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Ilmiö ja sen seuraus 
- homeongelma ei poistu eliminoimalla seurauksia eli itiöitä 

19.10.2015 

2. rakennusmateriaalien hajoamistuotteet 
 
    homesienten entsyymit pilkkovat esim. puun lingniiniä, selluloosaa ja hemiselluloosaa  
 
 palonestoaineet   muovien ftalaatit            2-etyyli-1-heksanoli 
 
  ammoniakki             formaldehydi 

1. mikrobikasvun seuraukset  

 

   itiöt      sienirihmat    mykotoksiinit  

 

    MVOC    bakteeritoksiinit     β-glukaani  3-hydroksirasvahapot 

 

   ergosteroli  muramiinihappo        endotoksiini                   

  

Homevaurio rakenteissa      -      ihmisillä oireilua ja jopa sairauksia  

 

 



19.10.2015 

Brett J. Green 



Kastuminen kostautuu aina 
 - rakennusmateriaalien varastointi 
 - rakenteiden kastuminen rakentamisen aikana 
 - erityisesti korjausrakentamisessa ei kuivaketju saa katketa  

• PUUMATERIAALI 
- sinistäjäsienet  

- muottilaudoituksia tai tojalevyä ei kestä jättää rakenteisiin 

• KIPSILEVY 
- taustapahvi herkkä mikrobikasvulle, sädesieni 

• MINERAALIVILLA 
- kastuttuaan hidas kuivamaan, homeen haju ei irtoa millään 

- tasakattokorjaukset harjakatoiksi: vaihda yläpohjan villat 
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Matoissa muovien pehmittiminä ftalaatit 
uusissa muovimatoissa on eri pehmittimet kuin aiemmin 
 

19.10.2015 
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2-etyyli-1-heksanoli 
maton pehmitinaine (DEHP) 

liima (2-etyyliheksyyliakrylaatti) 

kosteuden vaikutus 

indikaattoreita muovi-
materiaalin hajoamisesta 

viskositeetin säätäjät 
TXIB 

aromaattiset 
bentseeniyhdisteet 

stabilisaattorit 
liuottimet (mm. tolueeni, 

ksyleeni, fenoli, dioksaani) 

MVOC 

väriaineet ja pigmentit 

Vauriomekanismit, betonin alkalinen kosteus  
(Eero Palomäki) 



19.10.2015 

VTT, Helena Järnström 

• VTT publications 672, 2007 

• VTT publications 571, 2005 

 

Oireet loppuvat kun lattia korjataan 

• Tuomainen, Seuri, Sieppi:  Int Arch Occup Environ Health (2004)77:222-226  

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14689309 

• Wieslander, Kumlin, Nordbäck: Archives of Environmental &Occupational 
Health, Vol 65, No 1, 2010 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20146997 

• Metiäinen P.: Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 9/2009 

 http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-09-09.pdf 

 

 

Muovimattopäästöt 
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/terveydelliset_tekijat/sisailman_2
eh/sivut/default.aspx 
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Rakennusterveysasiantuntijakoulutus Kuopiossa 
 
Muovimatto konsensustyöpaja 2011-2012: 
HYVÄT TUTKIMUSTAVAT BETONIRAKENTEISTEN LATTIOIDEN  
MUOVIPÄÄLLYSTEIDEN KORJAUSTARPEEN ARVIOINTIIN  
Hanna Keinänen, Vahanen Oy 2013 
http://www.uef.fi/documents/976466/1799771/Kein%C3%A4nenHanna_virallinen.pdf/b91275a2-b2eb-
4ad0-96bd-5dda9d31fbfa 
 
 
Uudempien PVC –lattia päällysteiden vaurioituminen kosteusrasituksen 
johdosta 
Sanna Lappi 2013 
http://www.uef.fi/documents/976466/1799771/LappiSanna_virallinen.pdf/8eaf54a6-56ad-4bbd-bb1f-08aee7ace4e7 
 
 
Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta 
lämmittämällä 
Kai Kylliäinen 2010 
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0052-4/urn_isbn_978-952-61-0052-4.pdf 
 
 

Muovimattopäästöt 
 
 

http://www.uef.fi/documents/976466/1799771/Kein%C3%A4nenHanna_virallinen.pdf/b91275a2-b2eb-4ad0-96bd-5dda9d31fbfa
http://www.uef.fi/documents/976466/1799771/Kein%C3%A4nenHanna_virallinen.pdf/b91275a2-b2eb-4ad0-96bd-5dda9d31fbfa
http://www.uef.fi/documents/976466/1799771/LappiSanna_virallinen.pdf/8eaf54a6-56ad-4bbd-bb1f-08aee7ace4e7
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0052-4/urn_isbn_978-952-61-0052-4.pdf
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ketoneita 

aldehydejä (mm. 
heksanaali, pentanaali) 

karboksyylihappoja (mm. 
propaanihappo) 

MVOC 

linoleumin hajoamista 
indikoivia yhdisteitä puujauhe 

pellavaöljy 

hartsi 

kalkkikivi 

väripigmentit 

kosteuden vaikutus    

- alustan kosteus            
- ulkopuolinen kosteus  

 

Vauriomekanismit, betonin alkalinen kosteus  
(Eero Palomäki) 



Muovimatto-konsensustyöpaja 2011-2012: 
 
 HYVÄT TUTKIMUSTAVAT BETONIRAKENTEISTEN LATTIOIDEN  
 MUOVIPÄÄLLYSTEIDEN KORJAUSTARPEEN ARVIOINTIIN  
 Hanna Keinänen, Vahanen Oy 
 
 
 
 

19.10.2015 



Matto-ongelman selvittäminen 
- kosteus: pintailmaisin maton päältä, viiltomittaus maton alta, porareikämittaus betonista 
- FLEC –mittaus pinnalta: maton päältä ja maton alta 3 vrk maton poiston jälkeen 
- mattopalanäyte (bulk –näyte)  

Kosteu
s 

VOC-näytteet 

Viilto-
mittaus 

maton alta 
  

Sisäilma FLEC-päästö 
maton päältä 

  
  
  

FLEC-päästö 
betonin päältä 

(3vrk maton poiston 
jälkeen) 

  

Mattonäyte 
irrotettu lattiasta 
TTL:n bulk –analyysi 
 päivitetty 12.1.2015 

  
% RH  µg/m3 µg/m2h µg/m2h µg/m3g 

          
85% kriit-
tinen arvo 

(Merikallio 

ym. 2007) 
 

80 %  

(TTL:n 
mittausko-

kemus) 

Tavanomainen  
(Salonen 2009, 2011) 

1-Butanoli                      4,0 

2-Etyyli-1-heksanoli        
2,0 

  

TVOC                               80 
  

Kohonnut  
(STM:n  asetus 545/2015) 

1-butanoli                    

2-Etyyli-1-heksanoli            10 
TXIB                                   10  

PVC matto ja 
mattoliima 
  

1-Butanoli                    
2-Etyyli-1-heksanoli      

C9-alkoholit                  

  
TVOC                           

PVC matto ja 
mattoliima 
  

1-Butanoli                     
2-Etyyli-1-heksanoli       

C9-alkoholit                   

  
TVOC                            

PVC matto ja mattoliima 
  

1-Butanoli                      

2-Etyyli-1-heksanoli          70 
C9-alkoholit 

2EH + C9 alk.                        

TVOC                             200 

  Linoleumimatto ja 
liima 
- aldehydit 

      heksanaali               
      pentanaali               

- hapot 

      propaanihappo 
      heksaanihappo        

      pentaanihappo        

- terpeeniyhdisteet  
      α-pineeni                

TVOC                           

Linoleumimatto ja 
liima 
- aldehydit 

      heksanaali               
      pentanaali               

- hapot 

      propaanihappo 
      heksaanihappo        

      pentaanihappo        

- terpeeniyhdisteet  
      α-pineeni                

TVOC                           

  

Linoleumimatto ja liima 
- aldehydit 

      heksanaali               

      pentanaali               
- hapot 

      propaanihappo          100 

      heksaanihappo         
      pentaanihappo         

- terpeeniyhdisteet  

      α-pineeni                 
TVOC                              650                         



 Työterveyslaitos, päivitetty 12.1.2015 
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Muovimatto-VOC yli 20 vuotta!  
 • Muovimattojen VOC-päästö ei ole oireiden aiheuttaja? 

- esim. 2-etyyli-1-heksanolin ärsyttävyysindeksiin perustuva suositustaso  175µg/m3 (Heidi Salonen, 2009), 
mutta harvoin sisäilmasta mitataan yli 10  µg/m3 

• VOC selvitykset paikallaan muovimatto-ongelman selvittelytyössä, mutta ei oireselvittelyssä. 

• Kiitos mattovalmistajat:  
• muovimatot ovat nyt vähäpäästöisempiä VOC yhdisteiden suhteen 

• mattopinta on vähäpäästöinen FLEC mittauksissa, mutta taustapuoli on runsaspäästöinen BULK –
mittauksessa 

• märkätilamatoissa on edelleen voimakkaan hajuisia valmisteita, ovat silti M1 -luokitettuja 

• Kiitos betoniteollisuus:  
• lattiabetonin päällystettävyydelle on ohjeet 

• näistä ohjeista ei kestä tinkiä yhtään kosteuden suhteen  

• kriittinen kosteus 85 % RH: minkä suhteen kriittinen (VOC päästön suhteen kriittinen?) 

 

Paluu lähtöruutuun: alkalinen kosteus (OH-) maton alla on oireilun 
lähtökohta  
Yhä vain toistuu:   uusi muovimatto   -   oireilu alkaa   -   viiltomittauksessa maton alta löytyy yli 80 
%RH 

• kuka pystyy kehittämään muovimaton, joka edistää betonin kuivumista maton alla! 
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Kiitos! 
 
 

tuomo.lapinlampi@ttl.fi 
mauri.sakko@ttl.fi 
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