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Kosteus- ja homevauriot ovat varsin yleisiä Suomen rakennuskannassa. Ne aiheuttavat 

varovaisen arvion mukaan satojen miljoonien eurojen vuotuiset terveydenhoitokustan-

nukset ja vähintään samaa suurusluokkaa olevan kiinteistöjen korjaustarpeen. Välillisten 

vaikutusten takia kansantaloudelliset kustannukset terveydellisinä sairauksina ovat vielä 

huomattavasti suuremmat. 

 

Yleisesti on todettu kiinteistöjen korjaustyöprosesseissa, tiedonkulussa ja suunnitelmien 

yhteensovittamisessa ongelmia eri hankkeen osapuolten välillä. Tilaajan edustajien, 

kuntotutkijoiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyö ei ole vieläkään täysin 

aukotonta tai ns. saumatonta yhteistyötä. Ehkä tähän voi vaikuttaa osaltaan meidän ra-

kennusalan ammatillinen koulutusjärjestelmä ja mahdollisesti hiukan sekavat pätevyys-

järjestelmät, jotka eivät käytännössä tue riittävästi rakennusalan ammattiryhmien täydel-

listä yhteistyötä. 

 

Opinnäytetyön tavoite on tutkia ja selvittää sisäilmaongelmaisen kohteen rakennustyön 

valvontaa kokonaisprosessina. Työn tuloksena saadaan sisäilmaongelmaisen korjaus-

kohteen prosessikuvaus ja käytännön toiminta-ohjeet korjausrakentamisen rakennustöi-

den valvojille. Kaikki opinnäytetyön toteutuksessa olevat hankkeet ovat vuosien varrel-

ta valvontatyökohteitani, hankkeet ovat asuinkerrostaloja, päiväkoteja, sosiaali- ja ter-

veydenhuollon toimitiloja ja toimistorakennuksia Tampereen talousalueelta. 

 

Opinnäytetyössä on hyödynnetty sekä henkilökohtaista osaamistani Itä-Suomen yliopis-

ton rakennusterveysasiantuntijan koulutuksesta vuodelta 2009-2011 että työkokemusta-

ni sertifioituna rakennusterveysasiantuntijana. Opinnäytetyöni tekemistä on tukenut 

käytännön kokemukset ja arvioinnit vuonna 2012 OKM/STM:n valtakunnallisessa arvi-

ointiryhmän jäsenenä. Valtakunnallisen arviointiryhmän tehtävä oli arvioida Suomen 

noin 250 koulu- ja sosiaaliterveyshuollon valtionapuhakemusten kuntotutkimukset ja 

korjaussuunnitelmat. OKM/STM:n arviointiryhmän kokoonpano: TkT Juhani Pirinen 

YM (puh.joht.), tarkastaja Vesa Pekkola AVI, ylitarkastaja Matti von Dickoff ELY, RI 

Seppo Kuitunen. 

 

Opinnäytetyössä saatu materiaali luo korjausrakentamisen valvontatyöhön kilpailuetua 

yritykseni Insinööritoimisto Magister:n toiminnassa. Materiaali tuo myös havainnolli-

sesti ja käytännön kautta esille Suomen korjausrakentamisen ongelmakohdat, joihin 

tilaajien, kuntotutkijoiden, suunnittelijoiden ja toteuttajien tulisi kiinnittää huomiota, 

jotta päästäisiin laadukkaaseen lopputulokseen. 
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ABSTRACT 
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MATTI VON DICKOFF:  

Moisture Damage to Property repair work Surveillance 

 

Bachelor's thesis 26 pages, appendices 12 pages 

September 2014 

It is quite common that Finnish building stock suffer from moisture and mould damag-

es. Based on a careful estimation, they cause healthcare and repair costs worth of hun-

dreds of millions of euros yearly. Indirect effects cause the costs in public health and 

economy to rise even higher. 

It has been noticed that there are problems concerning communication and planning 

between the different parties taking part in the repair processes of real estates. Co-

operation between the client, the building inspectors, the designers and the contractors 

is not flawless; there are weak links between the parties. This could probably be caused 

by our education system in construction working and rather confusing qualification sys-

tems which don’t support the perfect co-operation of different parties in the construction 

business in practice. 

 

The aim of this thesis was to investigate and clarify the whole process of supervising a 

renovation project with indoor air problems. The purpose of the thesis is to produce a 

description of the renovation process for a construction site with indoor air problems 

and generate a practical guide for the supervisors concerned with renovation projects. 

All the projects used in this thesis have been my supervision sites in the past. These 

include apartment buildings, day-care centers, social and health care facilities as well as 

office buildings in the Tampere region. 

 

In this thesis, I have utilized both my studies in the University of Eastern Finland’s 

Moisture Damage Inspector education program (2009-2011) and my working experi-

ence as a certified moisture damage inspector. Practical work experience as a 

OKM/STM’s national assessment board’s member in 2012 has supported the work con-

cerning this thesis. 

 

 

Material produced by this thesis creates competitive advantage for my construction en-

gineering company Magister in the supervision of renovation processes. The material 

also shows in practice the flaws of renovation construction in Finland. Clients, inspec-

tors, designers and contractors should pay attention to this in order to achieve an out-

come of great quality. 

Key words: condition surveys, renovation, repair work Surveillance 
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ALKUSANAT 

Tämä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on tehty omista työelämän koke-

muksista: kouluttajana, virkamiehenä, kuntotutkijana ja työmaan korjaustyön rakennus-

valvojana. Nämä kaikki työkokemukset ovat olleet osaamista rikastuttavia kokemuksia 

ja mieleenpainuvia hetkiä sisäilmaongelmaisen kohteen korjaustyöprosessissa.  

Suuri kiitos kuuluu kaikille niille asiantuntijoille ja viranomaisille, joilta olen saanut 

tässä opinnäytetyössäni tukea ja apua. Erityiskiitokset saavat STM:n ylitarkastaja Vesa 

Pekkola, A Insinöörit Oy:n rakennustyön valvoja Riku Hakala ja Niiralan Kulma Oy:n 

korjauspäällikkö Rhea Kosunen. 

Kotijoukkojen osalta kiitokset kärsivällisyydestä ja joustavuudesta vuosina 2013 - 2014, 

jotta olen saanut sovittaa opiskelut yritystoimintani kanssa ja työskennellä omassa yksi-

näisyydessä pitkät yöt työhuoneessani labradorinnoutaja Laten kanssa.  

 



5 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .............................................................................................................. 10 

2 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET .................................................................................. 11 

2.1. Terveydensuojelulaki ......................................................................................... 11 

2.2. Maankäyttö ja rakennuslaki ............................................................................... 11 

2.3. Sisäilmaluokitus ................................................................................................. 12 

2.2.1 Sisäilmaluokkien kuvaukset .................................................................... 13 

3 SISÄILMAONGELMAISEN KOHTEEN RAKENNUTTAMINEN ...................... 15 

3.1. Sisäilmaisen kohteen rakennuttaminen nykyisin ............................................... 15 

3.2. Sisäilmaongelmaisen kohteen rakennuttaminen tulevaisuudessa ...................... 16 

4 RAKENTEELLISET KUNTOTUTKIMUKSET JA KORJAUSTYÖN 

VALVONTATYÖT .................................................................................................. 17 

4.1. Sisäilmaongelmaisen kohteen rakenteelliset kuntotutkimukset......................... 17 

4.2. Sisäilmaongelmaisen kohteen korjaustöiden valvontatyöt ................................ 20 

5 POHDINTA JA KEHITYSEHDOTUS .................................................................... 22 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 24 

LIITTEET ....................................................................................................................... 27 

Liite 1. Otsikko .......................................................................................................... 27 

Liite 2. Otsikko .......................................................................................................... 28 

Liite 3. Otsikko .......................................................................................................... 31 

 

 



6 

 

ERITYISSANASTOA, TERMIT 

 

 

TAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 

op opintopiste  

Asbesti Yleisnimi yleisnimike useille luonnossa esiintyvälle kuitu-

maisille, kiinteille silikaattimineraaleille, joiden kemiallinen 

koostumus ja ominaisuudet vaihtelevat suuresti. 

Asbestikartoitus Ennen rakennuksen korjaustöiden aloittamista rakennuttajan 

on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole as-

bestia. Asbestikartoituksessa selvitetään kohteessa mahdolli-

sesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja purkutyömene-

telmä. 

Asbestityö Luvanvaraista työtä missä käsitellään asbestia, asbestituottei-

ta tai asbestia sisältäviä aineita. 

Altistuminen Tilanne, jossa sisäympäristössä oleva tekijä (fysikaalinen, 

biologinen tai kemiallinen) joutuu kosketuksiin ihmisen 

kanssa. Edellä mainittujen tekijöiden hengittäminen, niele-

minen, kosketus silmiin tai iholle ovat altistumista. Altistu-

minen ei tarkoita suoraan sairastumista, mutta se voi johtaa 

siihen. 

Andersen-keräin Keräin (impaktori), jolla otetaan näytteitä ilman epäpuhtauk-

sista mm, mikrobeista. Keräimeen yhdistetään pumppuun, 

jolla ilmaa imetään vakionopeudella keräimen kammioon. 

Kammiossa olevat siivilälevyt erottavat keräysalustat toisis-

taan siten, että kerättävät hiukkaset jakautuvat kuudelle eri 

tasolle hiukkaskoon mukaan samaan tapaan kuin ihmisellä 

hengitysteissä. 

CFU Colony Forming Unit eli pesäkkeitä muodostava yksikkö 

(pmy), jota käytetään mikrobien viljelytulosten ilmoittami-

seen. Periaatteena on, että jokainen elinkykyinen mikrobi tai 

mikrobikasauma muodostaa yhden pesäkkeen tai pesäkkeet 

lasketaan. Tulos voidaan ilmoittaa tiettyä ilmamäärää, mate-

riaalin pinta-alaa tai painoyksikköä kohti. 

Emissio Materiaalista vapautuvaa kemiallisia yhdisteitä. 
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HEPA-suodatin Mikrosuodatinta, joka on tarkoitettu erottamaan erittäin pie-

niä (alle 1 µm) hiukkasia. 

Home Puhekielessä homeella kosteus- ja homevaurioissa tarkoite-

taan home- ja hiivasieniä ja tiettyjä bakteereita, jotka kasva-

vat kastuneissa materiaaleissa. 

Haitallista altistumista Voidaan pitää todennäköisenä, kun rakennuksessa näkyy 

kosteus- ja homevaurioita sisäpinnoilla, mikrobikasvustoa 

todetaan materiaaleissa tai ympäröivissä rakenteissa, poik-

keavaa altistetta on todettu ilma-, tai pölynäytteissä, tilat ovat 

selkeästi alipaineisia tai ilmayhteys on vaurioituneesta tilasta 

tai rakenteesta työskentelytilaan. 

Kartoitus Kartoituksella tarkoitetaan toimenpiteisiin, joiden tarkoituk-

sena on selvittää jonkun yksittäisen vaurion tai ongelman 

olemassaoloa ja sen laajuutta. 

Kreosootti Kreosootti on kivihiilitervan tislaustuote ja se koostuu suu-

rimmaksi osaksi PAH-yhdisteistä. Kreosoottia on käytetty 

esim. puunsuoja-aineena ja sen käyttö on ollut rajoitettua 

vuoden 2003 jälkeen. 

Kuntoarvio On rakennuksen nykykunnon selvitys ja korjaustoimenpitei-

den määrittelyn 10 vuodelle. Sisältää yleensä korjaustoimen-

piteiden kustannusarvion, energiaselvityksen ja pitkän täh-

täimen suunnitelman. Kuntoarvio päivitetään 5 vuoden vä-

lein. 

Kuntotarkastus On aistinvarainen tarkastus, jota käytetään asuntokaupan 

yhteydessä. Tarkastuksessa pyritään selvittämään asunnon 

nykyinen kunto, tehdyt huoltokorjaukset ja mahdolliset riski-

rakenteet. 

Kuntotutkimus On rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien 

järjestelmien kokonaisvaltainen tutkimus elinkaaren vaiheen 

tai korjaustarpeen määrittelemiseksi. Kuntotutkimuksessa 

voidaan käyttää rakenteita rikkovia menetelmiä kuten raken-

neavauksia, vaurioiden tai turmeltumisen laajuuden ja syiden 

täsmentämiseksi. Kuntotutkimuksia voidaan tehdä rakentei-

siin, vesi- ja viemärijärjestelmiin, ilmanvaihtojärjestelmiin, 

sisäilmastoon ja kosteus- ja homevaurioituneisiin rakentei-
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siin. Kuntotutkimuksen tuloksia käytetään muun muassa kor-

jausten laajuuden, korjaustavan ja kustannusten määritte-

lyyn. 

Mikrobivaurio Tarkoittaa bakteerien, home- ja hiivasienten tai lahottajien 

haitallista esiintymistä rakennuksessa. 

Mykotoksiini Homemyrkky, jota homekasvustot tuottavat yleensä niissä 

tilanteissa, kun niillä ei ole ravinteita riittävästi. 

Ohjearvo Viranomaisten antamat ohjearvot (esim. STM:n asumister-

veysohje) määrittävät eri tekijöiden määrää tai pitoisuutta si-

säilmassa, jota ei tule ylittää. 

PAH Polysykliset aromaattiset hiilivedyt ovat orgaaniaisa yhdis-

teitä ja niitä syntyy orgaanisen aineen epätäydellisen palami-

sen seurauksena. Osa PAH-yhdisteistä on todettu olevan 

syöpävaarallisia. 

PCB Polyklooratut bifenyylit ovat orgaanisia klooriyhdisteitä ja 

niitä on käytetty muun muassa liimoissa ja maaleissa. Ovat 

pysyvyydeltään ja kertyvyydeltään pahimpia ympäristö-

myrkkyjä. 

Rakennuksen tekninen 

elinkaari Tekninen elinkaari on rakennuksen rakenteiden käyttöikä 

rakenteen valmistuksesta sen purkamiseen asti. Yleensä ra-

kenteiden tekninen käyttöikä on 40–60 vuotta. Käyttöikää 

voidaan pidentää suunnitelmallisella kunnossapidolla, jossa 

rakennusosia huolletaan ja osittain uusitaan. rakennuksen 

tekninen käyttöikä jatkuu niin kauan kuin kunnossapidolla 

voidaan huolehtia rakennuksen kelpoisuuden säilyttämisestä. 

Kun rakennusosat alkavat turmeltua ja niiden toimivuus ei 

enää täytä vaatimuksia on tekninen käyttöikä loppu. 

Sisäilma Sisäilmalla tarkoitetaan sitä rakenteiden rajaamaa ilmaa ti-

loissa, joissa ei ole pääsääntöisesti tuotannollisesta tai muus-

ta poikkeavasta toiminnasta johtuvia päästöjä. 

Sisäilmasto Muodostuu sisäilmasta ja siihen vaikuttavista fysikaalisista 

tekijöistä, joita ovat sisäilman kaasumaiset yhdisteet, sisäil-

man hiukkasmaiset epäpuhtaudet, lämpötila, kosteus, ilman 

liike, säteily, valaistus ja melu. 
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Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus RH (relative humidity) on ilmassa ole-

van vesihöyrypaineen suhde kyllästyspaineeseen kyseisessä 

lämpötilassa. suhteellinen kosteus ilmaistaan prosentteina 

(%). 

Viitearvo Sisäilman laatua arvioitaessa viitearvolla tarkoitetaan yksit-

täisten tekijöiden (esim. kemialliset yhdisteet, fysikaaliset 

suureet, biologiset epäpuhtaudet) tutkimuksissa todettua (mi-

tattua) määrää tai pitoisuutta sisäilmassa. Tarkastelu usein pe-

rustuu tutkimusaineiston tilastolliseen käsittelyyn. Viitearvo 

P50 kuvaa tavanomaista sisäilman laatutasoa ja viitearvo P90 

kuvaa tasoa, jonka ylitys viittaa selvästi epätavanomaisen 

epäpuhtauslähteen olemassaoloon. 

VOC-yhdisteet Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet käsittävät kiehumis-

pisteeltään 50–250 
0
C väliin jääviä yhdisteitä. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä Suomen rakennuskannassa. Ne aiheuttavat varo-

vaisen arvion mukaan satojen miljoonien eurojen vuotuiset terveydenhoitokustannukset 

ja vähintään samaa suurusluokkaa olevan kiinteistöjen korjaustarpeen. Välillisten vaiku-

tusten takia kansantaloudelliset kustannukset terveydellisinä sairauksina ovat vielä 

huomattavasti suuremmat. 

 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan neljännen tutkimusjulkaisun 1/2012 aiheena oli ra-

kennusten kosteus- ja homeongelmat. Tässä tutkimuksessa selvisi, että rakennusten kos-

teus- ja homeongelmat aiheuttavat merkittävän terveydellisen ja taloudellisen ongelman. 

 

Yleisesti on todettu kiinteistöjen korjaustyöprosessien tiedonkulussa ja suunnitelmien 

yhteensovittamisessa ongelmia eri hankkeen osapuolten välillä. Tilaajan edustajien, 

kuntotutkijoiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyö ei ole vieläkään täysin 

aukotonta tai ns. saumatonta yhteistyötä. Ehkä tähän voi vaikuttaa osaltaan meidän ra-

kennusalan ammatillinen koulutusjärjestelmä ja mahdollisesti sekavat pätevyysjärjes-

telmät, jotka eivät käytännössä tue riittävästi rakennusalan ammattiryhmien täydellistä 

yhteistyötä. 

 

Kehitystehtävässä on hyödynnetty sekä henkilökohtaista osaamistani Itä-Suomen yli-

opiston rakennusterveysasiantuntijan koulutuksesta vuodelta 2009-2011 että työkoke-

mustani sertifioituna rakennusterveysasiantuntijana. Kehitystehtävän tekemistä on tuke-

nut kokemukset ja tehdyt arvioinnit toimiessani vuonna 2012 OKM/STM:n valtakunnal-

lisessa arviointiryhmän jäsenenä. Ministeriön asettama valtakunnallinen arviointiryhmä 

opasti ja arvioi Suomen noin 250 koulu- ja sosiaaliterveyshuollon valtionapuhakemus-

ten kuntotutkimukset ja korjaussuunnitelmat. 

 

Kehitystehtävän tavoite on tutkia ja selvittää sisäilmaongelmaisen kohteen rakennus-

työn valvontaa kokonaisprosessina. Työn tuloksena saadaan sisäilmaongelmaisen kor-

jauskohteen prosessikuvaus ja käytännön toimintaohjeet sisäilmaongelmaisen kohteen 

rakennustöiden valvontaan. 
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2 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 

 

 

2.1. Terveydensuojelulaki 

 

Terveydensuojelulain 1 §:n nojalla terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympä-

ristöstä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. 

Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle 

aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollis-

ta. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen asuu tai oleskelee 

asunnossa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai niiden 

aineenvaihduntatuotteille. (STM:n Asumisterveysohje, 2003) 

 

Ohjeessa on mainittu kemiallisten ja mikrobiologisten epäpuhtauksien määrää tai fysi-

kaalisia oloja kuvaavia lukuja, mutta ne eivät ole luonteeltaan sitovia. Nykykäsityksen 

mukaan terveyshaittaa ei yleensä aiheudu kun mitatut olosuhteet asunnossa tai muussa 

oleskelutilassa ovat niiden mukaisia. Ohjearvoja sovellettaessa on kuitenkin otettava 

huomioon paikalliset olot ja mahdollisuuksien mukaan myös altistuneiden ihmisten yk-

silölliset erot. Ohjearvot, joista eri muuttujien mukaan käytetään vaihtelevia nimityksiä 

(tavoitearvo, enimmäispitoisuus jne.), perustuvat pääasiassa aikaisemmin terveydenhoi-

tolain nojalla julkaistuihin suosituksiin, terveydensuojeluviranomaisten käytännön val-

vontatyössä hankkimaan kokemukseen, kansainvälisiin julkaisuihin sekä erityisesti mik-

robiologisilta ohjearvoiltaan Kansanterveyslaitoksen laajoihin tutkimuksiin ja selvityk-

siin. Erillisiä perusteluja (kriteereitä) eri ohjearvojen numeerisille arvoille ei ole esitetty. 

(STM:n Asumisterveysohje, 2003) 

 

2.2. Maankäyttö ja rakennuslaki 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja raken-

netaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuh-

teisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Kantavien rakenteiden suunnitte-

lun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan sääntöihin ja yleisesti hyväk-

syttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotettaviin koetuloksiin tai muihin käytettävissä 

oleviin tietoihin. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä rakenteiden lujuuden ja 

vakauden kannalta soveltuvia rakennustuotteita. (MRL 107§) 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja 

ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakenne-

taan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- 

ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua 

terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pi-

laantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen 

osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi. (MRL) 

 

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana 

aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää 

hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoituk-

seensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. (MRL) 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että sellaiselle rakennukselle, jota käytetään 

pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan 

tai tontin tekniseen hoitoon tai kunnossapitoon, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- 

ja huolto-ohje on laadittava myös rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötar-

koituksen muutoksen yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa. 

Käyttö- ja huolto-ohjetta ei kuitenkaan tarvitse laatia tilapäiselle eikä määräaikaiselle 

rakennukselle, sellaiselle loma- tai virkistyskäyttöön tarkoitetulle rakennukselle, jota ei 

käytetä ympärivuotisesti, eikä tuotanto- ja varastorakennukselle, jossa ei pysyvästi työs-

kennellä. (MRL) 

 

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoituksen ja sen ominai-

suudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomi-

oon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvolli-

suudesta huolehtimista varten. (MRL) 

 

2.3. Sisäilmaluokitus 

 

Sisäilmastoluokitus 2008 on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnit-

telun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa 

entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Luokitusta voidaan käyttää uudis-

rakentamisen lisäksi soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa. Luokitus antaa si-

säilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot. Se tukee rakennuttajien, suunnittelijoiden, laite-
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valmistajien, urakoitsijoiden ja käyttöhenkilöstön työtä. Luokitusasiakirjaan voidaan 

viitata rakennusselostuksessa ja LVI-selostuksessa. Luokitus täydentää Suomen raken-

tamismääräyksiä, rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia, rakennusselostusohjetta, 

LVI-selostusohjetta, urakkarajaliitteen, RT- ja LVI-ohjekortteja sekä muita rakentami-

seen liittyviä asiakirjoja. Luokitus ei kumoa viranomaissäännöksiä ja niistä julkaistuja 

tulkintoja. (Sisäilmayhdistys ry) 

 

Uudessa luokituksessa on hyvän sisäilmaston perustasoksi määritelty S2-luokka. Sen 

tavoitteet kuvaavat nykytiedon valossa hyviä lämpöoloja ja ilman laatua sekä ääni- ja 

valaistusolosuhteita. S1-luokka eroaa S2:sta lämpöolojen ja valaistuksen yksilöllisen 

säädön osalta ja lisäksi ihmisperäisten epäpuhtauksien määrä on pienempi. Lisäksi olo-

suhteet pysyvät S1-luokassa S2-luokkaa paremmin tavoitteidenmukaisina. (Sisäilmayh-

distys ry) 

 

2.2.1 Sisäilmaluokkien kuvaukset 

 

S1: Yksilöllinen sisäilmasto  

Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan 

yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai 

epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. 

Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttö-

tarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä valaistusolosuhteita tuke-

massa yksilöllisesti säädettävä valaistus.  

 

S2: Hyvä sisäilmasto  

Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä 

olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtaus-

lähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on 

mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja 

valaistusolosuhteet.  

 

S3: Tyydyttävä sisäilmasto  

Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät rakenta-

mismääräysten vähimmäisvaatimukset.  
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Eri suureiden tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan valita eri laatuluokista tai tarvittaessa 

määritellä jonkin suureen arvo. 

 

Rakentamisen ja kiinteistönhoidon sopimuksiin soveltuvat suureet. 

 

 Huonelämpötila  

 Ilman liikenopeus  

 Mitoitusilmavirta  

 Lämmitys- ja ilmastointilaitteiden äänitaso  

 Ilma- ja askelääneneristys  

 Rakennuksen ulkopuolisen äänilähteen aiheuttama melutaso  

 Valaistusvoimakkuus  

 Radonpitoisuus  

 Hiilidioksidipitoisuus  
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3 SISÄILMAONGELMAISEN KOHTEEN RAKENNUTTAMINEN 

 

 

3.1. Sisäilmaisen kohteen rakennuttaminen nykyisin 

 

Tilaajan rakennuttamisosaaminen on kaikissa rakentamisen kohteissa ensiarvoisen tär-

keää, varsinkin korjausrakentamisen ja sisäilmaongelmaisen kohteen osalla. Hankeen 

vetäjän tulee olla koko ajan tasalla taloudesta, tilaajan ennakkovalmisteluista ja tar-

veselvityksistä, tehdystä kuntotutkimuksista ja analyyseistä, korjaussuunnitelmista ja 

koko projektin koordinoinnista. Käytännössä hyvin laajasta ja monimutkaisesta koko-

naisuudesta, jota tuskin kukaan voi täysin hallita tai hallinnoida. 

 

Tämän lisäksi em. rakennuttamiseen kuuluu kohteen suunnittelijoiden valinta ja hank-

keen suunnittelun ohjaus. Jos valituilla suunnittelijoilla ja kuntotutkijoilla ei ole riittäviä 

pätevyyksiä ja käytännön osaamista, lähtee korjauskohteen suunnittelunohjaus väärille 

raiteille. Sisäilmaongelmaisen kohteen korjaussuunnittelu muuttuukin sisämaalauksen 

suunnitteluksi. 

 

Oppilaitosrakentamisen valtion apujen korjaustoiminnan hakuprosessia hoitavat perin-

teisesti kuntien sivistystoimenjohtajat ja jopa oppilaitoksen rehtorit. Hakuprosessia on 

hoitanut valtion hallinnossa aiemmin Lääninhallitukset, sen jälkeen ELY-keskukset ja 

nykyisin AVI:t. Tehtyjen alueellisten esitysten perustella varsinaisen rahoituspäätöksen 

tekee Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

 

Opettaja-lehdessä 31.5.2013 Launen koulun rehtori Esko Taipale kertoo, miten vuosien 

homerääkki on vienyt voimia. Viime kuukaudet hän on juossut tukka putkella korjaus-

asioiden perässä. Hän on tehnyt sivistyslautakunnalle kolme väistösuunnitelmaa ja yli-

töitä on kertynyt monen viikon edestä. Hän myös kertoo artikkelissa, miten kasvatustie-

teen maisterin pitäisi tietää kaikki rakentamisesta. Kaiken lisäksi henkilökunta, van-

hemmat ja media painavat päälle homeongelman ratkaisussa. Tällaistako on rehtorin 

työ, ihmettelee Esko Taipale. 
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3.2. Sisäilmaongelmaisen kohteen rakennuttaminen tulevaisuudessa 

 

Sisäilmaongelmaisen kohteen koko korjaustyöprosessi on syytä päivittää, uudistuvan 

Maankäyttö ja rakennuslain pätevyyksien tulevan Terveydensuojelulain uudistuksen 

myötä. 

 

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonnan laatua pa-

rannetaan. Uudella lailla pyritään siihen, että asuntojen ja oleskelutilojen terveydellisten 

olojen arviointiin käytetään vain riittävän pätevyyden omaavia asiantuntijoita. Ongel-

miin puututaan jatkossa nopeammin, millä ehkäistään terveyshaittojen syntymistä ja 

pahenemista nykyistä tehokkaammin. Samalla pystytään vähentämään terveyshaitoista 

aiheutuvia kustannuksia. Myös terveydellisiä olosuhteita koskevien tutkimusten ja selvi-

tysten tasoa on tarkoitus parantaa, jolloin tilojen korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet 

voidaan kohdentaa oikein. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 

28.5.2014. (STM, Sosiaali- ja terveysministeriö, esitys 28.5.2014) 

Nyt annetulla esityksellä pyritään edistämään ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä 

tilojen terveydellisiin olosuhteisiin liittyvissä mittauksissa, näytteenotoissa, tutkimuk-

sissa ja selvityksissä viranomaisia varten. Ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaa-

timuksia täsmennetään, sillä asiantuntijana voi jatkossa toimia vain osaamistestin sisäl-

tävän koulutuksen suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö. Asiantuntijoille sää-

detään valtakunnallisesti yhdenmukaiset pätevyysvaatimukset. Asiantuntijana toimimi-

nen edellyttää henkilösertifiointia valtakunnalliseen julkiseen järjestelmään, josta muun 

muassa kiinteistön omistajat ja isännöitsijät pystyvät tarkistamaan asiantuntijan päte-

vyyden. Nykyinen kuntakohtainen arviointi- ja hyväksymismenettely poistetaan kuntien 

tehtävistä. Lakimuutoksella edistetään korjaushankkeeseen ryhtyvien luottamusta asian-

tuntijoihin, joiden tiedot löytyvät edellä mainitusta rekisteristä. . (STM, Sosiaali- ja ter-

veysministeriö, esitys 28.5.2014) 
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4 RAKENTEELLISET KUNTOTUTKIMUKSET JA KORJAUSTYÖN VAL-

VONTATYÖT 

 

 

4.1. Sisäilmaongelmaisen kohteen rakenteelliset kuntotutkimukset 

 

Rakennuksen sisäilmasto on monimutkainen lämpöoloista ja ilman laadusta koostuva 

kokonaisuus. Ilman laatuun vaikuttavat keskeisesti ilmanvaihto ja epäpuhtauksien läh-

teet. Kosteusvaurioista johtuvan mikrobikasvun lisäksi tyypillisiä epäpuhtauksien läh-

teitä ovat materiaalipäästöt, mineraalikuidut, likainen ilmanvaihtojärjestelmä ja mahdol-

liset poikkeavat hajut kuten esimerkiksi viemärinhaju. Useat ongelmia aiheuttavat epä-

puhtaudet ovat kaasumaisia yhdisteitä tai pieniä hiukkasia, jotka kulkeutuvat helposti 

ilmavirtojen mukana. Koska mahdollisia epäpuhtauslähteitä on useita, sisäilmasto-

ongelmien syyn selvittäminen ei ole aina helppoa. Oireet ja valitukset voivat johtua kos-

teusvaurioista, materiaalien päästöistä, heikkotasoisesta siivouksesta, puutteellisesta 

ilmanvaihdosta tai useiden eri syiden yhdistelmästä. (Sisäilmaongelmaisten koulura-

kennusten korjaaminen, osa 1. Opetushallitus, 2007) 

 

Kosteuden vuoksi vaurioituneisiin rakenteisiin syntyy nopeasti mikrobikasvustoa, josta 

voi vapautua itiöitä, muita hiukkasia ja mikrobien aineenvaihduntatuotteita. Myös mate-

riaalipäästöt voivat lisääntyä kosteuden myötä, sillä kosteus voi aiheuttaa materiaaleissa 

kemiallisia reaktioita. Osa kosteusvaurioista on näkyviä ja ne on helppo havaita, mutta 

rakenteiden sisällä olevien piilovaurioiden havaitsemiseen tarvitaan yleensä perusteelli-

sia kuntotutkimuksia. Kun kosteusvauriosta kärsineitä rakenteita avataan, ei useinkaan 

etukäteen tiedetä, millaisia epäpuhtauksia rakenteista voi irrota. Siksi työntekijöiden 

tulee suojautua vähintään hengityssuojaimilla. Myös ihokosketusta tulee välttää, joten 

suojakäsineiden ja -haalareiden käyttö on tarpeellista. Kosteus-ja mikrobivaurioisten 

rakenteiden purkutöistä on annettu ohjeita RATU-kortissa 82-0239. Myös avattavia ra-

kenteita ympäröivät tilat tulee tarvittaessa suojata, jottei pöly leviä muualle sisätiloihin. 

Korjaustöiden jälkeen tilat on siivottava huolellisesti ennen kuin niiden käyttöä voidaan 

jatkaa. (Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, osa 1. Opetushallitus, 

2007) 
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Epäpuhtauspitoisuuksia voidaan laimentaa ilmanvaihdolla, mutta ilmanvaihdon lisää-

minen ei poista ongelmaa. Ongelman ratkaisemiseksi epäpuhtauksien lähteet pitää pois-

taa tai sitten tehokkaasti eristää sisäilmasta. Ilmanvaihdolla on myös suuri merkitys ra-

kennusten ilmankierrossa ja epäpuhtauksien siirtymisessä tilojen välillä. Esimerkiksi 

alipaineisen rakennuksen ryömintätilasta, laatan alta tai ulkoseinien läpi tuleva korvaus-

ilma voi kuljettaa mukanaan epäpuhtauksia. Sisätilojen ylipaineella tällaiset virtaukset 

on estettävissä, mutta ylipaine voi taas aiheuttaa sisäilman kosteuden tiivistymistä ra-

kenteisiin. Ilmanvaihdon oikea säätö ja käyttö korostuvat vanhoissa rakennuksissa, jois-

sa korjausten jälkeenkin voi olla epäpuhtauksien lähteitä. (Sisäilmaongelmaisten koulu-

rakennusten korjaaminen, osa 1. Opetushallitus, 2007) 

 

 

Kaavio 1. Rakennuksen kunnon arvioinnin ja korjaamisen prosessi sisäilmasto- ja kos-

teusvauriokorjauksissa. (Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, osa1. 

Opetushallitus 2007) 



19 

 

 

 

Kaavio 2. Sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksen tiedonhallinnan toteutusvaihtoehtoja. 

(Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, osa 1. Opetushallitus, 2007) 

 

Esitetyssä toimintamallissa projektinjohtaja on kohteen pääkoordinaattori ja projektin 

tiedon kulun alkulähde. Valvonnan osuus alkaa tehtyjen korjaussuunnitelmien jälkeen ja 

jatkuu työmaatoteutukseen. Ongelmaksi tässä muodostuu projektinjohtajan työtaakka ja 

samalla monialaisuus, joka käsittää koko projektin alusta loppuun, niin laadullisesti että 

taloudellisesti. Valvojan rooli on oheisen kaavion mukaan varsin tavanomainen, aivan 

kuten toimittaisiin uudisrakennuskohteella. 

 

Sisäilmaongelmaisen kohteen korjaustyön valvojan olisi ensiarvoisen tärkeää olla mu-

kana projektissa jo kuntotutkimuksen lähtötietoja ja tekijöitä määriteltäessä. Toisaalta 

kuntotutkimusvaiheessa korjaustyön valvoja pääsee kohteen sisäilmaongelmiin ns. laa-

jemmin ja tehokkaammin sisään. 

 

Sisäilmaongelmaisen kohteen rakennuttamistehtävät vaativat enemmän osaamista pro-

jektijohtajalta, tässä työssä sisäilmaongelmaisen korjaustöiden valvojan koulutuksesta ja 

pätevyydestä on merkittävä apu ja tuki projektinjohtajalle. 
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Kaavio 3. Sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksen tiedonhallinnan toteutusvaihtoehtoja. 

(Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, osa 1. Opetushallitus, 2007) 

 

Edellä esitetyssä kaaviossa ongelmaksi muodostuu projektin kokonaishallinta. Em. kaa-

viossa tilaajan rakennuttamisen ohjaus on valvojan kautta, joka taasen on tullut projek-

tiin vasta suunnitelmien valmistumisen jälkeen. Kuntotutkijoiden ja suunnittelijoiden 

lähtötiedot ja taidot ovat toimintamallin heikon lenkki. 

 

4.2. Sisäilmaongelmaisen kohteen korjaustöiden valvontatyön uudistaminen 

 

Ohessa olevassa toimintamallissa on täydennetty Opetushallituksen esittämää tiedonhal-

linnan toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa projektinjohtajalle on lisätty ns. työapu ja 

resurssia, jolloin rakennustöiden valvoja on projektinjohtajan apuna sisäilmaongelmia 

koskevissa asioissa. Rakennustöiden valvoja on apuna ennen kuntotutkimuksia, ennen 

korjaustyön suunnittelua, ennen urakkalaskentaa ja ennen varsinaista työmaatoteutusta. 
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Kaavio 4. Sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksen tiedonhallinnan uusi vaihtoehto. 

 

Sisäilmaongelmaisten korjauskohteiden jälkiseuranta ja käyttäjäkyselyt ovat pääsääntöi-

sesti laiminlyöty. Tehtyjen kohteiden korjaustöiden jälkitarkastukset tai sisäilmatutki-

mukset ovat jääneet takuutarkastuksien varjoon. Se käytännön tieto onko korjaustoimis-

sa onnistuttu jää siis varmentamatta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tilat tulee olla 

terveelliset ja turvalliset tilojen käyttäjille. 
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5 POHDINTA JA KEHITYSEHDOTUS 

 

 

Rakenteellisten kuntotutkimusten toteutukseen on erittäin hyviä ohjeita ja oppaita, mut-

ta jostain syystä näitä YM:n ja TTL:n ohjeita ei osata käyttää tai hyödyntää insinööri-

toimistojen toimesta. Varsin usein tehdyissä kuntotutkimuksissa käytetään yrityksen 

omaa raporttien toimintamallia, jopa asuntokaupan tarkastuksen mallipohjia ja sen tar-

kastuskäytäntöjä. Varsinaista hilpeyttä herättää, kun raporteissa on ollut tekijänä JVT 

alanyritys, AKK tarkastusyritys tai muita kartoitus-/tarkastus yrityksiä, joilla ei ole kun-

totutkimuksista osaamista tai koulutettuja asiantuntijoita. 

 

Rakenteellisella kuntotutkimuksella ja korjaustyösuunnitelmalla on aina tarkoitus saada 

vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

 Onko korjattavan rakennuksen rakenteista ja sen järjestelmistä laadittu riittävän 

kuntotutkimustulokset? 

 Ilmeneekö kuntotutkimuksista eri rakennusosien ja järjestelmien tekninen kunto 

ja niiden toimivuus? 

 Ilmeneekö kunto- ja muista tutkimuksista rakenteiden mahdollisesti sisältämät 

haitalliset aineet, kuten mm. mikrobit? 

 Sisältävätkö tehdyt korjaussuunnitelmat kaikkien kuntotutkimuksissa esille tul-

leiden ongelmien poistamisen? 

 Onko kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien korjaamisesta laadittu 

riittävä ohje laadun varmistamiseksi tarkastusohjeineen osaksi työmaan muuta 

laadun varmistusta? 

 Onko korjaushankkeiden työnjohtajalle ja valvojalle annettu kriteerit, pätevyy-

det, ohjeet vauriokorjauksiin ja valvontatyöhön? 

Rakenteellisten kuntotutkimusten tilaajien tulisi huomioida korjaustyön kokonaispro-

sessissa seuraavaa: 

 Pelkkä peruskuntoarvio ei lähtökohtaisesti riitä piilossa olevien rakenteiden kor-

jauspäätösten tekemiseen, vaan korjattavaksi määrätyistä piilevistä rakenneosista 

pitää olla rakenteellinen kuntotutkimus tai muu selvä näyttö vauriomekanismista 

ja vaurion olemassa olosta. Kuntoarvio, -tarkastus, -kartoitus tai pelkät laborato-

riotulokset eivät ole riittäviä korjaussuunnittelun perusteita.  
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 Ilmanvaihdon kunto pitää olla tutkittu ja sen toimivuudesta ja puhtaudesta pitää 

olla lausunto.  

 Sisäilmamittauksissa havaittujen epäpuhtauksien lähteet pitää olla selvitetty. 

 Kaikki kuntotutkimuksissa havaitut ongelmat on käsitelty korjaussuunnitelmassa 

jotka ollaan nyt korjaamassa. 

 Sisäilmanlaadun kannalta oleelliset työvaiheet on mainittu laadunvarmistusoh-

jeistuksessa ja ns. vastuutettu. Erityistä huomiota pitää kiinnittää korjauksessa 

peittyvien työsuoritusten tarkastamiseen.  

 Käytettyjen asiantuntijoiden ammattitaito ja pätevyys on ennakkoon arvioitu. 

Hankkeeseen ryhtyvän tulee arvioida käytettyjen asiantuntijoiden ammattitaito 

esim. tutkinnon, pätevyyksien, täydennyskoulutusten ja referenssien perusteella.  

 Korjaustyön jälkiseurantatavat on sovittu osapuolten kanssa ja se toteutetaan em. 

mukaisesti. 

Sisäilmaongelmaisen rakennuskohteen rakennustöiden valvojan pätevyyden tulee olla 

uuden Terveydensuojelulain mukainen. Tämän lisäksi hänellä tulee olla rakennustekni-

nen koulutus, pätevyys ja työkokemus, jolloin hän voi toimia kohteella projektin alusta 

loppuun. Käytännössä tämä ei poista rakennuttajan projektinjohtajaa, vaan em. korjaus-

töiden valvoja on käytännössä hänen alainen ja sisäilma-asiantuntija. 

 

Näin lopuksi haluan siteerata edesmennyttä teknisen oppilaitoksen opettajaani: ”Koulu-

tuksen tarkoitus on herättää opiskelijan uteliaisuus ja oppimisen nälkä, jonka vuosien 

työkokemus jalostaa ammatilliseksi osaamiseksi” 
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