumisriski tulee minimoida estämällä kostean ilmankulkeutuminen rakenteisiin ja välttämällä alhaisten, ilman kastepisteen alittavien,materiaalien pintalämpötilojen syntyminen (Hens, 2016). Riittävä ilmatiiveys toteutetaanasentamalla höyrynsulkukerros rakenteen lämpimälle puolelle (Hens, 2016) sekä
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pitämällä sisäilma hieman alipaineisena ulkoilmaan nähden (Reijula ym., 2012). Kylmänrakenteen ja lämpimän sisäilman rajapintoja voidaan välttää sekä riittävällälämmöneristyksellä (Reijula ym., 2012) että suunnittelemalla rakenne siten, ettei senlävitse kulje rakenteellisia kylmäsiltoja (Hens, 2016). Välttämättömät, esimerkiksitalotekniikkalaitteiden ja -kanavien pinnoille syntyvät kondenssivedet tulee tiedostaa josuunnitteluvaiheessa ja ne tulee poisjohtaa siten, ettei niistä aiheudu rakenteellista haittaa(Reijula ym., 2012).
2.2.3 Vesivuodot
Vesivuodot käsittävät sekä rakennuksen ulkoisen että sisäisen veden vuotamisenrakenteisiin. Ulkoista vettä ovat esimerkiksi sade- ja pohjavesi, jotka voivat vuotaarakenteisiin niin vesikaton, ulkoseinien ja sen saumojen, alapohjan kuinkellarirakenteidenkin kautta (RT 80-10712, 1999).  Rakennuksen sisäisiä vuotoja voivataiheuttaa muun muassa putkien ja niiden liitososien rikkoontuminen tai muu vuotaminen(Reijula ym., 2012; Hens, 2016), viemärijärjestelmien tukokset (Reijula ym., 2012) sekätilankäyttäjien virheellinen toiminta (Rakennuslehti, 2019).
2.2.4 Kapillaarinen vedennousu
Kapillaariseksi vedennousuksi kutsutaan ilmiötä, jossa vesi siirtyy materiaalinhuokosissa suuremmasta huokospaineesta pienempään. Läpimitaltaan pienempienhuokosten alipaine on suuria huokosia suurempi ja sen myötä kapillaarinen vedennousuvoimakkaampaa. (RIL 250-2020) Maa-aineksista esimerkiksi savi ja siltti ovat pienenraekokonsa ansiosta alttiita kapillaariselle vedennousulle (Siikanen, 2017), kun taasvesiseulottu sepeli sopii ominaisuuksiltaan erinomaisesti jopa kapillaarikatkoksi (RIL126-2020). Kapillaarista vedennousua voi tapahtua myös huokosissa rakennus-materiaaleissa (Hens, 2016).
Haitallinen pohjaveden nousu rakenteisiin estetään joko suurirakeisilla maa-aineskerroksilla, joissa kapillaarinen vedennousu on vähäistä, tai vesitiiviillärakennekerroksilla, joiden läpi vesi ei pääse nousemaan (RakMK, 1999).
2.2.5 Rakennusaikainen kosteus
Hensin (2016) määritelmän mukaan rakennusaikaista kosteutta on kaikki kosteus, jokaesiintyy rakennuksessa ennen sen käyttöönottoa. Tällaista kosteutta aiheutuu muunmuassa rakentamisen aikaisista vesi- ja lumisateista, materiaalien valmistuksessakäytetystä liiallisesta vedestä, materiaalien välivarastoinnin aikana tapahtuvastakastumisesta ja rakentamisaikaisesta korkeasta sisäilmankosteudesta.
Rakennusaikaisen kosteuden torjuntaan laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma, jonkapäätavoitteina on välttää materiaalien ja rakennustuotteiden haitallinen kastuminen,varmistaa rakenteiden kuivuminen suunnitellun rakennusaikataulun puitteissa sekäminimoida kuivatustarve (RIL 250-2020; Sisäilmayhdistys, 2008). Kosteudenhallinta-suunnitelman voi toteuttaa esimerkiksi Rakentamisen laatu RALA Ry:n laatimaaKuivaketju10-toimintamallia käyttäen.
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2.3 Riskirakenteet
Tässä diplomityössä riskirakenteilla tarkoitetaan rakenneratkaisuja ja kriittisiälaatutekijöitä, joita voidaan pitää kosteusteknisesti toimimattomina tai yleisinä syinäkosteusvaurioille. Tässä työssä esitetyt riskirakenteet perustuvat pääosin kolmeenkotimaiseen lähteeseen: RT 80-10712 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot -ohjekorttiin, RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -ohjeeseen(2020) ja hometalkoot.fi-verkkosivustoon (Hengitysliitto), jotka kaikki käsittelevätkattavasti eri aikakausien rakennuksille ominaisia kosteusteknisiä riskirakenteita.Riskirakenteiden tunnistaminen on osa rakennuksen kosteusriskien ennaltaehkäisynprosessia.
Taulukossa 3. esitetään Suomessa vuonna 2000 toteutettujen huolto- ja vauriokorjaustensekä tilanmuutosten jakauma eri rakennusosien välillä. (Reijula ym., 2012.) Taulukostaon luettavissa, että ulkovaipoille tehdyistä toimenpiteistä valtaosa, noin 70 %, onjakautunut huolto- ja vauriokorjauksille. Huomioitavaa on myös, että vesikatoilletoteutetuissa toimenpiteissä noin joka kymmenennessä on ollut osallisena kosteusvaurio.
Taulukko 6: Ulkovaipan, talotekniikan ja sisätilan korjausten ensisijaiset korjausperusteetvuonna 2000 (Reijula ym., 2012).
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Tässä kappaleessa käsitellään suomalaiselle rakennuskannalle tavanomaisimpiariskirakenteita rakennusosittain.
2.3.1 Perustukset ja alapohja
Rakennuksen perustukset ja alapohja ovat alttiita muun muassa maaperän kosteudelle,sade- ja vajovesille, vesihöyryn kondensaatiolle sekä rakennuksen sisäisillevesivuodoille. Alapohjarakenteen liiallinen kosteus aiheuttaa usein vaurioitalattiapinnoitteissa ja lattianvastaisissa puurakenteissa, kuten seinien alajuoksuissa. (RT80-10712, 1999.)
Rakennusta ympäröivän maan ominaisuuksilla on suuri vaikutus rakennuksenperustusten ja alapohjan kosteustekniseen toimivuuteen. Alapohjan tulee sijaitamaanpinnan korkeusasemaa ylempänä; maanpinnan tulee viettää rakennuksesta poispäinja ohjata sade- ja vajovedet niille tarkoitettuihin viemäreihin tai ojiin; maa-aineskerroksettulee suunnitella ja toteuttaa siten, että pohjaveden kapillaarinen nousu rakenteisiin estyy;ja maaperässä esiintyvä liiallinen kosteus tulee ohjata toimivan salaojaverkoston kauttapois rakenteista. Mikäli edellä luetellut ominaisuudet eivät täyty, kyseessä onriskirakenne. (RT 80-10712, 1999; RIL 250-2020)
Kosteuslähteet vaihtelevat perustus- ja alapohjatyyppien mukaan. Maanvaraiselle lattialleominaisia riskitekijöitä ovat muun muassa lattian puutteellinen lämmöneristys sekäkosteudensietokyvyltään heikkojen rakennusosien suora kosketus betoniseenalapohjarakenteeseen tai maaperään. Ryömintätilallisten eli tuulettuvien alapohjienyleisiä riskitekijöitä ovat esimerkiksi puutteellinen tuuletus, kosteusvaurioalttiitmateriaalit ryömintätilassa, alapohjan ja perustusten välisen kosteudeneristyksen puutteetja sisätilan ja ryömintätilan välinen heikko ilmatiiveys. (RT 80-10712, 1999.) Myösrakennusaikaisen kosteuden riittämätön kuivuminen ennen pinnoitteiden asennusta onyleinen syy alapohjarakenteiden kosteusvaurioille (RIL 250-2020).
2.3.2 Kellarien seinät
Perustusten ja alapohjan tapaan kellarien seinät ovat alttiita niin maaperän kosteudelle,sade- ja vajovesille, vesihöyryn kondensaatiolle kuin rakennuksen sisäisillevesivuodoillekin (RT 80-10712, 1999).
Maaperän ominaisuudet vaikuttavat luonnollisesti myös kellarien maanvastaisten seinienkosteuskäyttäytymiseen. Esimerkiksi salaojien puutteellinen toiminta tai niidenpuuttuminen on esitetty RT 80-10712 -ohjekortissa (1999) yhdeksi yleiseksi kosteus- jahomevaurioiden aiheuttajaksi. Muita syitä sade, vajo- ja pohjavesien aiheuttamiinkosteusvaurioihin ovat seinän ulkopinnan vuotava tai muuten puutteellinen vedeneristys,läpivientien puutteellinen tiiveys sekä suunnitteluvirheet kellarin seinien ja muidenrakenteiden liittymissä.
Kellarin seinän puutteellinen tai virheellisesti toteutettu lämmöneristys on yleinen syykosteusvaurioille. Kosteuden kondensoitumisen rakennekerrosten pinnoille tulee estääseinärakenteen ulkopinnalle sijoitetulla lämmöneristyskerroksella. Lämmöneristeenpuuttuessa sisäilman kosteus voi kondensoitua kylmän seinärakenteen pintaa. (RT 80-10712, 1999.) Mikäli lämmöneriste on asennettu rakenteen sisäpinnalle, voi kosteustiivistyä heikosti tuulettuvaan tilaan lämmöneristeen ja kivirakenteisen seinän väliin (RT80-10712, 1999; Hengitysliitto; RIL 250-2020).



30

2.3.3 Ulkoseinät
Ulkoseinissä esiintyvät riskirakenteet liittyvät usein seinien ja muiden rakennusosienkuten ikkunoiden, ovien, parvekkeiden tai sokkelien liitoskohtiin. Sateelle alttiidenliitosten puutteellinen saumaus, rakenteelliset kylmäsillat ja tuuletusvälin katkaisevatvaakarakenteet ovat yleisiä riskipaikkoja. (RT 80-10712, 1999.)
Veden tunkeutuminen ulkoseinärakenteiden sisään on estettävä ja välttämättömänkosteuden kuivuminen mahdollistettava. Julkisivun riittävä tiiveys tulee varmistaa muunmuassa saumamassoin ja vesipellein. Julkisivun taakse tulee jättää vähintään 30 mmtuuletusrako, (Hengitysliitto) jolla mahdollistetaan ulkoseinärakenteessa esiintyvänkosteuden poistuminen rakenteesta. Tuuletusrakojen puuttuminen tai niidentoimimattomuus ovat yleisiä kosteusvaurioiden aiheuttajia. (RT 80-10712, 1999.)
Muita ulkoseinissä esiintyviä riskirakenteita ovat muun muassa liian lähelle maanpintaaulottuva julkisivuverhous, höyrynsulun puuttuminen tai sen vuotaminen, ikkunoidenvesipeltien tai parvekelaattojen liian pienet kallistukset sekä valesokkelirakenteet. (RT80-10712, 1999.)
2.3.4 Vesikatot
Nimensä mukaisesti vesikaton rakenteellinen päätarkoitus on suojata rakennuksen muitaosia sade- ja sulamisvesiltä. Vesikaton vesivuodot voivat aiheuttaa mittavia vahinkojaveden siirtyessä painovoimaisesti pitkiäkin matkoja ylhäältä alas. Vuonna 2000Suomessa tehdyistä vaurioituneisiin rakenteisiin tai rakennusosiin kohdistuvistakorjaustoimenpiteistä vesikattojen korjaukset olivat kaikista yleisempiä (Vainio ym.,2002).
Vesikaton heikko vesitiiveys voi johtua esimerkiksi asennusvirheistä, puutteellisestasaumauksesta tai bitumihuopakatteen rikkoontumisesta. Katteen rikkoontumiseen voivatjohtaa esimerkiksi alusrakenteen liikkeet, huollon puutteet, mekaaninen rasitus tai yhteensopimattomat rakennustuotteet. (RT 80-10712, 1999.)
Muita vesikattoon liittyviä kosteusriskitekijöitä ovat esimerkiksi katon liian loivatkaatokulmat, yläpohjan puutteellinen tuuletus, ilmanvaihtokanavien puutteellinenlämmöneristys, liian lyhyet vedeneristyksien ylösnostot pystyrakenteissa sekä erilaiseträystäspellityksen puutteet. (RT 80-10712, 1999.)
2.3.5 Talotekniikkajärjestelmät
Ilmanvaihtojärjestelmien toimimattomuus tai muusta syystä johtuva ilmanvaihdonriittämättömyys voivat aiheuttaa poikkeavan korkean sisäilman kosteuden, joka voijohtaa kosteusongelmiin. Säännöllinen huolto, joka sisällyttää järjestelmän puhtauden,kunnon ja toiminnan tarkastelut, on tehokas tapa ennaltaehkäistä kosteusvaurioidensyntyä. Suunniteltujen tulo- ja poistoilmamäärien tulee perustua tilankäyttötarkoitukselle. (Reijula ym., 2012.)
RT 80-10712 (1999) listaa yleisimmiksi LVIS-järjestelmien toimintaan perustuvienkosteusvaurioiden syiksi sisätilojen ylipaineen ja liiallisen alipaineen; ilmanvaihdonpuutteet, kuten alhaisen poistoilmanmäärän märkätiloissa; talotekniikkakanavien jamuiden läpivientien puutteellisen tiiveyden; järjestelmien kondenssivedet; lumen javeden pääsyn ilmanvaihtokanaviin; sekä putkivuodot.
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2.3.6 Muita riskirakenteita
Modernit suihkuhanat kuluttavat vettä noin 12 litraa minuutissa (Kuluttajaliitto).Märkätilojen korkean vedenkulutuksen vuoksi niissä esiintyy usein kosteusvaurioita.Kuvassa 4 esitetään tyypillisen kerrostaloasunnon kylpy- ja olohuoneen suhteellisenkosteuden kahden vuorokauden ajanjaksona mitattuna (Ympäristöministeriö, 2016).Märkätilojen riskirakenteita ovat muun muassa puutteellisesti asennetut vedeneristykset,vuotavat lattiakaivon ja vedeneristyksen liitokset, alustan liikkeistä johtuvatvedeneristyksen vauriot ja puutteellisesti tiivistetyt vedeneristyksen läpiviennit (RT 80-10712, 1999).

Kuva 4: Suomalaisen kerrostaloasunnon kylpy- ja olohuoneen suhteellinen kosteuskahden vuorokauden aikana kesällä (Ympäristöministeriö, 2016).
Myös kuivien sisätilojen rakenteissa voi esiintyä kosteusriskirakenteita. Eräs yleinenesimerkki on esitetty kuvissa 5a ja 5b. Esimerkki koskee puurunkoisia väliseiniä, joissaväliseinän alajuoksu tulee asentaa kokonaisuudessaan betonirakenteisen alustanyläpuolelle (Kuva 5b). Muussa tapauksessa rakenne luo kosteusteknisestiproblemaattisen rakenteen, jossa kosteussietokyvyltään heikompi puu on usealtasivultaan suorassa kontaktissa kosteutta erittävään betoniin (Kuva 5a). (RT 80-10712,1999.)
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Kuva 5a: Puurunkoisen väliseinän alajuoksu on asennettu betonisen lattiapinnanalapuolelle (RT 80-17012, 1999).

Kuva 5b: Puurunkoisen väliseinän alajuoksu on asennettu betonisen lattiapinnanyläpuolelle (RT 80-17012, 1999).
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2.4 Sisäilman ja rakennusmateriaalien ominaisuuksienmittausmenetelmät
2.4.1 Ilmanlämpötilan mittaaminen
Standardi SFS-EN ISO 7726:2001 Lämpöolojen ergonomia. Mittalaitteet fysikaalistensuureiden mittaamiseen asettaa vaatimukset sisäilman lämpötilan mittaamiselle.Standardi erottaa toisistaan käyttömukavuuteen ja tässä työssä käsiteltäväänlämpörasitukseen liittyvä mittaukset.
Ilmanlämpötilamittarit voidaan niiden toimintaperiaatteen perusteella jakaa kolmeenyleisempään sensorityyppiin: aineen lämpölaajenemiseen perustuviin mittareihin,sähköisiin lämpömittareihin ja lämpömanometreihin.
Lämpölaajenemiseen perustuvien mittarien toiminta perustuu aineen lämpötilastariippuvaisen tiheyden analysointiin. (SFS-EN ISO 7726, 2001.) Perinteinen elohopeaasisältävä nestepatsaslämpömittari on yleinen esimerkki tällaisesta mittarityypistä. Ilmanlämpötilaa mitataan analysoimalla mittarin sisältämän elohopean tilavuutta.
Sähköisten lämpömittareita ovat esimerkiksi termistorit ja termoelementit, joidentoiminta perustuu lämpötilasta riippuvaisen jännitteen tai resistanssin mittaamiseen.Termistoreiksi kutsutaan vastuksia, joiden resistanssi on riippuvainen lämpötilasta. Tätäresistanssia mittaamalla saadaan selvitettyä ilman lämpötila kyseisenä ajanhetkenä. (RTS16:13, 2016.) Termistoreilla mitattavien lämpötilojen skaala on suhteellisen pieni. Niidenhuomattavia etuja ovat kuitenkin hyvä mittatarkkuus, halpa hinta ja pieni koko. (Janata,2009.) Termoelementit eli termoparit sitä vastoin mittaavat jännitettä. Niiden toimintaperustuu Seebeck ilmiöön, jonka mukaan metalliparien välille muodostuneen jännitteensuuruus on suoraan verrannollinen järjestelmän lämpötilaeron kanssa. (Huynh, 2015)Nämä mittalaitteet koostuvat kahdesta eri metallista valmistetusta metalliparista.Metalliparien muodostaman silmukan toista pidetään vakiolämpötilassa ja toinenaltistetaan vallitsevalle ilmanlämpötilalle. Mitattavan ilman lämpötila saadaan selvilleanalysoimalla muodostuneen jännitteen suuruutta. (Aumala, 2002.)

Kuva 6: Termoelementin rakenne (muokattu: Huynh, 2015).



34

Lämpömanometrien toiminta perustuu lämpötilasta riippuvaisten nesteen paine-erojenmittaamiseen (SFS-EN ISO 7726, 2001). Lämpömanometreja käytetään tavallisemminteollisuuden prosesseissa kuin rakennusten sisäilman lämpötilan mittauksissa.
Sensoreihin kohdistuvaan kokonaislämpötilaan eli operatiiviseen lämpötilaan vaikuttaailman lämpötilan lisäksi myös säteilylämpötila (Corgnati ym., 2011). Tästä syystäilmanlämpötilaa mittaavat mitta-anturit tulee suojata huolellisesti ulkoiselta lämpö-säteilyltä, esimerkiksi käyttämällä heijastavapintaisia antureita (SFS-EN ISO 7726,2001).
Lämpörasitusta mitattaessa mittalaitteiden tulee standardin SFS-EN ISO 7726:2001mukaan kyetä mittaamaan lämpötiloja luotettavasti - 40 °C ja + 120 °C välillä. Standardinsallimat mittapoikkeamat vaihtelevat mitattavan lämpötilan mukaan edellä esitetyntaulukon mukaisesti (Taulukko 7).
Taulukko 7: Sallitut mittapoikkeamat lämpörasitusta mitattaessa (SFS-EN ISO 7726,2001).
Mitattava lämpötila Sallittu mittapoikkeama
- 40 °C ≤ t.a ≤ 0 °C: ± (0,5 + 0,1 |t.a|) °C
0 °C < t.a ≤ 50 °C: ± 0,5 °C
50 °C < t.a ≤ 120 °C: ± [0,5 + 0,04 (t.a – 50)] °C

Jatkuvatoimiseen lämpötilan mittaukseen tarvitaan lämpömittarin lisäksi dataloggeri,jonka avulla mittaustulokset saadaan määritetyin aikavälein tallennettua (RTS 16:13,2016). Mittaustulokset suositellaan esitettävän vähintään yhden minuutin keskiarvoina(SFS-EN ISO 7726, 2001).
2.4.2 Kosteuden mittaaminen
Rakennuksissa esiintyvää kosteutta voidaan mitata joko sisäilmasta tai rakennus-materiaaleista. Yleisten toimintatapojen mukaan käyttöönotetuissa rakennuksissamateriaalien mittatarkkoihin kosteusmittauksiin ryhdytään vasta kun epäillääntoteutunutta kosteusvauriota.  (Merikallio, 2015.)
Ilmankosteutta mitattaessa mittalaitteen valintaan vaikuttaa muun muassa se halutaankoilmankosteuspitoisuus ilmaista absoluuttisena vai suhteellisena kosteutena.Absoluuttinen kosteus esitetään joko kosteussisältönä (g/m3) tai vesihöyryn osapaineena(Pa), ilman suhteellinen kosteus sitä vastoin esitetään prosentteina.
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaukseen yleisimmin käytettävät mittalaitteet ovatpsykrometri ja kastepisteanturi. Psykrometri mittaa kostean lämpötila-anturinkuivumisesta aiheutuvaa lämpötilan alenemista. Muutokset psykrometrin lämpötila-anturin kuivumisnopeudessa ja sen myötä lämpötilan muutoksessa ovat riippuvaisiaainoastaan ilmankosteudesta. Kastepisteanturin toiminta perustuu vesihöyrynkondensaatioon. Anturi sisältää peilin, jonka lämpötilaa laskemalla sen pintaan tiivistyykosteutta. Kastepisteanturi mittaa kastepistettä eli lämpötilaa, jossa vesihöyryn
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kondensaatio peilin pinnalle tapahtuu. Kastepiste on vakio eri ilman absoluuttisenkosteuden arvoilla.
Suhteellisen kosteuden mittaaminen sitä vastoin suoritetaan yleisimmin jokohiushygrometrillä tai kapasitiivisella kosteusmittarilla. Hiushygrometrin toimintaperustuu kosteuden aiheuttamiin materiaaliin muodonmuutoksiin. (SFS-EN ISO 7726,2001.) Mittarin sisältämien ”hiusten” pituus vaihtelee kosteudesta riippuen. Mittalaitteentoiminta perustuu näiden fysikaalisten muodonmuutosten analysointiin. Kapasitiivinenkosteusmittari on sähköinen mittalaite, joka rakentuu kahdesta elektrodista ja niidenvälisestä substraatista. (Merikallio, 2015.) Kapasitiivisen kosteusanturin periaaterakenneon esitetty kuvassa 7 (Oertel ym., 1994). Mittarin toiminta perustuu elektrodien välisenilmankosteudesta riippuvaisen sähkötehon analysointiin (SFS-EN ISO 7726, 2001).Kapasitiiviset kosteusmittarit omaavat laajan mittausalueen, korkean herkkyyden(Merikallio, 2015) ja pienen virhemarginaalin (Corgnati ym., 2011). Edellä mainittujenominaisuuksiensa ja alhaisten tuotantokustannustensa ansiosta se onkin yleisimminkäytetty kosteusanturityyppi sisäilman kosteutta mitattaessa (Corgnati ym., 2011).

Kuva 7: Kapasitiivisen kosteusanturin rakenne (Oertel ym., 1994).
Materiaalin kosteutta voidaan mitata joko rakenteen pinnasta, sisältä tai siitä otetuistanäytepaloista (Merikallio, 2015). Jatkuvatoimisia mittauksia käsiteltäessä näytepaloihinperustuvat mittaukset voidaan jättää huomiotta.
Pintakosteusmittauksia toteutetaan yleisimmin kuntoarvioiden, kosteuskartoitusten jamuiden tarkastelujen yhteydessä, jolloin kosteusvaurion toteutumisesta tai laajuudesta eiole vielä tarkkaa tietoa. Niiden suurin etu on se, että mittauksia voidaan suorittaarikkomatta rakenteita. Mittarien toiminta perustuu materiaalin sähköisten ominaisuuksienmuutoksiin, joita materiaalin vaihtelevat kosteuspitoisuudet aiheuttavat. Koska sähköisetominaisuudet, kuten sähköjohtavuus ja resistanssi, ovat riippuvaisia muustakin kuinmateriaalin kosteuspitoisuudesta, voidaan pintakosteusmittarin antamia tuloksia pitääainoastaan viitteellisinä. (Merikallio, 2015.)
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Kuva 8: Pintakosteusmittarin toimintaperiaate (Merikallio, 2015).
Rakenteen sisältä materiaalin kosteuspitoisuutta mittaavia mittalaitteita ovat esimerkiksipiikkimittarit ja suhteellista kosteutta mittaavat mittalaitteet. Piikkimittareita käytetäänyleisimmin puumateriaalien kosteuspitoisuutta määrittäessä. Piikkimittarin toiminta-periaate on kapasitiivisen kosteusmittarin kaltainen, jossa mittaus perustuu kahdenelektrodin väliseen konduktanssiin – piikkimittarin tapauksessa substraattina toimii itserakennusmateriaali. Menetelmän käyttäminen ja tulosten tulkinta edellyttävät materiaalinsähkönvastukseen vaikuttavien ominaisuuksien täsmällistä tuntemusta, minkä vuoksi senkäyttöön esimerkiksi betonirakenteissa tulee suhtautua kriittisesti. Materiaalin huokostensuhteellisen kosteuden mittaaminen on erittäin yleistä erityisesti rakentamisvaiheessa,jolloin pinnoitusmateriaalien, kuten maalien, muovimattojen ja parkettien, asentaminenedellyttää alustaltaan tietyn raja-arvon alittavaa suhteellista kosteutta. Mittauksia voidaansuorittaa esimerkiksi poranreikämittauksina kapasitiivisia mitta-antureita käyttäen.Saatuja mittaustuloksia tulkitaan lukemalla materiaaleille luotuja hygroskooppisiatasapainokäyriä tai vertaamalla rakenteen suhteellista kosteutta ympäröivän ilmankosteuteen. Materiaalin ja ilman kosteuksia verratessa tulosten analysointi edellyttää ainasisä- ja ulkolämpötilojen sekä -kosteuksien mittaamista. (Merikallio, 2015.) Analysointiahelpottaakseen suhteellista kosteutta mittaavat mittalaitteet varustetaan useimmitenlämpötila-anturein. Tällaisista lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mittaavistamittalaitteista näkee yleisesti käytettävän termiä lämpötila-kosteusanturi. Teknologioitalämpötilan mittaamiseen on käsitelty kappaleessa 2.4.1.
2.4.3 Mikrobien määrän mittaaminen ja lajiston määrittäminen
Rakennuksen mahdollisen mikrobivaurion määrittämiseksi on olemassa useitamenetelmiä, mutta valtaosaa niistä ei voida soveltaa reaaliaikaisiin mittauksiin. Tällaisiareaaliaikaisiin mittauksiin soveltumattomia menetelmiä ovat menetelmät, joissaanalysoitavat näytteet kerätään tiloissa sijaitsevilta pinnoilta, huonepölystä tairakennusmateriaaleista. Lisäksi useissa menetelmissä näytteiden analysointi suoritetaanlaboratoriossa, jolloin reaaliaikaisuus ei tule kysymykseen. (Nevalainen ym., 2015.) Sensijaan sisäilman hiukkasten analysointia on mahdollista suorittaa reaaliaikaisesti tietytrajoitteet huomioiden (Corgnati ym., 2011; Kumar ym., 2016; Bukart ym., 2010).Seuraavassa kappaleessa on käsitelty reaaliaikaisiin mittauksiin soveltuvia sisäilmanhiukkasten mittausmenetelmiä.
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2.4.4 Sisäilman hiukkasten mittaaminen
Mikrobien sisäilmapitoisuus esitetään useimmiten joko hiukkasten lukumääränä tainiiden kokonaismassana ilmatilavuuden suhteen (Corgnati ym., 2011). Kuten aiemminmainittu, ilmapitoisten mikrobien koko vaihtelee pienistä mikrobakteereista ainasuurempiin homeitiöihin. Homeitiöt ovat halkaisijaltaan 2…10 µm, homepartikkelit taas1 µm molemmin puolin (WHO, 2009) ja bakteerit pienimmillään jopa 0,2 µm (Velimirov,2001). Mittaustapa valikoituukin usein tutkittavan hiukkaskoon mukaan.
Jatkuvatoimista sisäilman hiukkaspitoisuuden mittausta voidaan suorittaa esimerkiksioptisilla mittalaitteilla, joiden toiminta perustuu hiukkaseen kohdistetun valon hajontaan(Kumar ym., 2016). Optiset mittalaitteet koostuvat valonlähteestä, joka kohdistaa tietynaallonpituista valoa ilmanäytteeseen; kammiosta, jossa ilmanäyte mitataan; pumpusta taituulettimesta, joka ajaa ilmanäytteen kammioon ja sieltä ulos; sekä valonilmaisimesta,joka havainnoi valon hajontaa.  Kyseistä teknologiaa käyttäen voidaan arvioida sekähiukkasten määrää että massaa. (Corgnati ym., 2011.) Johtuen valon aallonpituudesta,optisilla mittalaitteilla voidaan mitata alimmillaan halkaisijaltaan noin 1 µm kokoisiahiukkasia (Bukart ym., 2010).
Mitattavaa hiukkaskokoa tarkastellessa, optisia mittauslaitteita korkeampaansuorituskykyyn yltävät muun muassa vesihöyryn kondensaatiota hyödyntävät CPC-mittalaitteet, joiden toimintaperiaate on hyvin pitkälle edellä kuvattujen optistenmittalaitteiden kaltainen (Kumar ym., 2016). Mittausmenetelmässä mitattavanilmanäytteen hiukkaset altistetaan vesihöyrylle. Vesihöyry kondensoituu hiukkastenpinnalle, minkä jälkeen ne johdetaan optiseen mittalaitteeseen. Kondensoitunut vesihöyrykasvattaa hiukkasten halkaisijaa ja mahdollistaa valon aallonpituutta pienenpienhiukkasten havaitsemisen. (Centre of Atmospheric Science, a.) CPC-mittalaitteillakyetään mittaamaan alimmillaan jopa 0,1 µm kokoisia hiukkasia (Bukart ym., 2010).
Yleinen vaihtoehto optiikkaan perustuvien mittalaitteiden rinnalle on DMA (differentialmobility analyzer) -mittalaitteet, joissa ilmanäytteen hiukkasille luodaan sähköinenvaraus ja ne johdetaan sähkökenttään (Kumar ym., 2016). Sähköinen voima aiheuttaahiukkasissa kiihtyvyyden, joka määräytyy sekä niiden varauksen että sähkökentänvoiman mukaan. DMA-mittalaitteen sisältämä väliaine puolestaan vastustaa kiihtyvyyttähiukkasen koon ja nopeuden suhteen. (Centre of Atmospheric Science, b.) Yksittäisenhiukkasen etenemästä voidaan analysoida sen koko (Tesscorn Aerosol ResearchInstrumentation, 2015). DMA-teknologialla voidaan mitata jatkuvatoimisesti jopa 0,1 µmkokoisten hiukkasten ilmapitoisuuksia (Bukart ym., 2010). Näiden mittalaitteidenheikkous on kuitenkin niiden suuressa koossa, painossa sekä toistaiseksi korkeissakustannuksissa (Kumar ym., 2016).
2.4.5 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaaminen
Sisäilmassa voi esiintyä sadoittain eri yhdisteitä (Hengitysliitto, 2020), joidenterveydellisissä vaikutuksissa on havaittu eroja (Pasanen ym., 1998; Korpi, 2001;Wolkoff & Nielsen, 2001). Eroavaisuuksia on myös yhdisteille asetetuissatoimenpiderajoissa (WHO, 2010; TTL; OSHA; EPA, 2017). Haihtuvia orgaanisiayhdisteitä mittaavien mittalaitteiden valikoivuuteen onkin syytä kiinnittää erityistähuomiota (Kumar ym., 2016).
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä mittaavia mittalaitteita ovat muun muassapuolijohdeanturit, sähkökemialliset anturit ja fotoionisaatioanturit, joiden toimintaperustuu sähkökemiallisiin reaktioihin (Kumar ym., 2016; Corgnati ym., 2011).
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Puolijohdeanturi mittaa sen sisältämän puolijohteen sähköisiä ominaisuuksia (Ho, 2011).Puolijohteen sähköiset ominaisuudet muuttuvat tutkittavan yhdisteen vaikutuksesta –orgaaninen yhdiste adsorboituu puolijohteen pintaan aiheuttaen muutoksia sensähkönjohtavuudessa (Kumar ym., 2016). Näitä muutoksia mittaamalla saadaan selvillekaasun pitoisuus mitattavasta ilmanäytteessä (Corgnati ym., 2011). Puolijohdeantureidenon todettu olevan pienikokoisia, helppokäyttöisiä (Corgnati ym., 2011), luotettavia jatarkkoja (Kumar ym., 2016), mutta kykenemättömiä valikoimaan yhdisteitä (Corgnatiym., 2011). Anturien valikoivuutta voidaan kuitenkin parantaa varustamalla nesuodattimin, jotka estävät tiettyjen yhdisteiden pääsyn mittalaitteeseen.
Myös sähkökemialliset anturit ovat edullisia, pienikokoisia ja vaativat operoidakseenvain vähän sähkövirtaa (Spinelle ym., 2017). Ne rakentuvat kahdesta tai kolmestaelektrodista, niitä ympäröivästä elektrolyytistä, sekä kalvosta, joka säätelee mitattavankaasun määrää mittalaitteessa. Elektrodi- ja elektrolyyttimateriaalit valitaan mitattavanyhdisteen mukaan, sillä anturin toiminta perustuu mitattavan kaasun molekyylienaiheuttamiin kemiallisiin reaktioihin, joita tapahtuu elektrodien pinnoilla. Reaktiot saavataikaan sähköisiä signaaleja, joita analysoimalla saadaan selville mitattavan kaasunpitoisuus tutkittavassa ilmanäytteessä. Sähkökemialliset anturit ovat herkkiä lämpötilanmuutoksille, minkä vuoksi lämpötilan vaihteluita tulee joko rajoittaa tai mitata. Mitatutlämpötilat tulee huomioida tuloksia analysoitaessa. Anturityypin odotettu käyttöikä onkäytetyn lähteen mukaan yhdestä kolmeen vuotta. (Corgnati ym., 2011.)
Fotoionisaatioanturit mittaavat kaasun molekyylien aiheuttamaa sähkövirtaa. Mittalaiteionisoi molekyylit synnyttäen sekä positiivisesti varattuja kationeja että negatiivisestivarattuja elektroneja. Kationit ja elektronit aikaansaavat sähkövirran mittalaitteen kahdenelektrodin välillä. Sähkövirran suuruus kasvaa suhteessa ionisoitavien molekyylienmäärään. Fotoionisaatioteknologialla ei voida valikoida yhdisteitä, mikä rajoittaa senkäyttöä sisäilmatutkimuksissa. (Szulczynski & Gebicki, 2017.)
2.4.6 Painesuhteiden mittaaminen
Paine-eroa eli painesuhdetta voidaan mitata mekaaniseen muodonmuutokseenperustuvilla painemittareilla. Kyseisten mittarien toiminta perustuu paineen aiheuttamiintuntopään muodonmuutoksiin. Kuvassa 9 on esitetty neljä painemittareille tavanomaistatuntopäätä ja niiden mahdollisia muodonmuutoksia. (Saxholm & Rantanen, 2011.)

Kuva 9: Mekaaniseen muodonmuutokseen perustuvien painemittarien tuntopäitä(Saxholm & Rantanen, 2011).
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Kalvoanturin periaaterakenne on esitetty kuvassa 10. Mittariin syötetään kaksi eriilmanpainetta, joista toinen on tiedetty referenssipaine ja toinen mitattava ilmanpaine.Paine-ero aiheuttaa kalvon kovertumisen tai kupertumisen, jonka perusteella paine-eroanturi mittaa paine-eron − . (Rupitsch, 2019.)

Kuva 10: Painesuhdemittarin periaaterakenne (muokattu: Rupitsch, 2019).
Tuntopäiden muodonmuutoksien lukemiseen on olemassa useita eri tekniikoita (Saxholm& Rantanen, 2011). Kuvassa 11 on esitetty erään pietsosähköisen painemittarin rakenne.Kyseisessä mittalaitteessa mittakalvoon kohdistuva paine p muunnetaan mekaaniseksivoimaksi F ( ), joka syötetään pietsosähköisiin elementteihin. (Rupitsch, 2019.)Edellä esitetyn lisäksi, paineen arvoja voidaan laskea esimerkiksi muodonmuutoksen javastuksen, värähtelytaajuuden tai kapasitanssin riippuvuuden kautta (Saxholm &Rantanen, 2011).



40

Kuva 11: Pietsosähköinen painemittari (Rupitsch, 2019).
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3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen metodologiset valinnat, käytetyt menetelmät,käytetyt aineistot ja kohderyhmät sekä tutkimuksen toteutustapa.
3.1 Tutkimusstrategian valinta
Tutkimusstrategian eli tutkimusmenetelmän valinta perustui käsillä olevan tutkimuksenongelmiin ja tavoitteisiin sekä tavoitteeseen tutkijan valintojen yhdenmukaisuudesta.Koska kosteusriskin havaitseminen reaaliaikaisella olosuhdemittauksella on teknisesti jakulttuurisesti vielä varsin uusi aihealue ja siitä on suhteellisen vähän tutkimusta, voidaantutkimuksen tarkoitusta pitää kartoittavana. Hirsjärven ym. (2007) teoksen Tutki jakirjoita mukaan kartoittavalle tutkimukselle valitut strategiat ovat yleisimminkvantitatiivinen tutkimus, kenttätutkimus tai tapaustutkimus.
Tutkijan valinnat voidaan Hirsjärven ym. (2007) mukaan jakaa neljään tasoon:ongelmanasettelu, tieteenfilosofiset valinnat, menetelmävalinta ja teoreettinenymmärtäminen. Rakennusten, niissä esiintyvien olosuhteiden ja kosteusvaurioidensyntymekanismien monimutkaisuuden sekä mittalaitteiden laajan kirjon myötätutkimuksen täsmällinen ongelmanasettelu on haastavaa. Diplomityössä ongelma onjäsennetty kolmeen tutkimuskysymykseen, joita on käsitelty diplomityön johdannossa.Tieteenfilosofiset valinnat kytkeytyvät lähinnä tutkimuskysymysten laajaanmoniammatillisuuteen sekä haastateltavilta vaadittavaan ammattitaitoon. Diplomityöntavoitteiden saavuttaminen vaatii useiden alojen ammattilaisen näkemystä. Tutkijanvalintojen yhdenmukaisuuden tavoittelu puoltaa kvalitatiivisen tutkimusstrategianvalintaan.
Menetelmävalinnassa otettiin huomioon myös kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä.Kaksi syytä kuitenkin johti kvantitatiivisen tutkimuksen hylkäämiseen: jäsennellyn datanpuute ja aikaisemman tutkimuksen vähäisyys. Suurilla kiinteistöomistajilla, kutenHelsingin kaupungilla, on käytössä rakennusten korjauksia ja kuntoa koskeviatietopankkeja. Kyselyistä huolimatta tällaisia tietopankkeja ei saatu diplomityökäyttöön.Useiden kuntien ja kaupunkien teettämät rakennuksia koskevat tutkimusraportit ovat sitävastoin julkisia. Raporttien hyödyntäminen osoittautui kuitenkin haastavaksi.Tutkimuksen kannalta ongelmallisia tekijöitä ovat muun muassa tehtyjen tutkimustenmonimuotoisuus niin tutkimusmenetelmien, tutkimusten laajuuden kuin raporttien laadunsuhteen. Lisäksi julkisesti raportoitujen tutkimusten tuloksista ei ollut löydettävissäkoontia. Tällaisen koonnin luomista diplomityötarkoitukseen ei suuren työmäärän vuoksinähty realistisena.
Tutkimusstrategian valinnassa päädyttiin painottaa kvalitatiiviseen tutkimukseen. Valintaon edellisten argumenttien lisäksi perusteltavissa Hirsjärven ym. (2007) listaamientutkimusstrategian tyypillisten piirteiden perusteella. Tällaisia piirteitä ovat muun muassatutkimusaineiston monitahoinen tarkastelu, joka ei tähtää ennalta määrätyn hypoteesintestaamiseen, ja ihmisten suosiminen tietolähteenä, jolloin tieto on usein lähtöisintodellisista tilanteista. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa kokotutkimuskohteen kattava ymmärrys.
3.2 Aineistonkeruun menetelmät
Diplomityön aineisto kerättiin pääasiassa kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypilliseentapaan haastatteluilla. Haastattelu valikoitui käytettäväksi menetelmäksi perustuentutkimuksen luonteeseen ja tarkoitukseen. Haastattelut toteutettiin Microsoft Teams -
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sovelluksen välityksellä. Sovelluksen käyttö mahdollisti haastattelujen automaattisentallentumisen sekä haastattelujen turvallisen toteutuksen COVID-19 pandemian aikana.Kysymykset jaettiin haastateltavan nähtäville kysymysten seuraamisen ja haastattelunkokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi.
Kuten edellä mainittu, voidaan tutkimuksen kohdetta pitää suhteellisen tuoreena jatuntemattomana. Tällaisissa tapauksissa vaikea ennakoida saatavia tuloksia ja saatavienvastausten laajuutta. Vaikeasti ennakoitavilla tuloksilla ja vastausten laajuuksilla voidaanperustella haastattelun valintaa aineistonkeruun menetelmäksi. Edellä mainittujen lisäksihaastattelumenetelmän etuja ovat muun muassa mahdollisuus saatavan tiedonsyventämiseen, vastausten jälkikäteisen täydentämisen helppous sekä mahdollisuuskäsitellä monitahoisia tutkimusaiheita. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.)
Aineistonkeruussa huomioitiin myös haastattelun haasteet, joista suurimpana voidaanpitää valmiiden mallien puuttumista analysoinnin, tulkinnan ja raportoinnin saralla(Hirsjärvi & Hurme, 2008). Nämä osa-alueet ovat riippuvaisia tutkijan tavasta toimia, janiiden toteuttamiseen onkin kiinnitetty erityistä huomiota ja tarkkuutta.
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina. Ensimmäisen ryhmänhaastattelut toteutettiin siten, että kaikille haastateltaville esitettiin sama kysymykset,joihin haastateltavat vastasivat omin sanoin (Eskola & Suoranta, 2014). Toisen ryhmänhaastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joissa haastattelujen aihepiirit olivat kaikillesamat, mutta varsinaisia kysymyksiä ei ollut ennalta määritetty. Tämä mahdollistiaiempaa vapaamman keskustelun.
Haastateltavien valinta perustui esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Haastateltaviksipyrittiin saamaan Suomen johtavia asiantuntijoita aiheeseen liittyviltä osa-alueilta.Aiheeseen liittyviä asiantuntija-aloja ovat rakennusfysiikka, rakennustekniikka, sisäilma,kuntotutkimukset, rakennusten huolto ja ylläpito sekä mittalaiteteknologia. Kohde-joukkoon valikoitui asiantuntijoita niin yksityiseltä kuin kunnalliseltakin sektorilta.
Haastateltavat jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä koostui rakennusfysiikan,rakennustekniikan, sisäilman, kuntotutkimusten ja huollon sekä ylläpidon alanasiantuntijoista. Ryhmän 1 haastatteluilla pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin 1 ja2 (ks. 1 Johdanto). Toinen ryhmä sen sijaan koostui mittalaiteteknologian asiantuntijoista.Tämän ryhmän haastatteluilla pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymykseen 3. Koskatutkijan koulutus ja osaaminen keskittyvät rakennustekniikan, rakennusfysiikan jasisäilman osa-aluille, päädyttiin mittalaiteteknologiaa koskevat haastattelut toteuttaateemahaastatteluina. Haastatteluryhmä 1 käsitti 10 asiantuntijaa ja ryhmä 2 neljäasiantuntijaa. Haastattelurungot on esitetty liitteissä A ja B (Liitteet A & B).
3.3 Aineiston käsittely
Tallennetut haastattelut litteroitiin aina mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Tällätavoin varauduttiin mahdollisten jatkokysymysten esiintymiseen. Haastateltavaan olisihelppo olla yhteydessä mahdollisimman pian, jolloin käyty keskustelu olisi tuoreenaosapuolten muistissa.
Litterointia ja muuta jatkokäsittelyä helpottaakseen pyrittiin haastattelut toteuttamaanitseään korjaavina. Itseään korjaavassa haastattelussa haastattelija kiteyttää ja tulkitseekuulemaansa ääneen, jolloin haastateltavalla on mahdollisuus korjata tiivistystä taitulkintaa (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Vastausten tiivistyksillä ja valmiiksi muotoiluillatulkinnoilla pyrittiin keventämään tutkimusprosessin myöhempien osien työkuormaa.
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Koska haastatteluista saatua materiaalia oli suhteellisen paljon, karsittiin tutkijan turhaksikokemia osia pois litterointivaiheessa. Asioiden toisto sekä tutkimuksen aihealueidenohittava keskustelu pyrittiin litteroinneissa karsimaan minimiin. Litteroinnit toteutettiinMicrosoft Word -ohjelmalla, jolloin esiintyneisiin teemoihin ja yksittäisiin vastausksiinoli helppo palata sanahakutoiminnon avulla.
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4 Tulokset ja niiden arviointi
Tässä osassa esitetään tutkimuksen tulokset ja vastataan tutkielman alussa esitettyihintutkimuskysymyksiin.
4.1 Työn keskeiset tulokset
4.1.1 Mittaustavat ja mitattavat suureet
Mikäli kohteessa uskotaan olevan kosteusvaurio tai jokin muu käyttäjien terveydellehaitallinen ongelma, suositellaan ensisijaisesti koko kohteen kattavaa kuntotutkimusta.Hälyttävät sisäilmakyselyn tulokset, käyttäjien oireilu tai tiloissa esiintyvä poikkeuk-sellinen haju voivat olla perusteita kuntotutkimusprosessin käynnistämiselle.
Pitkäkestoisilla reaaliaikaisilla mittauksilla voidaan seurata rakennuksen toimintaa jahavaita äkillisiä tai asteittain tapahtuvia olosuhteenmuutoksia. Haastateltavienkeskuudessa materiaalien kosteuden mittaaminen, painesuhteiden mittaaminen, sisäilmankosteuden mittaaminen, materiaalien mikrobianalyysit ja jossain määrin lämpökamera-kuvaukset koettiin parhaiksi keinoiksi havaita kosteusvaurioriskejä tai jo realisoituneitakosteusvaurioita. Esimerkiksi sisäilman TVOC-pitoisuuksien tai mikrobienaineenvaihduntatuotteiden mittauksien ei uskottu olevan tehokkaita tapoja selvittääkosteusvaurioita, sillä ne sisältävät paljon epävarmuustekijöitä niin mittatarkkuuksiinkuin epäpuhtauksien lähteisiin liittyen. Taulukossa 8 on esitetty edellä mainituttehokkaiksi koetut mittaustyypit ja niiden soveltuvuus reaaliaikaisiin mittauksiin.
Taulukko 8: Kosteusvaurioiden ja -riskien havaitsemiseksi tehokkaaksi koetut mittauksetja niiden soveltuvuus reaaliaikaisiin mittauksiin.
Mittaus Soveltuvuus reaaliaikaisiinmittauksiin (kyllä/ei)
Rakenteiden suhteellisen kosteudenmittaaminen Kyllä
Rakenteiden pintakosteudenosoittaminen Ei
Painesuhteiden mittaaminen Kyllä
Ilmankosteuden mittaaminen Kyllä
Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit Ei
Lämpökamerakuvaukset Ei

4.1.1.1 Rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaaminen
Materiaalien kosteuspitoisuus määritetään rakenteesta riippuen erilaisin mittaus-menetelmin. Betonirakenteiden kosteuspitoisuutta määrittäessä käytetyin mittaus-menetelmä on poranreikämittaus, puumateriaaleille piikkimittaus ja muovimatto-pinnoitteille viiltomittaus.
Materiaalin kosteuspitoisuuden määrittäminen koettiin asiantuntijoiden keskuudessatehokkaaksi tavaksi selvittää kosteusvaurion olemassaoloa, laajuutta sekä lähdettä.
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Lisäksi materiaalin kosteuspitoisuuden mittaamista pidettiin parhaana jatkuvatoimisestimitattavana suurena kun kyseessä oli kosteusvaurion ennaltaehkäisy.
Valtaosa haastatelluista sisäilma-alan asiantuntijoista oli sitä mieltä, että rakenteiden jamateriaalien kosteusmittaukset ovat yksi tehokkaimmista kuntotutkimuksissasuoritetuista toimenpiteistä, kun kartoitetaan kosteusvaurion olemassaoloa. Kunto-tutkimusten yhteydessä tehtäviin kosteusmittauksiin liittyy usein hyvin vähänepävarmuustekijöitä, sillä mittaustapa ja -aika voidaan valita olosuhteiden sanelemana.Esimerkiksi betonirakenteen kosteusmittaus toteutetaan useimmiten poranreikä-mittauksena, mutta epävakaiden lämpöolosuhteiden vallitessa mittaus voidaan suorittaanäytepalamittauksena, jossa rakenteesta otettu näyte analysoidaan laboratoriossa. Edellämainitut betonin kosteutta mittaavat menetelmät edustavat hetkellisiä mittauksia eikäniitä voida soveltaa pitkäaikaisiin jatkuvatoimisiin seurantoihin.
Kosteuden mittaaminen rakenteista koettiin asiantuntijoiden keskuudessa yleisimmintehokkaaksi tutkimusmenetelmäksi myös kosteusvaurion laajuutta määriteltäessä.Menetelmässä vaurioalueen ympärille lisätään kosteusmittauspisteitä, kunnes mitta-tulokset antavat kuivalle rakenteelle ominaisia arvoja. Tällöin voidaan hyvin tarkastirajata, mille alueelle kosteusvaurio ulottuu. Mittausmenetelmä voi vaatia useitamittauksia ja rakennetta rikkovia toimenpiteitä kuten rakenneavauksia.
Kosteuslähteen määrittelyssä rakenteiden kosteuspitoisuutta tulisi mitata eri syvyyksiltäja eri rakennekerroksista. Esimerkiksi betonisessa lattiarakenteessa esiintyvä liiallinenkosteus voi olla peräisin useasta vaihtoehtoisesta lähteestä. Kosteus voi olla peräisinesimerkiksi rakenteen alapuolisesta maaperästä tai rakentamisaikaista kosteudesta, jokaon rakenteen puutteellisen kuivatuksen ja liian aikaisen pinnoituksen seurauksena jäänytrakenteeseen. Esimerkin mukaisessa tapauksessa poranreikämittauksia voidaan tehdä erisyvyyksille. Tällöin voidaan päätellä kummasta kosteuslähteestä tapauksessa on kyse.Materiaalien kosteusmittaukset osoittavat yksiselitteisesti kastuneiden rakenteidensijainnit, mikä auttaa huomattavasti myös kosteuslähteen selvitystyössä.
Yli 90 % haastateltavista rakennusfysiikan asiantuntijoista uskoi, että luotettavillareaaliaikaisilla rakenteiden kosteusmittauksilla voidaan havaita kosteusvaurioriskejä jatäten ennaltaehkäistä kosteusvaurioita. Mittausmenetelmissä tiedostettiin olevan vieläpaljon epävarmuustekijöitä, rajoituksia sekä haasteita, jotka tulee ottaa huomioonmittalaitteita ja niiden asennustapaa valittaessa. Valtaosa haastateltavista rakennus-fysiikkaan ja sisäilmaan erikoistuneista asiantuntijoista ei ollut vielä toistaiseksi päässyttodistamaan onnistuneita tai luotettavia pitkäaikaisia rakenteisiin kohdistuviakosteusmittauksia. Puutteita ja ongelmia oli havaittu muun muassa laitteiden sijoittelussa,asennustavassa, kalibroinnissa ja mittatarkkuudessa.
Savonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Pasi Haataja korosti haastattelussaanrakennusaikaisen kosteuden merkitystä uusien rakennusten kosteuslähteenä. Rakenteidenkosteuspitoisuutta olisi syytä mitata jo rakennusaikana, jolloin rakennusaikaisellekosteudelle altistuneet rakenteet voidaan paikantaa ja korjata pienin kustannuksin ennenmahdollisten sisäilmaongelmien syntymistä.
Rakenteiden kosteuden mittaamisen suurimmat haasteet liittyvät mitta-anturien sijaintienvalintaan. Antureita tulisi sijoittaa sekä vauriopaikkoihin että kunnossa oleviinrakenteisiin, jotta poikkeuksellisen korkeat kosteuspitoisuudet voidaan luotettavastiosoittaa. Näiden sijaintien määrittäminen ennakkoon on erittäin haastavaa.Kosteusvaurion sijainti tiedetään, jos kyseessä on kohde, jossa on korjattu kosteusvaurioja seurannalla pyritään selvittämään korjauksen onnistumista. Tällaisissa tilanteissa
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sijoittelun ongelma koskee ainoastaan referenssimittauksia, jotka tulee suorittaa kuivillerakenteille.
Toinen suuri haaste liittyy rakenteen olosuhteiden ja mittalaitteen asennuksen väliseensuhteeseen. Jotta saatuja mitta-arvoja voidaan pitää luotettavina, on asennus suoritettavasiten, ettei se muuta rakenteen todellisia olosuhteita. Mittapisteessä vallitsevienolosuhteiden tulee olla samat kuin muualla rakenteessa. Mitattaviin olosuhteisiin voivatvaikuttaa esimerkiksi mittapään putkitus, laitteen virransyöttö tai mittapäähänkondensoituva kosteus. Tämän lisäksi asennustavan tulisi olla sellainen, että mittalaite onkalibroitavissa, huollettavissa sekä tarpeen mukaan vaihdettavissa. Huollon jakalibroinnin puutteet voivat johtaa mittaepätarkkuuksiin ja laadunvarmistuksenpuutteisiin.
4.1.1.2 Rakenteiden pintakosteuden osoittaminen
Vaikka pintakosteusmittauksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina, koettiin neosan haastateltavien keskuudessa hyvänä työkaluna selvittäessä kosteusvaurionolemassaoloa sekä laajuutta. Pintakosteusosoittimilla mitattuihin kosteusarvoihin tuleekuitenkin suhtautua varauksella. Tulokset on aina varmistettava luotettavammillamittausmenetelmillä. Koska pintakosteusmittarin toiminta perustuu sähkönjohtavuuteen,liittyvät virheelliset lukemat usein pinnan alla piileviin sähköä johtaviin materiaaleihin,kuten vesiputkiin tai teräsosiin. Pintakosteusmittarin osoittamia alhaisia lukemia voidaankuitenkin pitää melko luotettavina.
Menetelmä on paljon käytetty kuntotutkimusten alkuvaiheessa, jolloin sitä hyödyntäenkartoitetaan rakenneavausten, standardisoitujen kosteusmittausten ja materiaali-näytteiden sijainteja. Edullisuutensa vuoksi pintakosteusmittauksia on suoritettu myöskohteisiin, joissa käyttäjältä on tullut sisäilmailmoituksia. Osassa tapauksista kosteus-vaurion mahdollisuus on mittauksilla voitu poissulkea.
Pintakosteuden mittaamista ei esitetty jatkuvatoimisen mittausjärjestelmänmenetelmäksi. Pintakosteuden mittauksien luotettavuuden kannalta mittauksia on syytäsuorittaa useasta pisteestä tarkasteltavalta alueelta, ja poikkeavan kosteudenhavaitsemiseksi tulee tiedostaa referenssiarvo. Rakenteen pintakosteuden muutoksetvoivat johtua useista syistä, eivätkä ne välttämättä liity rakenteen kosteusvaurioon.
4.1.1.3 Painesuhteiden mittaaminen
Paine-erojen mittaamisella kartoitetaan useimmiten ilmanvaihdon toimivuutta. Kutenaiemmin mainittu, ovat ilmanvaihdon kunnossapito, huolto ja toimivuuden tarkastelutehokkaita tapoja ennaltaehkäistä kosteusvaurioiden syntyä (Reijula, 2013).
Poikkeuksellisen korkean sisäilmankosteuden vallitessa voi ylipaineinen sisäilmaaiheuttaa kosteusvaurion. Tällöin kostea sisäilma saattaa työntyä rakenteisiin ja tiivistyäkastepisteen saavuttaneen rakennekerroksen pinnalle (ks. 2.2.2 kondenssivesi). Tämäkoettiin selkeänä kosteusriskinä, mikäli tiloissa on korkea kosteuskuorma ja rakenteetovat niin kutsuttuja monikerroksellisia rakenteita.
Paine-erojen mittaamista suositeltiin lisäksi tiloihin, joista on mahdollinen ilmayhteysalapohjan ryömintätilaan tai maaperään. Rakenteiden heikon tiiveyden ja sisäilmanalipaineen vaikutuksesta maaperässä esiintyvät epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaanja altistaa rakennuksen käyttäjät mahdollisille maaperässä esiintyville mikrobi-toksiineille. Myös muiden sisätilojen korkeaa negatiivista ilmanpainetta tulisi välttää.Rakennuksissa esiintyy usein myös sallittua mikrobikasvustoa, jonka ei suuruudeltaan ja
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sijainniltaan nähdä olevan käyttäjille haitallista. Sisäilman korkea negatiivinenilmanpaine voi kuitenkin johtaa tällaisten mikrobitoksiinien kulkeutumisen sisäilmaan.
Paine-erojen seurannan tärkeys korostui korkeissa rakennuksissa, joissa kerrosten välisetpaine-erot saattavat kasvaa suuriksi. Ylempiin kerroksiin syntyy herkästi ylipainetta,mikä kasvattaa riskiä kondensoitumisesta aiheutuville kosteusvaurioille.
Painesuhteiden tulkintaan sisältyy kuitenkin haasteita. Ei ole olemassa yhdenmukaistalinjaa siitä, milloin paine-ero on liian suuri. Tavanomaisesti rakennuksen sisäilmapyritään pitämään ulkoilmaan nähden tasapainossa tai pienoisessa alipaineessa. Lisäksivoimakkaan tuulen oli havaittu vaikuttavan vääristävästi ulkoilmasta mitattuihinilmanpaineisiin.
Rakennuksen vaipan ilmavuotojen havaitseminen painesuhdemittauksilla nähtiinmahdollisena, mutta haastavana toimenpiteenä, joka vaatii rakennusteknisfysikaalistaasiantuntemusta. Mikäli ilmavuotoja kuitenkin havaitaan, ei vuotopistettä voidatoistaiseksi paikantaa yksin painesuhdemittauksilla.
Kaikilla ryhmän 1 haastateltavilla oli kokemusta paine-erojen jatkuvatoimisistamittauksista. Mittausjaksot vaihtelivat kuntotutkimusten yhteydessä teetetyistä kahdenviikon mittauksista pidempiaikaisiin seurantamittauksiin.
4.1.1.4 Ilmankosteuden mittaaminen
Sisä- ja ulkoilman suhteellisen kosteuden mittauksia toteutetaan usein kunnossapidonpitkäaikaisseurantoina sekä kuntotutkimusten yhteydessä suoritettuina noin kahdenviikon mittausjaksoina. Ilmankosteuden mittaukset voidaan yhdistää painesuhde-mittauksiin, jolloin mahdollinen sisäilman ylipaineen ja korkean absoluuttisen kosteudenaiheuttama kondensoitumisriski voidaan havaita. Lisäksi korkeat sisäilman kosteudetvoivat luoda mikrobikasvustolle suotuisat olosuhteet. Homesienten kasvu on mahdollista,kun sisäilman suhteellinen kosteus nousee yli 75 %. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolistenasiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (2015) sekä Ympäristöministeriön asetus1009/2017 uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (2017) määräävät, etteihuoneilman kosteus saa pitkiä aikoja olla sellaisella tasolla, että se voisi aiheuttaamikrobikasvustoa. Jo tästä syystä ilmankosteuden jatkuvatoimista seurantaa voidaanpitää perusteltuna.
Sisäilman suhteellisen kosteuden seuranta on erityisen tärkeää tilanteissa, joissaedellytetään rakenteiden kuivumista. Kuivumisolosuhteiden seuranta on tyypillistärakennustyömailla, missä esimerkiksi erilaiset pinnoitemateriaalit vaativat alustaltaantietyn raja-arvon alittavaa kosteuspitoisuutta. Rakenteiden kosteuden mittaamisen lisäksitulee siis varmistua siitä, että olosuhteet mahdollistavat tavoitellun kuivumisnopeuden.
Sisä- ja ulkoilman kosteuspitoisuuksien seurannassa olisi syytä kiinnittää huomiota sekäilman suhteelliseen että absoluuttiseen kosteuteen. Sisä- ja ulkoilman absoluuttisenkosteuden suhdetta seuraamalla voidaan havaita sisätiloissa esiintyviä epätavallisiakosteuslähteitä. Turun kaupungin ylläpitoinsinööri Janne Virtasen mukaan hälytysarvontulisi olla noin +2-3 g/m3. Hälytysarvo lasketaan sisäilman ja ulkoilman absoluuttisenkosteuden erotuksena.
Rakennusten ilmankosteudenmittauksilla voidaan havaita tai poissulkea tietyn kaltaisiakosteusriskejä ja vaurioiden syntymekanismeja. Sisäilman korkeasta kosteus-pitoisuudesta aiheutuvat kosteusvauriot ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia, minkä
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vuoksi kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyn kannalta menetelmä on rajallinen. Korkeasisäilman kosteus ei välttämättä aiheuta kosteusvauriota, eikä kosteusvaurion yhteydessävälttämättä ole havaittavissa korkeita sisäilman kosteusarvoja.
Sisä- ja ulkoilman kosteuden mittaamista voidaan kuitenkin pitää muiden mittaustulostentulkinnan kannalta välttämättömänä. Jos mitataan esimerkiksi rakenteiden kosteutta, ontulosten analysoinnin kannalta tiedettävä, mitkä ovat rakennetta ympäröivät olosuhteet.Sisä- ja ulkoilman kosteudet on tiedostettava erityisesti silloin kun käytetääntietokonemallinnuksia ja rakennusfysikaalisia laskentaohjelmia. Mallinnuksen vaatimialähtötietoja käsitellään tarkemmin kohdassa 5.4 Mittaustulosten analysointi jajatkokäsittely.
4.1.1.5 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit
Mikrobianalyyseja tehdään yleisesti kuntotutkimuksen yhteydessä. Tutkimus-menetelminä käytetään yleisimmin asumisterveysasetuksen STM 545/2015 suosituksenmukaisia suoraviljely- tai laimennussarjamenetelmiä. Mikrobianalyyseilla selvitetäänsekä mikrobilajistoa että määrää.
Mikrobianalyysit koettiin tehokkaiksi keinoiksi tunnistaa kosteusvaurioita sekä määrittääniiden laajuutta. Mikrobien analysoinnin etuna on, että niillä voidaan paikantaa jokuivuneita kosteusvaurioita. Esimerkiksi tilanteissa, joissa rakenteeseen pääsee kosteuttaainoastaan sateen ja kovan tuulen vaikutuksesta, voivat rakenteet olla tutkimushetkelläkuivat, vaikka kosteusvaurioita olisi syntynyt. Eräässä esimerkkitapauksessakosteusvaurioitunut ulkoseinärakenne muutettiin sisätilan väliseinäksi rakennuksenlaajennussaneerauksen yhteydessä. Tällaisissa rakenteissa ei välttämättä ilmenepoikkeavia kosteusarvoja, vaikka ne sisältäisivät terveydelle haitallistamikrobikasvustoa.
Kuten muihinkin edellä esitettyihin menetelmiin, liittyy materiaalienmikrobianalyyseihin omat haasteensa. Materiaalinäytteistä tehtävät mikrobianalyysitvaativat aina rakenteen rikkomista ja näytteiden tutkimista laboratoriossa. Tämän vuoksisuoraviljely- ja laimennussarjamenetelmät eivät ole mahdollisia suorittaajatkuvatoimisina tai reaaliaikaisina mittauksina. Lisäksi, mikrobianalyyseja varjostaamateriaalien kosteusmittausten tapaan mittauspisteiden sijoittelun problematiikkaan.
Mikrobinäytteitä voidaan mitata myös ilmasta, mutta tätä menetelmää pidettiinsuhteellisen epäluotettavana ja tulkinnanvaraisena. Sisäilmassa esiintyviä mikrobejamittaamalla ei voida määrittää mikrobilähteitä, jotka saattavat sijaita rakennuksen sisällätai ulkona.
4.1.1.6 Lämpökamerakuvaukset
Lämpökamerakuvauksilla voidaan havaita rakennuksen vaipan ilmavuotokohtia sekäkosteusvaurioita. Kosteusvaurioita voidaan tunnistaa esimerkiksi kastuneiden eriste-villojen epätavallisen korkeana lämmönjohtavuutena. Lämpökamerakuvausten antamatsuuret poikkeamat materiaalien lämmönjohtavuuksissa on helppo paikantaa ja sen myötäkorjata paikallisesti.
Lämpökamerakuvaa analysoitaessa on kyettävä tunnistamaan milloin kyseessä onkosteusvaurio, milloin ilmavuoto ja milloin kylmäsilta. Kuvauksia voidaan luotettavastisuorittaa ainoastaan kylminä vuodenaikoina, jolloin rakenteiden syvyyssuuntaisetlämpötilaerot ovat korkeita.
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Lämpökamerakuvaukset ovat toistaiseksi hetkellisiä asiantuntijoiden suorittamiamittauksia, eikä niitä ole sovellettu jatkuvatoimisiksi työkaluiksi.
4.1.2 Mittapisteiden valinta
Kuntotutkimuksien tapaan tutkittavaan kohteeseen tulee tutustua ennen jatkuvatoimisenolosuhdeseurannan aloittamista ja mittauspisteiden määrittämistä. Ennakkotarkastelussatulee perehtyä muun muassa kohteen suunnitelmiin, toteutettuihin korjauksiin ja aiempiintutkimuksiin. Rakennukset ovat aina ainutlaatuisia kokonaisuuksia ja niitä tuleetarkastella sen mukaisesti. Kokonaisuuden määrittäviä elementtejä ovat muun muassarakennuksen ikä, käytetyt materiaalit, toteutetut rakenneratkaisut, rakennuksen geometriaja sijoittelu, rakennuspaikka, sekä käyttötarkoitus. Mittapisteiden valinnassa tuleehuomioida kokonaisuuteen vaikuttavat elementit sekä mittauksilla tavoiteltava hyöty.
4.1.2.1 Rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaaminen
Ennaltaehkäisevät seurantamittaukset
Rakennuksissa, joissa ei tutkita jo paikannettua kosteusvauriota voidaan mittapisteetvalita analysoimalla rakennuksen riskirakenteita. Rakennekosteutta on perusteltua mitatasijainneista, joissa kosteusvaurion syntyminen on todennäköisintä. On kuitenkinymmärrettävä, ettei pistemäisillä mittauksilla saada täydellistä kuvaa kohteen tilasta.Riskirakenne -käsitettä tulee tarkastella rakenteen ja vallitsevien olosuhteiden yhtälönä.Sama rakenneratkaisu voi toisessa kohteessa palvella moitteetta vuosikymmeniä, kun taastoisessa, eri olosuhteet omaavassa kohteessa, se voi tuottaa vakaviakin sisäilma- taikosteusongelmia. Riskirakenteiden osoittaminen vaatii kattavaa rakennusfysikaalis-teknistä ammattitaitoa.
Riskirakenteet linkittyvät usein vahvasti kohteen rakennusaikakauteen. Rakentamisenkosteustekninen osaaminen ja ymmärrys sekä materiaalien tekniset suorituskyvyt ovatviime vuosikymmeninä kehittyneet merkittävästi. Paljon perään kuulutettu hyvärakentamistapa on viime vuosisadan puolivälissä tarkoittanut jotain aivan toista kuinvuonna 2020. Rakentamisen laatua koskevien lakien, määräysten ja ohjeiden määrä onmoninkertaistunut esitetyllä aikavälillä. Kuvat 12a ja 12b esittävät edellytyksiä hyvänrakennustavan saavuttamiseksi vuosina 1958 ja 2019 (Haataja, 2019). Nykypäivänrakentamisessa kelpaamattomaksi luokiteltuihin ratkaisuihin tulee kuitenkin suhtautuaobjektiivisesti ja kokonaisuus huomioiden. Kuten edellä mainittu, toisessa kohteessariskirakenteeksi luokiteltu ratkaisu voi toisaalla olla täysin toimiva.
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Kuva 12a: Hyvä rakennustapa vuonna 1958 (Haataja, 2019).

Kuva 12b: Hyvä rakennustapa vuonna 2019 (Haataja, 2019).
Rakennusaikakauden merkitys peilautuu riskirakenneanalyysiin myös materiaalienteknisen käyttöiän kautta. Mekaanisen tai kemiallisen rasituksen alaisten rakenneosienkuntoa tulee ylläpitää ja osat vaihtaa aika ajoin ja tilanteen niin vaatiessa. Rakennuksenja sen talotekniikkajärjestelmien puutteellinen huolto ja kunnossapito saattavat johtaa
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kosteusongelmiin. Haastateltavien keskuudessa puutteita oli havaittu erityisestikattokaivojen ja salaojitusten puhtaanapidossa. Jatkuvat huollon ja kunnossapidonlaiminlyönnit voivat johtaa rakennuksen teknisen käyttöiän lyhenemiseen, jolloinsuunnitelmissa esitettyjä käyttöikämitoituksia ei voida pitää luotettavina.
Rakennuksen tai sen tilojen käyttötarkoituksen muutokset voivat altistaa rakenteet uusilleolosuhteille ja täten luoda kosteusteknisesti ongelmallisia tilanteita. Tilojen muuttuneetkosteuskuormat, painesuhteet, lämpötilat tai muut fysikaaliset ominaisuudet voivat johtaakosteusvaurioihin tai muihin sisäilmaongelmiin. Käyttötarkoituksen muutokset,saneeraukset ja muut vuosien saatossa toteutetut toimenpiteet tulee ottaa huomioonriskirakenteita analysoitaessa.
Asiantuntija-arvion ohella riskirakenteita voidaan tunnistaa myös lämpö- jakosteusteknisen mallinnuksen avulla. Markkinoilla on useita rakennusfysikaalisialaskentaohjelmistoja, joiden avulla voidaan analysoida eri rakenteiden toimintaa eriolosuhteissa. Mallinnukset ovat yksinkertaistuksia todellisuudesta ja täten niihin tuleesuhtautua kriittisesti. Ramboll Finland Oy:n johtava asiantuntija Leif Wirtanen toteaahaastattelussaan, että rakennusfysikaalisen mallin taso on riippuvainen siihen syötettyjenlähtötietojen tasosta.
Korjatun rakenteen tai rakennusosan seuranta
Mittapisteen valintaan liittyvä problematiikkaa helpottuu, kun mittauksen tarkoituksenaon seurata suoritetun kosteusvauriokorjauksen onnistumista. Tällöin mittapisteeksi tuleevalita korjatun kosteusvaurioalueen kriittisin piste. Kriittisimmäksi pisteeksi voidaanmäärittää esimerkiksi voimakkaimmin kosteusrasittunut kohta tai piste, johonmahdollisesti uusiutuvan kosteuslähteen arvioidaan vaikuttavan ensimmäisenä.Ympäristöministeriön kuntotutkimusoppaan (2016) mukaan tarkasteltavan rakennusosanmittauksien lisäksi kohteessa tulisi suorittaa referenssimittauksia sijainteihin, jotkarakenteiltaan vastaavat vauriokohtaa, mutta jotka oletetaan vaurioitumattomiksi.Tutkittavan pisteen tuloksia tulkitaan vertaamalla niitä referenssimittausten tuloksiin –uusiutuvat ongelmat voidaan havaita poikkeamien kautta.
Rakennusaikaisen kosteuden mittaaminen
Mikäli mittauksen tarkoituksena on seurata rakennusaikaisen kosteuden määrää, voidaanmittalaitteita asentaa keskeneräisenä oleviin rakenteisiin. Pinnoitettavienbetonirakenteiden standardoidut kosteusmittaukset ovat rakennustyömailla arkipäivää,sillä pinnoitemateriaalit vaativat alustaltaan yleensä jonkin tietyn raja-arvon alittavaakosteuspitoisuutta. Märälle alustalle asennetut pinnoitemateriaalit voivat johtaamateriaalien huonoon tarttuvuuteen, materiaalien hydrolyysireaktioihin sekä haitallistenyhdisteiden emittoitumiseen sisäilmaan. Esimerkiksi Vaisala Oy tarjoaa palvelua, jossabetonirakenteiden poranreikämittausten tuloksia voidaan tarkastella jatkuvatoimisestietäyhteyden välityksellä. Vaisalan Jade-systeemiä käsitellään laajemmin kohdassa 5.3.1Rakenteiden kosteuden mittaaminen. Savonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikköPasi Haataja esitti haastattelussaan, että betonirakenteiden lisäksi kosteusmonitorointiolisi erityisen hyödyllistä ulkoseinärakenteiden eristetiloissa, sillä niiden on todettualtistuvat usein rakennusaikaisille sade- ja sulamisvesille. Ulkoseinärakenteenkosteuskuormittunut eristekerros voi omata mikrobikasvustolle suotuisat olosuhteet.
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Ummistetun rakenteen kuivumisolosuhteet voivat olla erittäin heikot ja mikrobikasvustonkehittyminen todennäköistä.
4.1.2.2 Painesuhteiden mittaaminen
Painesuhteita mitattaessa mittapisteiden tarkalla valinnalla ei ole yhtä suurta merkitystäkuin kosteusmittauksia tehdessä. Painesuhdemittaukset tulisi suorittaa samoista tiloistamuiden mittausten kanssa, jolloin tuloksia voidaan analysoida kokonaisuutena. Ulko- jasisäilman paine-eroa mitattaessa mittaukset olisi optimaalista suorittaa jokaisestailmansuunnasta ja jokaisesta kerroksesta. Rakennukseen kohdistuva tuuli vaikuttaailmanpaineisiin. Tuulen puoleiset tilat voivat päätyä voimakkaasti alipaineisiksi.Kerroskorkeus vaikuttaa sisäilman paineisiin siten, että paine kasvaa ylöspäin mentäessä.Korkeissa rakennuksissa kerrosten paine-eroa voidaan seurata esimerkiksiporrashuoneista mittaamalla.
Läpivirtausantureita käytettäessä mittapisteet tulisi valita siten, että läpivirtausletku olisimahdollisimman lyhyt. Läpivirtausletkun pituuden kasvattaminen heikentää mitta-tarkkuutta. Kalvoantureita käytettäessä vastaavanlaista ongelmaa ei ilmene, jolloinmittapisteen valinta on vapaampaa.
Myös mitta-anturin asennustiiveys vaikuttaa mittatarkkuuteen. Tiiviillä asennuksellavoidaan minimoida mittavirhe. Mittalaitteita asentaessa on varmistuttava siitä, etteivätvälttämättömät läpiviennit haittaa rakenteiden toimivuutta. Esimerkiksi ikkunakarmiavoidaan pitää suhteellisen turvallisena mittapisteenä, kun rajapintojen liitokset ovatvedenpitäviä.
4.1.2.3 Ilmankosteuden mittaaminen
Ilmankosteuden mittaaminen sekä sisä- että ulkotiloista oli haastateltavien keskuudessajo yleisesti käytössä. Kosteusmittauksia suoritettiin tavallisimmin seinäpintoihinkiinnitettävillä mittalaitteilla. Käytetyt mittalaitteet mittasivat yleisesti ilmankosteudenlisäksi lämpötilaa.
Mittalaitteiden asemoinnissa havaittiin kuitenkin jonkin verran haasteita. Vaikkaesitettyjen seinään kiinnitettävien mittalaitteiden ilmoittamat arvot pitäisivätkinpaikkansa, ei tuloksia voida verrata standardien ja ohjeistusten mukaisiin ohjearvoihin.Standardien mukaiset mittaukset tulee suorittaa oleskeluvyöhykkeeltä; vähintään 500 mmetäisyydeltä seinäpinnoista, vähintään 100 mm ja enintään 1800 mm etäisyydeltälattiapinnasta. Standardien ohjearvot ottavat kuitenkin kantaa ainoastaan käyttäjä-mukavuuteen. Kosteus- ja mikrobivaurioriskejä arvioitaessa voidaan kuitenkin olettaa,että rajapintojen olosuhteilla on oleskeluvyöhykkeen olosuhteita suurempi merkitys.
Kosteuden kondensoitumista ja nestemäisen kosteuden johtumista mittapäähän tulisivälttää, mikä voi osaltaan vaikuttaa mittapisteen valintaan. Sisätiloihin asennetuillaantureilla tämä harvemmin osoittautuu ongelmaksi, sillä ilmanlämpötila on korkea jalähes vakio, mutta ulkotiloissa tilanne on toinen. Ulkoilman vuorokautiset lämpötilan-vaihtelut voivat olla suuria, ja kosteutta ilmenee ilmankosteuden lisäksi myös sateiden jasulamisvesien muodossa.
Eräässä haastattelussa nousi esiin ehdotus, jonka mukaan ilmankosteutta voitaisiinmahdollisesti mitata myös ilmanvaihdon poistoilmasta käsin. Tällöin mahdollisiaepätavallisia kosteuslähteitä kyettäisi havainnoimaan korkeista suhteellisen kosteudenarvoista. Tyypillisten kosteusvaurioihin liitettyjen kosteuslähteiden vaikutus ilmansuhteelliseen kosteuteen on kuitenkin tavallisesti olemattoman pieni. Kosteuslähteiden
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havaitsemista ilman suhteellisesta kosteudesta mittaamalla voitiin toisen haastateltavanmukaan pitää lähes mahdottomana.
4.1.3 Mittalaitteiden valinta
Markkinoilla on useita eri mittalaitevalmistajia ja mittauspalvelujen tuottajia. Tarjollaolevat tuotteet ja palvelut vaihtelevat niin mitattavien suureiden, laitteiden teknistenominaisuuksien kuin suorituskyvyn suhteen. Mittalaitteita valittaessa on syytä pysähtyäpohtimaan mitä halutaan mitata ja miksi, vaikuttaako laite tai sen asennus mitattaviinsuureisiin, tarvitseeko mittalaite toimiakseen verkkovirtaa, vaatiiko mittalaitesäännöllistä kalibrointia tai huoltoa, ja mikä on vaadittu mittatarkkuus ja ajallinenmittausväli. Tässä luvussa on esitelty erityyppisten mittalaitteiden vahvuuksia jaheikkouksia rakenteiden kosteutta, ilman painesuhteita ja ilmankosteutta mitattaessa.
4.1.3.1 Rakenteiden kosteuden mittaaminen
Rakenteiden kosteutta voidaan mitata useilla erilaisilla mittalaitteilla. Selkeyden vuoksirakenteiden mittalaitteet on diplomityössä jaettu kolmeen kategoriaan: standardittäyttävät tarkkuusmittalaitteet, puolikiinteät mittalaitteet ja kiinteät mittalaitteet. Kaikkihaastatteluissa käsitellyt mittalaitteet mittaavat rakenteen suhteellista kosteutta.
Standardit täyttävät tarkkuusmittalaitteet
Standardit täyttäviä tarkkuusmittalaitteita käytetään esimerkiksi betonirakenteidenpinnoitettavuuden varmistamisessa ja kuntotutkimuksissa, joissa mittaustulosten voidaanolettaa johtavan investointipäätöksiin. Mittaukset suoritetaan hetkellisinä mittauksina,joissa mittaajan on omattava vaadittavat pätevyydet.
Mittauksista saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina, ja ne kelpaavat sellaisenaantodentamaan rakenteiden kosteuspitoisuuden. Mittaustuloksilla voidaan siis pitävästiperustella mahdolliset jatkotoimenpiteet.
Standardit täyttävien tarkkuusmittausten tutkimuksen kannalta suurimpana heikkoutenavoidaan pitää niiden soveltumattomuutta pitkäaikaisiin jatkuvatoimisiin mittauksiksiin.Esimerkiksi betonin suhteellisen kosteuden tarkkuusmittauksia voidaan suorittaa jokoporanreikä- tai näytepalamittauksina. Poranreikämittausta ei voida pitää luotettavana,mikäli se suoritetaan pidempiaikaisena mittauksena. Tähän vaikuttavat muun muassaporatun reiän ikä, asennuksen tiiveys ja betonin ja sen ulkopuolisten olosuhteidenmahdollinen heilunta. Näytepalamittaus sitä vastoin suoritetaan laboratoriossa eikä tätenkerro kuin näytteenottohetken tilanteen.
Mittausten hetkellisyyttä voidaankin pitää tämän mittauskategorian mittaustenheikkoutena verrattuna puolikiinteisiin ja kiinteisiin mittauksiin. Tarkkuusmittauksillasaadaan tarkka tieto siitä, mitkä ovat olosuhteet kyseisenä mittaushetkenä. Kosteusriskienhavaitsemiseksi voidaan pitää tehokkaampana seurata kosteuden kehittymistä. Kuntarkkuusmittaus vastaa kysymykseen: mikä on rakenteen suhteellinen kosteus nyt?Vastaa jatkuvatoiminen mittaus kysymykseen: onko rakenteen kosteuspitoisuuskasvussa, laskussa vai vakio? Lisäksi tarkkuusmittauksien suorittaminen vaatii ainajonkin asteista rakenteen rikkomista, mikä voi osoittautua ongelmaksi erityisestivalmiissa ja käytössä olevissa rakennuksissa.
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Puolikiinteät mittalaitteet
Puolikiinteillä mittalaitteilla tarkoitetaan mittalaitteita, jotka integroidaanmittauskohteisiin, mutta ovat helposti kalibroitavissa ja tarvittaessa huollettavissa taivaihdettavissa. Tätä mittaustapaa edustaa esimerkiksi Vaisala Oy:n Jade Smart Cloud -järjestelmä, joka koostuu langattomista paristokäyttöisistä dataloggereista, niihinkytketyistä mittapäistä, Ethernet-yhteydellä varustetusta tukiasemasta sekäpilvipalvelimesta. Kyseinen konsepti on yleisimmin käytössä rakennustyömailla, joissasitä hyödynnetään betonirakenteiden kuivumisen kehittymisen ja kuivumisolosuhteidenseurantaan. Järjestelmällä voidaan betonin lisäksi mitata myös sisäilman tai esimerkiksieristevillan kosteutta. Kuvassa 13 on visualisoitu järjestelmän eri osat ja niiden välisetyhteydet.

Kuva 13: Vaisala Jade Smart Could, yleiskatsaus (Vaisala Oy, 2020).
Tällaiset puolikiinteät järjestelmät ovat kalibroitavissa, jolloin niiden antamia tuloksiavoidaan pitää suhteellisen luotettavina. Lisäksi järjestelmät mittaavat tuloksiajatkuvatoimiseksi, mikä mahdollistaa trendiseurannan.
Puolikiinteiden mittalaitteiden asennus on kuitenkin haasteellista. Mittalaite tulisi asentaarakenteeseen siten, ettei laite, sen varusteet (esim. kaapelointi) tai asennustarvikkeet(esim. putkitus) vaikuta rakenteen olosuhteisiin. Huolimattomasti asennetun laitteenantamat tulokset ovat epäluotettavia, eivätkä välttämättä kerro rakenteen todellisestatilasta tai kosteuskäyttäytymisestä. Lisäksi asennukset tulisi suojata siten, ettei yllättävätulkopuoliset tekijät pääse häiritsemään mittauksia. Tällaisia yllättäviä häiriötekijöitä ovatesimerkiksi mekaaninen rasitus ja mitattavan rakenteen pinnalle kulkeutuva vesi.
Poranreikämittauksin toteutettujen puolikiinteiden mittauksien käyttöiästä ei ole paljoatutkimusta. Tämänhetkisen tiedon valossa poranreikää ei voida pitää luotettavanalähteenä pitkäaikaisissa mittauksissa. Haastatteluissa ilmeni, että poranreikien lyhyt-ikäisyyden ongelma liittyy todennäköisimmin epätäydelliseen asennustiiveyteen.
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Toistaiseksi mittalaitteiden kalibrointi toteutetaan manuaalisesti. Manuaalinen kalibrointivaatii mittalaiteasiantuntijan käyntejä mittauskohteessa, mikä voi osaltaan tuottaakustannuksia ja ylimääräistä vaivaa tilaajaosapuolelle.
Kiinteät mittalaitteet
Tässä diplomityössä kiinteiksi mittalaitteiksi luokitellaan mittalaitteet, jotka asennetaanrakenteiden sisään siten, ettei niihin päästä käsiksi rikkomatta rakenteita. Kiinteidenmittalaitteiden tarkoituksena on mitata rakenteen kosteustrendiä rakenteen luonnollisessatilassa.
Kiinteiden mittalaitteiden käyttö ei rajoitu pelkästään työmaa-aikaisiin mittauksiin, vaanmittauksia voidaan jatkaa pitkälle rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Kerranvuorokaudessa mittaavilla paristokäyttöisillä kapasitiivisilla mittalaitteilla saavutetaanlaitevalmistajien mukaan jopa kymmenen vuoden käyttöikä.
Haastatteluissa käsiteltiin tähän liittyen ainoastaan kapasitiivisia mitta-antureita, joillavoidaan mitata suhteellista kosteutta niin ilmasta kuin materiaaleistakin. Mitta-anturiensuurena etuna ovat niiden pieni koko ja halpa hinta, jolloin niitä on mahdollista asentaauseita kappaleita samaan kohteeseen.
Mittalaitteiden kokonaisuus voi olla hyvin samankaltainen kuin yllä esitetyllä VaisalaJade Samrt Cloudilla – järjestelmä sisältää mittapäät, anturimoduulin, tukiaseman japilvipalvelimen datan tallennusta ja jatkokäyttöä varten.
Mittalaitteet asennetaan tavallisimmin kalibroituna, sillä asennuksen jälkeinenkalibroiminen ei ole mahdollista. Mittalaitteiden standardeja suurempi virhemarginaalitulee tiedostaa tuloksia tulkitessa ja siksi analysoinnin tulisikin perustua kosteustrendinseurantaan. Mittapäiden verkosto on kohteesta riippuen usein laaja ja käsittää useitamittapäitä. Varsinaisten kosteusriskejä ja mahdollisten mittaushäiriöitä voidaan tunnistaavertailemalla eri mittapäiden tuloksia. Mikäli mittalaitteiden verkosto ei luomahdollisuutta vertailulle, voidaan betoniin upotetun mittapään tarkkuutta arvioidavertaamalla tuloksia samaan sijaintiin teetettyihin rakennekosteuden tarkkuusmittauksiin.Kuvassa 14 on esitetty Sensirion SHT35 kapasitiivisen mitta-anturin valmistajanilmoittamat suhteellisen kosteuden mittavirhemarginaalit (Sensirion Oy, 2020). Kyseinenmitta-anturi on kooltaan 2,5 x 2,5 x 0,9 mm3.
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Kuva 14: SHT35 kapasitiivisen kosteusanturin valmistajan ilmoittamat suhteellisenkosteuden mittavirhemarginaalit (Sensirion Oy, 2020).
Kiinteät mittalaitteet asennetaan siis esimerkiksi betonirakenteisiin rakennusvaiheessa,jolloin mittapäät voidaan upottaa betonivaluihin. Etuna tässä on se, että mittaus jatkuuvielä betonirakenteen pinnoituksenkin jälkeen, jolloin rakenteen kosteusolosuhteetsaattavat vielä oleellisesti muuttua.
4.1.3.2 Painesuhteiden mittaaminen
Painesuhteiden mittaamiseen on olemassa kaksi metodia: differentiaalipaineenmittaaminen esimerkiksi kalvoanturilla ja eri tilojen absoluuttisten paineidenmittaaminen ja näiden tulosten vertailu.
Yleisimmin käytetty painesuhteiden mittaustapa on differentiaalipaineen mittaaminenpaine-eromittareilla; tavallisimmin läpivirtausantureilla tai kalvoantureilla. Näistäkahdesta mittausmenetelmästä jälkimmäistä pidettiin haastateltavien keskuudessaluotettavampana. Läpivirtausanturin heikkoudet liittyvät vahvasti anturin asennukseenliittyviin haasteisiin ja rakennuksen ja ulkoilman sekä rakennuksen sisätilojen välistenpaine-erojen pienuuteen. Läpivirtausanturissa käytettävän läpivirtausputken pituus,halkaisija, asennustiiveys ja mahdolliset litistymät vaikuttavat mittaustuloksiin.Läpivirtausanturin mittatarkkuus heikkenee läpivirtausputken pituuden kasvaessa,putken halkaisijan pienetessä, asennustiiveyden puutteiden ja putken halkaisijanmuodonmuutoksien seurauksena. Kalvoantureita käytettäessä virhemarginaalia voidaannäiltä osin pitää pienenä.
Absoluuttisen paineen mittaaminen painesuhteiden selvittämiseksi jakoi haastateltavatkahteen ryhmään: puoltaviin ja vastustaviin. Painebarometrien käyttämistäpainesuhteiden mittaamiseksi vastustaneet asiantuntijat perustelivat kantaansamittalaitteiden liian korkealla virhemarginaalilla. Painesuhteiden ollessa pieniä, tuleemittalaitteelta vaatia matalaa virhemarginaalia ja korkeaa resoluutiota. Teknocalor Oy:nmittausjärjestelmien tuoteryhmäpäällikkö Johanna Satumäen mukaanvähimmäisvaatimuksen tulisi mittatarkkuuden osalta olla ±1 Pa ja resoluution elilukematarkkuuden 0.1 Pa. Esitettyä suurempi virhemarginaali tai pienempi resoluutio
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kaventavat automaattihälytyksille asetettavan sallitun paine-eron aluetta ja voi tätenjohtaa virheellisiin hälytyksiin. Edellä mainittuihin tarkkuusvaatimuksiin ei menetelmäävastustaneiden mukaan päästä, kun puhutaan hankintakustannuksiltaan kohtuullisenhintaisista laitteista.
Oli mittausmenetelmä mikä tahansa, on ulkoilman sääolosuhteilla suuri merkitysmittaustulosten tarkkuuteen. Tällaisia olosuhteita ovat muun muassa tuuli ja lämpötila.A-insinöörit Oy:n laatiman mittausohjeen mukaan paine-eroja ei suositella mitattavan,kun tuulen keskinopeus on yli 6 m/s tai ulkoilman lämpötila on alle -15 ºC. Tuulenvaikutusta voidaan vähentää asentamalla mittaputken päähän T-haara tai asentamallaputken ulostulo niin kutsuttuun paineentasauslaatikkoon. On myös syytä tiedostaa, ettäerityisesti korkeiden rakennusten ulkoseinien ulkopinnalle voi kehittyä voimakkaitavertikaalisia ilmavirtauksia vaikkei sää olisi suhteellisen tyyni.
4.1.3.3 Ilmankosteuden mittaaminen
Ilmankosteutta mitataan pääsääntöisesti kapasitiivisilla kosteusantureilla. Kuten aiemminmainittu, ovat kapasitiiviset suhteellista kosteutta mittaavat mittalaitteet pienikokoisia,kustannustehokkaita ja pitkäikäisiä.
Ilmankosteuden mittaaminen on edeltäviä yksinkertaisempaa. Siihen liittyy vähemmänulkoisia häiriötekijöitä, mikä helpottaa myös siihen käytettävien mittalaitejärjestelmienasennusta. Mittalaitejärjestelmät ovat tavallisesti lähes identtiset rakenteiden kosteuttamittaavien kiinteiden mittalaitejärjestelmien kanssa. Ainoa merkittävä eroavaisuus on,että mittapäät asennetaan pinta-asenteisesti huonetilaan, ei rakenteiden sisään. Pinta-asennus mahdollistaa laitteiden huollon, vaihdon ja kalibroinnin mittausjakson aikana.
Haastatteluissa nousi esiin vain yksi mittauksiin vaikuttava riski: kosteudenkondensoituminen mittapäähän. Korkea sisäilman kosteus ja/tai viileä mittapää voivataiheuttaa kosteuden tiivistymisen mittapään pintaan. Toisaalta kondensoituminentapahtuu tavallisimmin tilanteissa, joissa sisäilman kosteus on epätavallisen korkeallatasolla, ja sen tulisi häiriöttömästikin mitattaessa indikoida mahdollisesta ongelmasta jajohtaa jatkotoimenpiteisiin.
Tulosten analysoinnin vuoksi ilmankosteuden mittauksen yhteydessä tulee aina mitatamyös mitattavan ilman lämpötila. Lämpötila- ja ilmakosteusmittaukset suoritetaankinyleensä samoilla mittalaitteilla. Kapasitiiviset mittalaitteet mittaavat ilman suhteellistakosteutta.  Ilman absoluuttinen kosteus voidaan selvittää analysoimalla suhteellisenkosteuden ja lämpötilan suhdetta.
4.1.4 Mittaustulosten analysointi ja jatkokäsittely
Mittausprosessi
Oli mitattu suure mikä tahansa, vaatii tulosten analysointi aina asiantuntemusta ja selkeääprosessia. Ennen mittauksiin ryhtymistä on tiedostettava mitattavan suureen vaikutuskokonaisuuteen ja mittauksilla tavoiteltava hyöty. Vastuu tulosten käsittelystä tulisiosoittaa henkilölle, joka ymmärtää kosteusvaurioiden kompleksista kokonaisuutta sekätiedostaa suureiden mahdolliset raja- ja viitearvot. Tulosten analysoijan on tiedostettavamilloin saadut tulokset ovat normaaleja ja milloin poikkeavia, onko poikkeavuuksien syytselitettävissä, missä tilanteissa vaaditaan jatkotoimenpiteitä ja mitä kyseisetjatkotoimenpiteet ovat. Datan runsauden vuoksi järjestelmiin suositellaan asetettavanautomaattisia hälytyksiä, joiden avulla voidaan vähentää ihmisen tekemää työtä ja



58

tehostaa seurantaa. Kuvassa 14 on esitetty ehdotukseni prosessista, jota noudattaenolosuhdemittauksia voidaan tehokkaasti toteuttaa.

Kuva 14: Prosessikaavio – kosteusvaurioihin puuttuminen olosuhdemittauksen keinoin.
Prosessi alkaa tutustumalla lähtötietoihin. Lähtötietoihin kuuluvat muun muassaolemassa olevat suunnitelmat ja selosteet, tiedot rakennukselle toteutetuista korjauksistasekä aikaisempien tutkimusten ja selvitysten raportit.
Lähtötietojen jälkeen prosessissa edetään mittauksiin liittyvien yksityiskohdat kutenmitattavien suureiden, mittauspisteiden sekä mittalaitteiden valintaan. Näiden valintojentulee perustua lähtötiedoista saatuun dataan. Mittauksiin liittyviä peruskysymyksiä onkäsitelty laajasti diplomityön aiemmissa osissa.
Jatkuvatoimisten mittausten tavoitteena on kerätä pitkän aikavälin tietoa rakennuksessavallitsevista olosuhteista. Tällöin voidaan seurata trendejä ja havaita hitaasti kehittyviä
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muutoksia. Pitkän aikavälin datasta voidaan havaita syy-seuraussuhteita, joidentulkitseminen hetkellisistä mittauksista olisi haastavaa. Analysoinnin ja jatkokäsittelynkannalta datan tallennukseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Datantallennusformaatti tulisi valita prosessin seuraaviin vaiheisiin soveltuvaksi. Ennenformaatin valintaa on tiedostettava mitä tiedolla halutaan tehdä ja missä tietoteknisissäohjelmistoissa sitä halutaan hyödyntää. Koska mittausdataa kertyy kohteesta/kohteistariippuen suuria määriä, tulisi sen arkistointiin liittyvät yksityiskohdat suunnitella tarkoin.Arkistointitiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi tallennuspaikkaa, tiedostorakennetta,tiedostojen nimeämismallia ja tietojen arkistointiaikaa.
Datan analysoinnin vaiheessa on korostettava vaadittavaa asiantuntemusta. Kuten edellämainittu, on mittaustulosten tulkinnassa tiedostettava mitkä ovat mitattavan suureenmahdolliset raja- ja viitearvot, milloin tulos on poikkeava, mikä on poikkeaman vaikutuskokonaisuuteen, ja mitkä ovat mahdolliset jatkotoimenpiteet. Mittaustuloksillesuositellaan asetettavan hälytysarvoja, jolloin tietokone ilmoittaa automaattisestireagoitavista poikkeavaisuuksista. Analysoinnin työkaluina voidaan käyttää myöserilaisia mallinnusohjelmia, joiden kautta voidaan laskennallisesti havaitakosteusvaurioriskejä; tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Fraunhofer-GesellschaftinWUFI® Pro sekä VTT:n ja TTY:n Suomalainen homemalli. Tietoteknisten työkalujenhyödyntämisestä on kerrottu enemmän tämän luvun lopussa.
Data-analysointi johtaa aina jatkotoimenpidepäätökseen. Jatkotoimenpiteitä voivat ollaesimerkiksi kuntotutkimus, täydentävät käyttäjähaastattelut tai seurannan jatkaminen.Vasta jatkotoimenpiteet voivat johtaa korjaustoimenpiteisiin.
Korjaustoimenpiteisiin ei suositella ryhdyttävän yksin reaaliaikaisen seurannanperusteella vaan niiden tulisi aina perustua tarkempaan tutkimukseen. Jatkuvatoimisetmittalaitteet eivät aina ole toteutettavissa standardien mukaisesti, niiden mittatuloksissaon usein tulkinnanvaraa ja niiden antamat tulokset kohdistuvat vain rajattuunkokonaisuuteen. Muun muassa näistä syistä suuria korjauksia koskeviainvestointipäätöksiä ei mielellään toteuteta yksin näihin tuloksiin perustuen.
Prosessin läpikäyminen johtaa siis väistämättä uuden datan syntymiseen ja mahdollisestijopa korjaustoimenpiteisiin. Sekä uusi data että korjaus vaikuttavat lähtötietoihin, jolloinprosessi alkaa alusta. Jatkuvatoimisten mittausten prosessi on siis oikein toteutettunaitseään kehittävä, jolloin tietämys rakennuksen tilasta ja ymmärrys sen toiminnastatarkentuu kierros kierrokselta.
Rakennusfysikaalisten laskentaohjelmistojen hyödyntäminen
Kosteusvaurioriskien havaitsemisessa rakennusfysikaalisten laskentaohjelmistojenhyödyntämiseen on olemassa ainakin kaksi tulokulmaa:

1. Laskennallisesti selvittää mitattujen suureiden vaikutusta eri rakennusosiin2. Selvittää rakenteen suunnitelmanmukaista toimivuutta vertailemalla lasken-nallisia ja mitattuja arvoja toisiinsa.
Mitattujen suureiden vaikutusta mallintaessa voidaan laskea esimerkiksi materiaalinkosteuspitoisuus ilmanlämpötilan ja -kosteuden arvoista. Alla esitetyssä esimerkki-tapauksessa on mallinnettu nelikerroksisen ulkoseinärakenteen kosteuspitoisuutta eriajanhetkinä (Kuvat 15, 16, 17, 18 ja 19. Esimerkin ulkoseinärakenne on esitetty kuvassa15, mitatut ulko- ja sisäilman ominaisuudet eri ajanhetkinä on esitetty kuvassa 16.
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Rakenteen laskennallisia kosteuspitoisuuksia on esitetty kuvissa 17, 18 ja 19. Laskennanvaatimia materiaalitietoja ovat materiaalien tiheydet, huokoisuudet, lämpökapasiteetit,vesipitoisuudet suhteessa suhteelliseen kosteuteen, nestemäisen veden siirtymiskertoimetvesipitoisuuden suhteen, lämmönjohtavuudet suhteessa vesipitoisuuteen sekä diffuusio-vastukset suhteellisen kosteuden suhteen. Esimerkissä käytetty laskentaohjelmisto onWUFI 5.0. (Delgado ym., 2013.)

Kuva 15. Esimerkin ulkoseinärakenteen rakennetyyppi (Delgado ym., 2013).

Kuva 16: Mitatut ulko- ja sisäpuolen ominaisuudet ajan suhteen (Delgado ym., 2013).
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Kuva 17: Rakenteen laskennallinen kokonaiskosteuspitoisuus ajan suhteen(Delgado ym., 2013).

Kuva 18: Tiilimuurauksen laskennallinen kosteuspitoisuus ajan suhteen(Delgado ym., 2013).
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Kuva 19: Mineraalivillaeristeen laskennallinen kosteuspitoisuus ajan suhteen(Delgado ym., 2013).
Rakenteen suunnitelman mukaista toimivuutta tarkastellessa rakenteelle tehdään sekälaskennallinen mallinnus että varsinainen mittaus. Kahta saatua tulosta verrataantoisiinsa. Tällä tavoin voidaan havaita, mikäli rakenteeseen kohdistuu odotettuakorkeampaa kosteusrasitusta. Tällaisissa tarkasteluissa on kuitenkin huomioitava, ettämallinnukset ovat aina yksinkertaistuksia todellisuudesta. Esimerkiksi Suomalainenhomemalli -laskennan toimivuutta ei olla vielä laajamittaisesti vahvistettukenttätutkimuksin.
4.2 Jatkotutkimustarve
Kuten olemme huomanneet, ovat rakennusten kosteusvauriot ja niiden vaikutuksetrakennuksen käyttäjiin hyvin laaja ja moniammatillinen kokonaisuus, jonkatutkimuksellisissa yksityiskohdissa on vielä verrattain paljon harmaita alueita. Jatko- jalisätutkimustarvetta voidaan havaita lähes jokaisella osa-alueella.
Kosteusvaurioiden aiheuttamista terveydellisistä haitoista ja niiden syntymekanismeistaon vielä varsin vähän tutkimusnäyttöä. Tutkimusnäytössä on puutteita erityisesti useidensisäilmassa esiintyvien epäpuhtaustekijöiden yhteisvaikutuksesta tilankäyttäjienterveyteen. Kansanterveyden kohentamiseksi aiheeseen liittyvän tutkimuksen tarvettavoidaan pitää akuuttina. Kiistellyt näkemykset niin tilankäyttäjien oireista kuin oireidenaiheuttajistakin lietsovat epävarmuutta rakennusten käyttäjien, omistajien, ylläpito-organisaatioiden ja muiden toimijoiden keskuudessa.
Kosteusvaurioiden havaitsemiseksi käytettävien mittalaitteiden toiminnassa kyseiseentehtävään on olemassa epävarmuutta. Siitä, miten reaaliaikaisilla mittauksilla voidaanhavaita kosteusvaurioita tai kosteusvaurioriskejä, ei löydy juurikaan tutkimusta. Aiheestaolisi perusteltua toteuttaa niin laboratorio- kuin kenttätutkimuksiakin, jotta reaaliaikaistenmittalaitteiden käyttö voisi yleistyä ja kehittyä.



63

Kaupallisten mittalaitteiden kirjo on laaja, eikä mittauksille ole olemassa vielämontaakaan standardia tai virallista ohjeistusta. Standardeja voitaisiin tulevaisuudessalaatia ainakin ilmanpainesuhteiden mittaukseen sekä rakenteiden suhteellisen kosteudentrendimittaukseen. Standardien olemassaololla voitaisiin helpottaa tulostenjatkokäsittelyä ja analysointiteknologioiden kehittämistä sekä välttää heikkolaatuisten javirheellisten mittausten esiintymistä.
Rakennusfysikaaliset laskentaohjelmistot ja mallit ovat kehittyneet vauhdilla viimeistenvuosien aikana. Mallien toimivuuden todentamisesta on toistaiseksi olemassa vain vähäntutkimusta. Rakennuksen laskennallisten olosuhteiden vastaavuutta todellisuuteen olisisyytä tutkia niin laboratorio- kuin kenttäkokein.
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5 Yhteenveto
Vaikka kosteusvaurioita on suomalaisissa rakennuksissa kansainvälisesti vertaillenvarsin vähän, ovat ne silti harmillisen yleisiä. Vaikka kosteus- ja homevaurioidenyhteydestä erilaisiin terveydellisiin oireisiin on olemassa runsaasti näyttöä, on toistaiseksiepäselvää, mitkä tekijät vauriorakennuksissa aiheuttavat käyttäjien oireilun. Erityisestiuseiden sisäilman epäpuhtaustekijöiden yhteisvaikutuksista on vain vähän tutkimusta.
Materiaalien kosteudensietokyky on riippuvainen kosteuden määrästä ja vaikutusajasta,mistä johtuen nopealla reagoinnilla voitaisiin vaikuttaa kosteusvaurioidenvoimakkuuteen ja laajuuteen. Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy on kuitenkin haastavaa,sillä rakennuksen mahdollisia kosteuslähteitä on lukemattomia ja kosteusvaurioalueetovat yleensä suhteellisen paikallisia. Rakennukset ovat aina ainutlaatuisiakokonaisuuksia, jolloin myös kosteusvaurioriskit ovat kohdekohtaisia.
Reaaliaikaiset olosuhdemittaukset sisältävät kosteusvaurioriskien havaitsemisen kannaltatiettyjä rajoitteita. Mittalaitteiden verkostolla ei yleensä työvoima- ja kustannusresurssientai teknisten rajoitteiden varjossa voida kattaa rakennuksen jokaista osaa. Tällöinjärjestelmään jää väistämättä katvealueita, joista mittausdataa ei ole saatavilla. Toinenmerkittävä rajoite on, että reaaliaikaisilla mittauksilla voidaan havainnoida vain tiettyjäominaisuuksia niin rakenteista kuin sisäilmastakin. Tämä johtaa siihen, ettäkosteusvaurioriskien havainnointi keskittyy vain tietynkaltaisiin riskitekijöihin.
Tehokkaimmiksi tavoiksi havaita kosteusvaurioita tai kosteusvaurioriskejä koettiinrakenteiden suhteellisen kosteuden mittaaminen, rakenteiden pintakosteudenosoittaminen, painesuhteiden mittaaminen, ilmankosteuden mittaaminen, materiaali-näytteiden mikrobianalyysit sekä lämpökamerakuvaukset.
Edellä luetelluista tehokkaiksi koetuista menetelmistä kolmea voidaan soveltaajatkuvatoimisiin reaaliaikaisiin mittauksiin. Nämä menetelmät ovat rakenteidensuhteellisen kosteuden mittaaminen, painesuhteiden mittaaminen sekä ilmankosteudenmittaaminen.
Onnistuneiden mittauksien toteuttaminen edellyttää, että mittapisteet valitaan mittaustapaja mittauksella tavoiteltavat hyödyt huomioiden. Rakenteiden kosteutta mitattaessatavoiteltavat hyödyt jaettiin kolmeen ryhmään:

1. Terveessä rakennuksessa kehittyvien kosteusvaurioiden havaitseminen(ennaltaehkäisevät seurantamittaukset)2. Toteutetun kosteusvauriokorjauksen onnistumisen varmistaminen3. Rakennusaikaisen kosteuden havaitseminen ja kuivumisen varmistaminen.
Terveessä rakennuksessa kehittyvien kosteusvaurioiden havaitsemiseksi mittalaitteidensijainnit suositeltiin valittavan kattavaan riskirakennekartoitukseen perustuen.Riskirakenneanalyysissa voidaan hyödyntää rakennusfysikaalisia laskentaohjelmistoja.Toteutetun kosteusvauriokorjauksen onnistumista varmistaessa tulisi mittapisteeksi valitarealisoituneen kosteusvaurion kriittisin piste, joka voi olla joko voimakkaimminkosteusrasittunut kohta tai alue, johon mahdollisesti uusiutuva vaurion oletetaanvaikuttavan ensimmäisenä. Rakennusaikaisen kosteuden havainnointi ja kuivumisenseuranta sitä vastoin tulisi suorittaa rakennusaikaiselle kosteudelle alttiina olevillerakenteille, joiden kuivuminen on hidasta tai kosteudensietokyky heikko.
Painesuhteita mittaamalla pyritään havaitsemaan rakennuksessa vallitsevia epätavallisenkorkeita yli- tai alipaineita. Mittapisteitä tulisi sijoittaa jokaiseen ilmansuuntaan ja
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jokaiseen kerrokseen. Painesuhteita tulisi mitata muiden mittausten kanssa samoistatiloista, jotta eri mittauksilla saatuja tuloksia voidaan käsitellä kokonaisuutena. Myösilmankosteutta tulisi mitata samoista tiloista muiden mittausten kanssa. Ilmankosteuttavoidaan mitata sisä- ja ulkotiloista seinäpintaan asennettavilla mittalaitteilla.
Rakenteiden suhteellista kosteutta mitatessa mittaukset voidaan tehdä jokostandardoiduilla tarkkuusmittalaitteilla, puolikiinteillä mittalaitteilla tai kiinteillämittalaitteilla. Näistä mittalaitetyypeistä viimeksi mainittu soveltuu niin rakennus- kuinkäytönaikaisiin reaaliaikaisiin kosteusmittauksiin. Kiinteiksi mittalaitteiksi suositellaankapasitiivisia mitta-antureita muun muassa niiden pitkän käyttöiän ja kustannus-tehokkuutensa vuoksi. Kiinteillä mittalaitteilla suoritettavien mittausten tavoitteena onhavainnoida rakenteen kosteuskehitystä, jota analysoimalla voidaan tunnistaamahdollisia kosteusvaurioriskejä. Tulosten jälkikäsittelyn näkökulmasta rakenteidenmittalaitteet suositellaan varustettavan lämpötila-anturein.
Rakennuksen ulko- ja sisäilman sekä eri sisätilojen välisten painesuhteiden mittaaminensuositellaan toteutettavan differentiaalipainemittareilla, joiden toiminta perustuukalvoantureihin. Tuulen vaikutuksen minimoimiseksi ulkotiloissa sijaitsevat mittapäätsuositellaan varustettavan T-haaralla tai paineentasauslaatikoilla. Painebarometrienkäyttö painesuhteiden havaitsemiseksi herätti haastateltavien kesken eriäviä näkemyksiä.
Ilmankosteuteen liittyvät mittaukset suositellaan toteutettavan lämpötila-kosteus-antureilla, joissa kosteuden mittaaminen suoritetaan kapasitiivisilla mittalaitteilla. Pinta-asenteisille mittalaitteille on mahdollista suorittaa tarvittavat kalibroinnit jahuoltotoimenpiteet. Kapasitiiviset mitta-anturit ovat pienikokoisia, pitkäikäisiä jakustannustehokkaita.
Olosuhdemittaukset on syytä suunnitella huolellisesti. Ennen mittauksiin ryhtymistätulisi tiedostaa mitattavan suureen vaikutus kokonaisuuteen sekä mittauksilla tavoiteltavahyöty. Tulosten käsittelystä vastaavan henkilön olisi syytä tiedostaa:

- Mitattujen suureiden mahdolliset raja- ja viitearvot,- Milloin saatu mittaustulos poikkeaa normaalista,- Mikä voisi selittää poikkeavuudet,- Missä tilanteissa vaaditaan jatkotoimenpiteitä sekä- Mitä vaaditut jatkotoimenpiteet ovat.
Järjestelmiin rakennetuilla automaattihälytyksillä sekä hyvin suunnitelulla mittaus-prosessilla voidaan tehostaa tulosten analysointia ja kasvattaa mittauksilla saavutettaviahyötyjä.
Kosteusvaurioriskien havaitsemiseksi voidaan hyödyntää rakennusfysikaalisialaskentaohjelmistoja. Ohjelmistojen avulla voidaan selvittää mitattujen suureidenvaikutusta eri rakennusosiin tai rakenteen suunnitelmanmukaista toimivuuttavertailemalla laskennallisia ja mitattuja arvoja toisiinsa.
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