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Valmistautumisohje ©

SisäilmaStart

Alkuhaastattelu

Tutkimuksen alussa asiantuntijalla tulee olla mahdollisuus 
haastatella kohteen omistajaa tai isännöitsijää. Haastat-
telun tavoitteena on hankkia ja täydentää asiantuntijan 
tarvitsemia lähtötietoja.

Asiakirjat

Tilaajan tulee järjestää saatavilla olevat kohteen asiakir-
jat asiantuntijan käyttöön tutkimuksen teon ajaksi. Osaa 
asiakirjoista tai piirustuksista voi asiantuntija pyytää lainaksi 
tutkimuksen ajaksi.

Olennaisia asiakirjoja ovat mm.

• kohteeseen liittyvät kuntoarviot, -tarkastukset ja -tutki-
mukset,

• rakennepiirustukset sekä

• tiedot vaurio- ja korjaushistoriasta sekä kosteuskartoituk-
sista.

Toimintaohjeet ennen sisäilman 
mikrobimittausta

• Ikkunatuuletusta tulee välttää tutkittavissa tiloissa ennen 
tutkimuksia (alkaen tutkimusta edeltävänä iltana) ja tut-
kimusten aikana (normaali ilmanvaihto pidetään päällä ja 
korvausilmaventtiilit pidetään avoinna normaalia vuodenai-
kaista käyttötilannetta vastaavasti).

• Tutkittavien huonetilojen ovet pidetään suljettuina ennen 
tutkimuksia (huoneiden normaali käyttö on sallittua) ja jos 
mahdollista, tiloissa ei oleskella mittausten aikana.

• Huonekasvit, polttopuut yms. tulee poistaa tutkittavis-
ta tiloista mahdollisuuksien mukaan ja niiden käsittelyä 
tutkittavissa tiloissa tulee välttää vähintään 2 tuntia ennen 
näytteenottoa ja näytteenoton aikana.

• Tekstiilien käsittelyä tulee välttää vähintään 2 tuntia ennen 
näytteenottoa ja näytteenoton aikana.

• Elintarvikkeiden ja biojätteiden käsittelyä tulee välttää 
vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa ja näytteenoton 
aikana.

• Siivousta tulee välttää vähintään 2 tuntia ennen näytteen-
ottoa ja näytteenoton aikana.

• Mittauspäivänä lemmikkieläimet, jotka käyvät ulkona, 
tulisi siirtää pois tutkittavista tiloista. Jos lemmikkieläimiä 
ei voida sijoittaa muualle, tulisi lemmikkieläimet käyttää 
ulkona vähintään 2 tuntia ennen mittauksia.

• Jos mahdollista, ed. mainittuja toimintoja tulee välttää 
tutkimusta edeltävästä illasta lähtien.

• Purkutöitä sisältävistä korjaustöistä täytyy olla vähintään 
2 kuukautta ennen sisäilmasta tehtäviä mittauksia.

• Mittausten aikana tiloissa voidaan oleskella, mutta liikku-
mista tulee välttää.

 

Tärkeää huomioitavaa

SisäilmaStart suoritetaan niissä olosuhteissa, mitkä koh-
teessa tutkimushetkellä vallitsevat. Tilaajan tulee huolehtia 
siitä, että valmistautumisohjeita on noudatettu.•

Noudattamalla näitä ohjeita varmistatte, että saat SisäilmaStartista suurimman mahdollisimman hyö-
dyn. Ole hyvä ja tutustu tähän ohjeeseen huolellisesti!

030 670 5500*          asiakaspalvelu@raksystems.fi          www.raksystems.fi
*Puhelut 030-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min (alv. 24 %).


