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Käsitteitä 

 

  

Geeliteippinäyte Puhtausluokituksen määritykseen käytettävä 

työkalu. Pieni suorakaiteen muotoinen muo-

vinpala jonka toisella puolella geelimäistä lii-

maa 

 

Hankesuunnitteluvaihe Hankesuunnittelussa rakennushankkeelle ase-

tetaan toiminnalliset, taloudelliset, tekniset ja 

esteettiset tavoitteet. Hankesuunnitteluvai-

heessa luodaan reunaehdot varsinaiselle ra-

kennussuunnittelulle tai luovutaan koko 

hankkeesta. 

 

Homogeeninen Tasalaatuinen. Esim. maa-aineksessa ei ole 

kuin yhtä maalajia 

 

Hyvä rakentamistapa Hyvä rakentamistapa, joka noudattaa raken-

nusaikana voimassa olevaa rakennuslakia ja 

rakennusasetuksia, muita rakentamista ohjaa-

via lakeja sekä Suomen rakentamismääräys-

kokoelman määräyksiä. 

 

Korvausilmavuoto Hallitsematon sisään- tai ulospäin kulkeutuva 

ilmavirta 

 

Luonnossuunnittelu Käynnistetään rakennussuunnittelu: tarkiste-

taan lähtötiedot, vastuualueet, ja laaditaan 

suunnitteluaikataulu. Määritetään tilaajan ja 

käyttäjän tarpeet sekä kohteen erityisvaati-

mukset. Tarkistetaan tavoitteet. Käynniste-

tään suunnitteluryhmän työ. 
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Lähes nollaenergiarakennus Rakennus, jolla on erittäin korkea 

energiatehokkuus. 

 

Osastointi Korjattavan tilan osastoinnilla tarkoitetaan ti-

lan ilmanvaihdollista erottamista ympäröi-

vistä tiloista korjaustyön ajaksi. Osastointi to-

teutetaan käyttämällä hyväksi rakennuksen 

huonejakoa tai esim. tilapäisillä pölytiiviillä 

suojaseinillä. 

 

Päästöluokka Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää 

vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuinti-

loissa käytettäville materiaaleille hyvän si-

säilman laadun kannalta. M1-merkki kertoo 

vähäpäästöisyydestä. 

 

Sisäilmasto Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, 

jossa ilman perusosien lisäksi saattaa olla eri 

lähteistä peräisin olevia kaasumaisia ja hiuk-

kasmaisia epäpuhtauksia. 

 

Painesuhteet Paine-erot, ylipaine-alipaine. Rakentamisessa 

paine-eroja hallittava. 

 

Radon Hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen 

jalokaasu. Aiheuttaa syöpää 

 

Rakennusfysiikka Rakenteiden toiminnan tarkastelua eri tilan-

teissa. 

 

Rakennuspöly Rakennusaikaista pölyä. Aiheuttaa allergisia 

oireita. Sisältää mineraaleja, kvartsipölyä ym. 
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 Sisäilmastoluokka S1 Tarkoittaa sisäilman laatua, jota 90 % arvioi-

jista pitää hyvänä. 

 

Sisäilmastoluokka S2 Hyvä sisäilman laatu. 

 

Sisäilmastoluokka S3 Rakennusmääräykset täyttävä taso, välttävä 

taso. 

 

Suhteellinen kosteus Ilmaisee, kuinka monta prosenttia ilmassa on 

vesihöyryä siitä määrästä, joka tietyssä läm-

pötilassa voi olla ilmassa tiivistymättä 

  

Suunnitelmadetalji Tarkennettu rakennekuva vaativasta liitok-

sesta. Esimerkiksi kostean tilan lattian ja sei-

nän liitos. 

 

Urakkaohjelma Asiakirja josta selviää urakan kaikki tiedot, 

kuten aikataulut, urakkamuoto, osapuolet, 

ympäristö, tarjoukset, työmaahallinto yms. 

 

Urakkarajaliite Urakka-asiakirja, joka kertoo mikä urakoitsija 

minkäkin työsuorituksen suorittaa. 

 

Vaippa Tarkoittaa rakennuksen niitä rakennusosia, 

jotka erottavat rakennuksen lämmöneristetyt 

tilat ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittämät-

tömästä tilasta. Vaipan osia ovat esimerkiksi 

ulkoseinät, yläpohja ja alapohja. Vaippaan ei-

vät kuulu rakennuksen sisäiset eri tiloja toi-

sistaan erottavat rakennusosat.  
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1 Opinnäytetyön lähtökohdat 

1.1 Yritysesittely ja työn tausta 

 

Työni tavoitteena oli tuottaa Wise Group Finland Oy:lle (ent. Insinööritoimisto Cont-

rolteam Oy) valvonta-aikainen laadunvarmistustyökalu tervetalohankkeisiin. Insinöö-

ritoimisto Controlteam Oy sai alkunsa 1978 Mikko Rajaniemen ja Markku Mikkosen 

toimesta. Tuolloin yritys toimi nimellä Insinööritoimisto Mikko Rajaniemi Oy. Cont-

rolteam Oy – nimi tuli mukaan kuvioihin, kun päätettiin jakaa rakennutus- ja rakenne-

suunnittelu kahden eri nimen alle 1985. Vuoden 2015 vaihteessa Controlteam Oy fuu-

sioitui osaksi Wise-group Finland Oy:tä ja työllistää nykyisin 36 rakennusalan asian-

tuntijaa rakennutus-, suunnittelu- ja korjausrakennuspuolella.  

Tervetalo-rakentaminen on tärkeässä roolissa niin ihmisen hyvinvoinnin kuin myös 

taloudellisin perustein ajateltuna. Ihmiset viettävät suuren osan ajastaan sisätiloissa. 

Home- ja kosteusongelmat ovat suurin syy sisäilmaston pilaantumiseen, jolloin kus-

tannukset koskevat kiinteistöä ja siellä käyviä ihmisiä. Tilastokeskuksen mukaan talo-

jen korjausrakentamiseen käytettiin vuonna 2010 yhteensä 9,57 mrd. euroa, joista 

asuinrakennusten osuus oli 6,35 mrd. Samaisessa valiokunnan selvityksessä todetaan 

myös, että on järkevämpää alkaa sijoittamaan vuotuisesti terveempään rakennusta-

paan, sillä se laskisi haitallisia terveysvaikutuksia. Eli alettaisiin hoitamaan syytä eikä 

seurausta. (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2012, 13.)  

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Tavoitteena oli tuottaa yritykselle laadunvarmistustyökalu ja siihen liittyvät helposti 

täytettävät tarkastuslomakkeet työmaan valvontakierroksille. Lomakkeita tehtäisiin eri 

rakennusvaiheiden tarkastuksia varten, jotta itse tarkastelukohdat ovat ns. rutiinin-

omaisena listana. Tarkoituksena oli myös tuottaa tilaajaa varten lyhyt ohjeistus terve-

talo-rakentamisesta ja siitä, miten valvotaan ja mitä valvotaan. Pääkohdat tervetalo-

hankkeen valvonnan ja toteutuksen onnistumisen osalta ovat materiaalit (M), sisäil-

masto (S), puhtausluokka (P) ja kosteuden hallinta. 
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Toimeksiantaja painotti, että olisi syytä panostaa konkretiaan eri työmaavaiheiden val-

vontaan liittyvien ohjeiden ja tarkastuslistojen tuottamisessa. Esimerkkinä vaikkapa 

kosteudenhallintaan kuuluu asioita anturoista vesikatteeseen, joten monen asian val-

vonta ja toteutus pitää onnistua, että saadaan rakennettua ns. tervetalo.  

 

 

1.3 Rajaus 

 

Työ rajattiin pelkästään uudisrakentamiseen. Mikäli mukaan olisi otettu korjausraken-

taminen, olisi työstä tullut turhan laaja. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat vaikut-

tavat tervetalon laatuun ja mitkä eri tekijät olisi oltava kunnossa, jotta vähintään 50 

vuotta kestävä rakennus syntyisi. 

 

2. Tervetalo 

2.1 Yleistä 

 

Tervetalo-käsite on varsin laaja kokonaisuus, jonka perustana toimii Sisäilmastoluoki-

tus 2008. Tervetalorakentamisen lopputuotteena odotetaan syntyvän talo, joka on 

vaihe vaiheelta tehty rakennusteknisesti oikeaoppisesti. Terve talo ei ole avain tervey-

teen, vaan se tarjoaa terveellisen, tuottavan ja viihtyisän sisäilmaston ja olosuhteet.  

Lyhyesti sanottuna siis rakennus, joka ei itsessään aiheuta terveyshaittoja. 

Tervetalon toteutuksessa neljä pääkohtaa (ks. kuvio 1) ovat 

- Sisäilmasto (S1 tai S2) 

- Materiaalien päästöluokat (M1 tai M2) 

- Puhtausluokka (P1 tai P2) 

- Kosteuden hallinta 
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Kuvio 1. Terveen talon peruspilarit – kaavio (RT 07-10832 2004, 1). 

 

 

2.2 Sisäilmasto (S) 

 

Sisäilmaston laatua arvioidaan teknisten tavoitearvojen perusteella. Tavoitearvot ase-

tetaan rakennuksen luonnossuunnittelun yhteydessä sisäilmasto luokan S1 tai S2 mu-

kaisiksi (RT 07-10946 2009, 5.) 

 

Sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ovat lämpöolosuhteet, ilmanlaatu, ääniolosuhteet, va-

laistus ja ilman liikenopeus. Näissä viidessä osa-alueessa on päästävä tavoitearvoihin, 

joihin Sisäilmastoluokitus 2008 tarjoaa tavoitearvotaulukot. Nämä viisi asiaa keskitty-

vät enimmäkseen suunnittelu ja toteutus vaiheisiin, mutta on hyvä muistaa, että terve-

talon käyttö ja huolto tulee myös ohjeistaa. 

 

Sisäilmastoluokka S1 tai S2 saavutetaan käytännössä, kun 

- rakennustyöt ja ilmanvaihtojärjestelmä ovat puhtausluokkaa P1 

- materiaalit ovat päästöluokkaa M1 

(Kanniainen 2012, 18.) 
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2.3 Materiaalien päästöluokat (M) 

 

Rakennusmateriaalit ja sisustusmateriaalit vapauttavat sisäilmaan erilaisia kemikaa-

leja, jotka voivat olla peräisin valmistusraaka-aineista, valmistusvirheestä, materiaalin 

vanhenemisesta tai käyttöajan virheistä. Mikäli valitut materiaalit vapauttavat huomat-

tavia määriä kemikaaleja, on ilmanvaihdon tarvetta lisättävä. 

Materiaalit luokitellaan kolmeen päästöluokkaan: M1, M2 ja M3. Materiaalien päästö-

luokista M1 on vähiten ja M3 eniten epäpuhtauspäästöjä aiheuttava. Tavoiteltaessa si-

säilmastoluokkaa S1 tai S2 tulisi päästöluokkien M2 ja M3 käyttöä rajoittaa. (RT 07-

10946 2009, 17.) 

 

 

2.4 Puhtausluokka (P) 

 

Rakennustöiden puhtausluokkaa P1 käyttämällä varmistutaan siitä, että rakennus on 

puhdas luovutettaessa käyttäjälle ja että rakennuksessa ei ole enää rakennusvaiheen 

haitta-aineita ja epäpuhtauksia. Rakennuksen tulee olla luovutushetkellä niin puhdas, 

että sitä ei tarvitse enää erikseen siivota ja tilat voidaan ottaa heti käyttöön.  

P2 -puhtausluokassa vaatimustaso vastaa tavanomaisia työ- tai asuintiloja, joiden si-

säilmastotavoitteena on S3. (RT 07-10946 2009, 11.) 

 

Puhtausluokkaa P1 koskevat vaatimukset määräytyvät tavoitesisäilmastoluokan mu-

kaan (S1 tai S2). S1-luokan sisäilmastotavoite vaatii rakennus- ja ilmanvaihtotöiden 

osalta puhtausluokkaa P1, kun taas S2 sisäilmaston vaatimuksissa rakennustyöt ovat 

luokkaa P1 ja ilmanvaihtotyöt voivat olla P2. (Kanniainen 2012, 21.) 

 

Puhtaudenhallintaan liittyvät olennaisena osana siivoushenkilökunnan koulutus, il-

manvaihtojärjestelmien puhtaus, tilojen puhtaus sekä osastointi. Ennen ilmanvaihto-

järjestelmien toimintakokeita on varmistuttava riittävästä puhtaudesta niin tilojen kuin 
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myös ilmanvaihtokanavien ja IV-konehuoneen puhtauden osalta (ks. kuvio 2). Käy-

tännössä varmistetaan, että pinnoilla ei ole hienojakoista irtolikaa tai rakennuspölyä, 

joka voisi kulkeutua ilmanvaihtojärjestelmiin ja sitä kautta levitä ympäri rakennusta. 

Tarkastukset suoritetaan pääosin visuaalisesti, mutta apuna käytetään myös geeliteip-

pinäytteitä, joilla todetaan pölykertymät prosentteina. Ennen toimintakokeita pölyker-

tymän maksimiarvo on 5 %, tätä enempää pölyä ei teippiin saa jäädä. Loppusiivous 

vaiheessa tämä prosenttimäärä laskee seinien osalta yhteen prosenttiin ja lattioiden 

kolmeen prosenttiin. (RT 07-10946 2009, 11.) 

 

Tarkastettavat pinnat ovat lattiat, seinät, alakatto ja alakaton yläpuoliset rakenteet, 

sekä kalustepinnat. Toimintakokeiden aikana tiloissa ei saa myöskään olla varastoi-

tuna rakennusmateriaaleja, ja kaikki kalusteiden suojapahvit ym. tulee olla poistettuna. 

Kun ilmanvaihdon koekäyttö on suoritettu, tiloissa ei saa enää tehdä ns. pölyäviä töitä, 

ettei pöly kulkeudu ilmanvaihtojärjestelmiin. Jos jotain pölyävää on pakko suorittaa 

koekäytön jälkeen, tulee käyttää ”kohdeimurointia”. Kun tilat on todettu puhtausluok-

kaan P1, niiden läpikulkua on rajoitettava, esimerkiksi ovelle on hyvä laittaa merkintä 

siitä, että tila on tarkastettu puhtausluokkaan P1 ja pölyävät työt kielletty. (RT 07-

10946 2009, 11.)  
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Kuvio 2. Ultraviolettivalolla valaistu IV-putki. Kirkas vaalea väri on pölyä putkessa. 

Rakentaminen etenee usein lohkoittain, jolloin osa tiloista on jo toimintakoepuhdas ja 

osassa tiloja rakennetaan vielä. Puhtaaksi todetut tilat tulee osastoida työn alla olevista 

tiloista siten, etteivät epäpuhtaudet kulkeudu puhtaiden tilojen puolelle, myös ilman-

vaihtokanavat voidaan osastoida sulkupellein. (RT 07-10946 2009, 11.) 

 

 

2.5 Kosteudenhallinta 

 

Kosteudenhallinta on ehkäpä tärkein terveen talon syntymisen kannalta. Tämän vuoksi 

kosteudenhallintaan tulisi panostaa. Kosteudenhallintasuunnitelma tulee laatia jo en-

nen rakennusvaihetta, mielellään silloin kun asetetaan tavoitteita. (RIL 250-2011 

2011, 20). Tärkeimmän siitä tekee se, että kosteudenhallintaa tulee ajatella jo hanke-

suunnitteluvaiheessa ja se kestää rakennuksen luovutuksen jälkeen käyttöajallekin. 

Suurin osa kosteudenhallinnan ongelmista sijoittuu kuitenkin rakennusvaiheeseen. 

Rakentamisvaiheessa kosteudenhallinta perustuu tavoitteiden mukaan tehtyjen suunni-

telmien noudattamiseen, joita päivitetään tarvittaessa rakennushankkeen edetessä. 

Käytännössä työmaavaiheessa olisi hyvä käyttää ulkopuolista valvojaa tarkastamaan 
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kosteudenhallinnallisia työvaiheita, jotta haluttu lopputulos saavutettaisiin. Työmaalla 

tulee kosteuden kannalta pitää silmällä muun muassa materiaalien sääsuojia, raken-

nustöiden sääsuojia, LVI-asennusten läpivientejä, kosteuseristyksiä, kosteusmittauksia 

ja asentajien sertifikaattien voimassaoloa. Rakennuksen käyttöönottovaiheessa tulee 

varmistua siitä, että käyttäjät on koulutettu käyttämään rakennusta oikein. Rakennuk-

selle laaditaan huoltokirja käyttäjien tueksi kosteudenhallinnan kannalta. Ennen raken-

nuksen luovutusta olisi myös valittava kiinteistönhuolto-organisaatio, joka vastaisi 

käytönajan ongelmatilanteiden ratkaisuista. (RIL 250-2011 2011, 113.) 

 

 

 

 

 

 

3. Tervetalorakentaminen ja vertailu rakentamisen historiaan 

 

3.1 Tervetalon edellytykset 

 

Tervetalolta siis edellytetään sitä, että se ei aiheuta käyttäjälleen terveyshaittoja ja tar-

joaa käyttäjää miellyttävän ympäristön. Lisäksi rakennuksen tulisi kestää jopa yli 50 

vuotta. Miten haastavaan tavoitteeseen sitten päästään? 

 

Ralf Lindberg (2014) kertoo aineistossaan rakentamisen olevan eri alojen ja asioiden 

kompromissi. Huomioon otettavia asioita ovat määräykset -ja niiden tuomat ohjeistuk-

set ja raja-arvot. Kaikkien eri alojen suunnitelmissa tulisi päästä kaikkia tyydyttävään, 

sekä rakennuksen ja sen käyttäjien kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 

Tämän jälkeen itse rakentaminen tulisi saada vietyä loppuun hyvää rakentamistapaa ja 

hyvin mietittyjä suunnitelmia noudattaen. Rakennusvaiheessa suureen rooliin nouse-

vat erilaisien rakenteiden liitokset. (Lindberg 2014, 8.) 

 Rakennetyyppi on hyvä lähtökohta, mutta sillä ei voida rakentaa kaikkia 

yksityiskohtia. Detaljeja voidaan suunnitella vain rajattu määrä. 
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Tästä seuraa, että rakennuksen monien yksityiskohtien lopullinen toteu-

tus ratkaistaan työmaalla. Työntekijän opastaminen tulee olemaan tär-

keää. Siksi on pyrittävä lisäämään kaikkien rakentajien ymmärrystä 

rakennusfysiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Opin tulee olla selkeää ja 

yksinkertaista. (Lindberg 2014, 7.) 

 

Rakennuksen valmistumisen jälkeen suurin vastuu siirtyy itse käyttäjille. Käyttäjän tu-

lee osata ottaa huomioon rakennuksen tekniset järjestelmät ja rakennusfysikaaliset il-

miöt, niiden keskinäinen toimivuus (ks. kuvio 3). Käyttäjien opastus on tärkeässä ase-

massa rakennuksen elinkaaren kannalta, ettei sitä ns. ”käytetä piloille”. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Kuvio 3. Käytön ajan tekijät 

 

 

3.2 Vertailu normaali rakentamisen historiaan 

 

Nykyinen rakennustieto perustuu pitkälti kokemukseen useiden vuosikymmenien 

ajalta opittujen rakenteiden hyviin ja huonoihin puoliin. Uudenlaisten innovaatioiden 

ja suunnitelmadetaljien tulokset näkyvät yleensä vasta vuosien, jopa vuosikymmenten 

päästä. Tämänhetkisten määräysten, ohjeiden ja hyvän rakentamistavan mukaan ra-

kennetun rakennuksen katsotaan olevan terve talo, mutta todellisuudessa saamme tu-

lokset vasta tulevaisuudessa. Hometalkoot.fi–sivusto tarjoaa hyvän ja kattavan sil-

mäyksen suomalaisen omakotitalorakentamisen historiaan, luokiteltuna vuosikymme-

nittäin. Sivustolta ilmenee selkeästi, mitkä olivat rakentamisen ns. pomminpaikat eri 

vuosikymmenillä. 
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Tervetalo-ajattelun vaikutteet ovat tulleet alkuaikoina Suomeen Ruotsista, kuten moni 

muukin ilmiö rakennusalalla. Suuren laman aikaan 1990-luvulla töiden vähäisyyden 

vuoksi ihmiset kävivät kouluttautumassa muun muassa Ruotsissa ns. ”talotohtori”-

kursseilla. Veli-Matti Huttusen (2015) mukaan tämän tyyppiset koulutukset antoivat 

alun sisäilman laadun tutkinnalle, ja niin kuntotutkimukset saivat alkunsa, kun mah-

dollisten sisäilmaongelmien syyt haluttiin saada selville. Rakennuskulttuuri alkoi siis 

muuttua ”terveempään” suuntaan. Rakennusfysiikan tutkiminen sai myös alkunsa, kun 

alettiin selvittää syitä huonoon sisäilmaan. (Huttunen 2015.) 

 

Suunnittelijan arkikin on muuttunut huomattavasti, sillä ennen tuli huolehtia käytän-

nössä kahdesta asiasta: rakennusmääräysten toteutumisesta ja rakenteiden mekaniikan 

toimivuudesta. Nykyisin, etenkin kun puhutaan tervetalorakentamisesta, täytyy tietää 

paljon enemmän asioita rakennuksen ympäriltä. On otettava huomioon käyttötarkoi-

tus, ympäristö, käyttäjien toiveet, rakenteet ja niiden toimivuus sekä materiaalit. Näin 

laajan kokonaisuuden hallinta ei välttämättä ole helppoa, varsinkin kun aikataulut ja 

raha ovat tiukassa, materiaaleja on todella paljon ja materiaalien yhteensopivuuksien 

tietämystä ei ole riittävästi. Nykyään tarkka dokumentointi, suunnittelun ja toteutuk-

sen lisääntynyt valvonta sekä ainakin joissain määrin lisääntynyt yhteistyö osapuolien 

välillä lisäävät rakentamisen laatua huomattavasti. (Huttunen 2015.) 

 

 

3.3 Määräykset ja ongelmat 

 

3.3.1 Ilmasto ja ympäristö 

 

Suomessa on hyvin vaativat olosuhteet rakentamiselle, varsinkin mikäli verrataan jo-

honkin Euroopan maahan vaikkapa esimerkiksi Saksaan. Saksassa lämpötilaerot kesän 

ja talven välillä eivät ole niin suuret kuin Suomessa sekä Saksan maaperä on hyvin 

paljon homogeenisempää. Saksassa siis ilmankosteuden vaihtelut ovat vähäisempiä, 

maaperä on ”tasalaatuisempaa” kuin Suomessa. Täällä meillä lämpötila kesällä voi 

olla noin +30 ºC ja talvella noin -30 ºC, siis noin 60 - 70 asteen erotus kesän ja talven 
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ääripäiden välillä. Ilmastonlämpeneminen tuo ongelmia, sillä talvet ovat olleet leutoja 

ja kesät helteisiä. (Saksan opintomatka 2012.) 

 

Kylmä ilma pystyy sitomaan vähemmän kosteutta kuin lämmin ilma, eli kylmän ilman 

vesipitoisuus on pieni. Tämä tarkoittaa, että vaikka ilman suhteellisen kosteuden arvo 

eri lämpötiloissa olisi sama, ei ilmassa oleva vesipitoisuus ole yhtä suuri.  

 

Ulkoilma kesällä: 

+24 oC, suhteellinen kosteus RH = 85 %, ilman vesipitoisuus 18,48 g/m3 

Ulkoilma talvella: 

-20 oC, suhteellinen kosteus RH = 85 %, ilman vesipitoisuus 0,74 g/m3 

 

Sisäilma muodostuu ulkoilmasta, joten ilman vesipitoisuus on talvella pieni myös si-

sätiloissa. Koska lämmin ilma pystyy sitomaan enemmän kosteutta, on sisäilman suh-

teellisen kosteuden arvo matala. 

Sisäilma talvella 

+22 oC, suhteellinen kosteus RH= 3,81 %, ilman vesipitoisuus 0,74 g/m3 

 

Sisäisten kosteuslähteiden vuoksi sisäilman kosteuslisäksi voidaan olet-

taa 3,5 g/m3. Tällöin sisäilman arvoiksi saadaan 

 

+ 22 oC, suhteellinen kosteus RH=21,86 %, ilman vesipitoisuus 4,24 

g/m3 

(Fysikaaliset tekijät 2008.)  

 

 

3.3.2 Rakennuksen vaippa ja rakennusfysiikka 

 

Tulevaisuudessa rakennukset rakennetaan hyvin energiatehokkaiksi eli ”lähes nolla-

energiarakennuksiksi”, mikä tarkoittaa sitä, että eristepaksuutta on kasvatettava (ks. 

kuvio 4). Ympäristöministeriön asetuksen 2/11 määräyksen 2.1.6 mukaan: 
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a) 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä kaikki uudet rakennukset ovat 

lähes nollaenergiarakennuksia; 

ja 

b) 31 päivän joulukuuta 2018 jälkeen uudet rakennukset, jotka ovat vi-

ranomaisten käytössä ja omistuksessa, ovat lähes nollaenergiarakennuk-

sia.  

(Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2012.) 

 

 

 

 

Kuvio 4. Passiivitalon eristekerroksen kasvua kuvaava taulukko kylmemmälle vyö-

hykkeelle mentäessä (Nieminen 2008, 7). 

 

 

Tiiveys 

 

Nykyään rakennuksien vaipoista pyritään tekemään mahdollisimman tiiviitä. Tarkoi-

tuksena on, ettei ilmaa virtaa rakenteiden läpi hallitsemattomasti, vaan ohjatusti ilman-

vaihtokoneilla. Useimmiten ilmanvaihtojärjestelmä toimii ns. alipaineistetusti, eli siten 
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että rakennuksesta poistetaan koneellisesti enemmän ilmaa kuin sitä tuodaan. Tiiviy-

den tavoittelun mukana tulee myös toteutuksellisia ongelmia, sillä joitain rakennelii-

toksia voi olla vaikea toteuttaa tiiveystavoitteiden mukaan. Tiiviin rakennuksen paine-

suhteiden hallinta onkin haastavampaa, ja mikäli hallitsemattomia korvausilmavuotoja 

on, saattaa niistä aiheutua sisäilmaongelmia. (Lindberg 2014, 10.)  

 

 

Suuri eristepaksuus 

 

Suuri eristepaksuus lisää toki energiatehokkuutta, mutta se tuottaa myös ongelmia ra-

kenteen kuivumisen kannalta (vertaa kuvioita 5 ja 6). Koska rakennuksen lämmittämi-

seen tarvittava energiamäärä pienenee lähes olemattomiin, tarkoittaa se sitä, että ra-

kenteen ulko-osat viilenevät, ja täten kosteutta alkaa kerääntyä rakenteiden sisään. 

Varsinkin syksy ja talvi lisäävät homeen kasvun riskiä kostean ulkoilman ja heikon 

kuivumisen vuoksi. Kosteuden kerääntyminen rakenteeseen lisää tiiveyden tärkeyttä, 

sillä jos rakenteeseen syntyy mikrobi- tai homekasvustoja, hyvä tiiveys sulkee kasvus-

tot ja itiöt huoneilman ulkopuolelle. (Vinha 2011, 5.)  

 

 

 

Kuvio 5. Seinässä 170 mm eristettä ja kohtalaisen suuri lämmöntuotontarve, jolloin 

ns. lämpimän ja kylmän ilman rajapinta syntyy sille suunniteltuun paikkaan. 
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Kuvio 6. Seinässä 450 mm eristettä ja huomattavan pieni lämmöntuotontarve, jolloin 

lämpimän ja kylmän ilman rajapinta syntyy mahdollisesti eristekerrosten väliin. 

 

 

3.3.3 Tiivistalo eli niin sanottu pullotalo 

 

Lähes nollaenergiataloista tiedetään, että ne eivät välttämättä sovellu Suomen ilmas-

toon. Kuitenkin EU:n asettamien energiansäästömääräysten mukaan on rakennusten-

kin kehityttävä. Vuonna 2006 Tampereen teknillinen yliopisto ja teknillinen korkea-

koulu tekivät tutkimuksen noin sadasta uudesta pientalosta, hankkeen nimi oli ”kos-

teusvarma terve pientalo”. Tutkimuksesta lainatusta taulukosta (ks. kuvio 7) ilmenee, 

etteivät eräät sisäilmastoasiat täytä tavoitetasoa kovinkaan tehokkaasti. 
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Kuvio 7. Terveen pientalon sisäilmaston seurantataulukko. (Lindberg 2007). 

 

 

Mittaustulosten mukaan suurimmassa osassa pientaloista sisäilma ei täyttänyt toivot-

tuja tasoja, mutta kuitenkin hankkeeseen liittyneissä asukashaastatteluissa asukkaat to-

teavat olevansa tyytyväisiä asumiseensa ja rakennuksen sisäilmaan. Täytynee muistaa, 

että kyseinen hanke ei ole uusinta uutta. (Lindberg 2007.) 

 

Helsingin sanomien lehtiartikkelissa (Mainio 2013) oli haastateltu maamme kärki-

nimiä aiheen tiimoilta ja yhtä ”lähes nollaenergiatalon” omistavaa oululaisperhettä. 

Artikkelista paistaa läpi teoriapohjainen epäusko rakenteiden toimivuuteen, kuten Ralf 

Lindberg myös toteaa suurten eristekerrosten olevan riskirakenne kosteuden osalta. 

Asiantuntijat pitävät EU:n määräysten nopeaa voimaan astumista ja liian nopealla ai-

kataululla tehtyjä tutkimuksia haasteellisena rakenteiden toimivuuden kannalta. Ra-

kennusalan tutkimus ei pysy tällä hetkellä Suomessa kehityksen mukana, eli ensin teh-

dään ja sitten odotellaan, kuinka käy. Ensimmäisten matalaenergiatalojen todetaan ol-

leen pystyssä 5 vuotta (vuonna 2013) eikä kosteusongelmia ole ilmentynyt. Oululais-

perhe toteaa, ettei kosteusongelmia ole tullut. Lisäksi he ovat hyvin tyytyväisiä raken-

nuksen energiatehokkuuteen. Talven kylmimmät kelit selvitään, kun lämmitetään uuni 

kerran päivässä, toteaa perheen äiti. Jutun taloa ei ole tarvinnut liittää Oulun kauko-

lämpöverkkoon, mikä on energiansäästön kannalta erittäin hyvä asia. (Mainio 2013.) 
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Ei pidä unohtaa kuitenkaan, että näidenkin talojen tulisi pysyä ns. terveenä ja riskittö-

minä ihmiselle. Ei tiedetä, kuinka rakennus käyttäytyy pidemmän ajan kuluessa, koska 

kokemusta asiasta on vielä hyvin vähän. Kansanterveystieteen professorin Jouni J.K. 

Kaakkolan mukaan on vaarana, että rakentamismääräyksiä tiukennetaan liian nopeasti 

terveyden kustannuksella. Todettakoon, ettei kyseistäkään taloa olisi saanut rakentaa 

ilman kosteusantureita seinän eristeessä. Niiden avulla pystytään hyvin havaitsemaan 

mahdollinen kosteuden muodostus rakenteessa. Voidaan todeta, että tutkimukset ovat 

par’aikaa käynnissä. (Mainio 2013.) 

 

 

3.4 Tervetalo rakennesuunnitteluvaiheessa 

 

Rakennesuunnitteluvaiheessa rakennuksen sijainnin ja ympäristön mukaan tarkastel-

laan muun muassa pohjaveden korkeus, radonin esiintyminen, ulkoiset melunläh-

teet/ympäristön äänitaso. Tällaisia ulkoisia, luonnon tai ympäristön aiheuttamia teki-

jöitä ei välttämättä voida poistaa, joten ne luovat tietynlaiset reunaehdot, joista on 

hyvä lähteä liikkeelle, kun mietitään hyvän sisäilmaston saavuttamista. Vastuuta jae-

taan suunnitelmienkin osalta, siten että esimerkiksi tärkeimmät ja vaikeimmat raken-

neleikkaukset ja liitokset tarkastetaan yhdessä arkkitehdin/pääsuunnittelijan kanssa, 

jotta saavutettaisiin laadukas lopputulos. Rakenneratkaisut ja materiaalit olisi valittava 

siten, että ne kestävät rakennusaikaiset säärasitukset huomioon ottaen kohteessa käy-

tettävät sääsuojaukset. Edellä mainittu radon joko on ongelma tai ei. Radontekninen-

suunnittelu voidaan jättää pois vain, jos paikkakuntakohtaiset radontutkimukset osoit-

tavat, että radonpitoisuus alittaa enimmäisarvon säännönmukaisesti. Muutoin radon 

poistetaan maanvaraisen laatan alta radonputkistolla ja poistokanavalla. Mikäli ala-

pohjaratkaisuna on ryömintätilainen alapohja, eli niin sanottu rossipohja, on varmis-

tuttava ryömintätilan kuivana pysymisestä, riittävästä tuuletuksesta sekä ulkoisten ve-

sien pois ohjauksesta sadevesiviemäröinneillä ja salaojituksilla. (RT 07-10832 2004, 

6.) 

 

Rakennuksen ulkovaippa on suunniteltava riittävän ilmatiiviiksi, ja ilmansulkuratkai-

sun kriittisimmät yksityiskohdat on esitettävä työpiirustuksissa. Riskienhallinta on 
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myös otettava huomioon, kun tarkastellaan suunnitelmissa esitettyjen rakenneyksityis-

kohtien kattavuutta ja niiden toteutettavuutta. Rakennesuunnittelijan on esitettävä sää-

suojauksen/olosuhteiden hallinnan periaatteet. Vaikeasti purettavien rakenteiden ja 

piiloon jäävien rakenteiden vedeneristykset on tarkistettava vedenpainekokeella ennen 

pintamateriaalien asentamista, jotta varmistutaan vedeneristyksen onnistumisesta. 

Yleisesti mainittakoon, että elementtien asennussuunnitelmissa ylin kerros pyritään te-

kemään sitten, että vesikattotöihin päästäisiin mahdollisimman pian ja saataisiin ve-

denpitävä katto nopeasti rakennuksen päälle tai väliaikainen sää suoja siksi aikaa, kun-

nes oikea katto valmistuu. Lisää tarkempia ohjeita ja arvoja rakennesuunnittelusta löy-

tyy mm. Sisäilmastoluokitus 2008–oppaasta. (RT 07-10832 2004, 6.) 

 

 

3.5 Tervetalo rakennusvaiheessa 

 

Hyvät suunnitelmat helpottavat työmaavaiheessa, sillä hyvällä työmaasuunnittelulla 

säästetään aikaa, ja sillä on keskeinen vaikutus sisäilmariskien hallintaan. Myös ve-

denpoiston, kosteuden ja pölyn hallinta vaikuttavat siihen ratkaisevasti. Työmaalla on 

hyvä ensin perehdyttää työmaahenkilökunta, jotta varmistetaan jokaisen tietoisuus 

hankkeen terveellisen rakentamisen kannalta. Pääurakoitsijan velvollisuutena on toi-

mittaa urakkaohjelma ja urakkarajaliitteen vaatimuksien mukainen laadunvarmistus-

suunnitelma, kosteudenhallintasuunnitelman, hanke- ja toteutussuunnitelman ja raken-

nus- ja ilmanvaihtotöiden puhtaussuunnitelman. (RT 07-10832 2004, 7.) 

 

Erinäisten suunnitelmien lisäksi on työmaa aikataulutettava siten, että työvaiheet mu-

kailevat puhtaussuunnitelman ja kosteudenhallintasuunnitelman vaatimuksia. Aikatau-

lusta tulee myös käydä ilmi kriittisten tahdistavien töiden etenemisjärjestys, kuten 

missä vaiheessa talo katsotaan vedenpitäväksi, koska lämmityksen voi aloittaa ja kui-

vatuksen kesto. P1-puhtausluokiteltujen tilojen lohkojen merkintä sekä työvaiheet tu-

lee suorittaa ennen puhtauden saavuttamista. Ilmanvaihtotyöt tulee myös esittää aika-

taulussa kerroskohtaisesti tai ilmanvaihtokoneiden palvelualuekohtaisesti.  
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Runko- ja julkisivutöissä laadun takaamiseksi on hyvä lähteä liikkeelle kosteudelle ar-

kojen rakennusosien ja materiaalien oikeasta sääsuojauksesta ja varastoinnista. Piiloon 

jäävät vedeneristeet on tarkistettava vedenpainekokeella ennen pintarakenteiden ra-

kentamista. Ylimmän kerroksen runkotöissä ja vesikattotöissä on oltava yksityiskoh-

tainen toteutussuunnitelma, jottei katon työvaiheisiin tule katkoa ja saadaan vedenpi-

tävä katto nopeasti rakennuksen päälle, tai väliaikainen sääsuoja siksi aikaa kunnes 

katto valmistuu. (RT 07-10832 2004, 8.) 

 

Sisävaiheen työt ovat enimmäkseen puhtaudenhallintasuunnitelman alaisia töitä. Puh-

tausluokan P1 saavuttaneet lohkot on merkittävä ”P1- lohko” – merkinnällä, sekä näi-

den lohkojen rakennustyöaikainen puhtaustaso on vähintään ns. imuripuhdas. P1-loh-

koissa asiatonta kulkua tulee välttää puhtauden säilymisen vuoksi. Siivouksessa on 

käytettävä keskuspölynimuria tai imuria joka on varustettu hienopölysuodattimella. 

Mikäli P1- tilassa tehdään pöliseviä töitä, on niissä käytettävä kohdepoistolla varustet-

tuja työkaluja, pölynleviämisen välttämiseksi. Ilmanvaihdon koekäyttö ja säätötyöt 

saadaan aloittaa vasta kun tilat on todettu ”P1-imuripuhtaiksi”, joten aikaa säästyy 

mitä puhtaampana tilat saadaan pidettyä, eikä siivousta tarvitse suorittaa moneen ot-

teeseen. Loppusiivousta varten alakattojen yläpuoliset osat on tarkastettu etukäteen 

ennen alakattojen sulkemista. Seinäpinnat, kalusteet, sähkökourut ym. pölyä keräävät 

pinnat tulee tarkastaa loppusiivousta varten. (RT 07-10832 2004, 9.) 

 

 

 

 

 

83.6 Tervetalon toteutuksen valvonta 

 

Rakennustyön valvonta tulee suorittaa talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävä-

luettelon tai työmaan tarkastusasiakirjamallin mukaisesti ja lakisääteinen tarkastus-

asiakirja tulee olla laadittuna. Näiden lisäksi on tarkastettava että urakoitsija on ottanut 

huomioon riittävän rakenteiden kuivatusajan aikatauluissaan, urakoitsija on tehnyt 

kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunnitelmat ajoissa ja tarkastaa työmaa-aikataulusta 
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ettei IV-asennuksia ja pölyäviä rakennustöitä ei tehtäisi yhtä aikaa. Valvoja tarkastaa 

loppusiivouksen jälkeen, onko rakennus puhtausvaatimusten mukaisesti valmis luovu-

tettavaksi vai ei (ks. kuvio 8). Valvojan on varmistuttava siitä, että kaikki rakenteet on 

kosteusmitattu tyypeittäin, huoneistoittain ja kerroksittain. Tämä tarkoittanee sitä, että 

pinnoituslupa myönnetään kun suhteellinen kosteus on alle 85 %, tai kosteudenhallin-

tasuunnitelman mukainen. Valvojan tehtävänä on myös suorittaa märkätilojen vede-

neristyksen laaduntarkistus. Käytännössä tämä tarkoittanee, että varmistutaan eristäjän 

pätevyydestä (VTT:n sertifikaatti), riittävästä eristekerroksen paksuudesta ja tartun-

nasta. (RT 07-10832 2004, 10.) 
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Kuvio 8. Esimerkkilista P1 loppusiivouksen tehtävistä (RT 07-10832 2004, 10). 
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4. Rakennustyömaan valvonta 

 

4.1 Yleistä 

 

Nykyään rakennusten laatuvaatimukset ovat kovempia ja kiristynevät entisestään. 

Jotta laadukkaaseen lopputulokseen päästäisiin, olisi rakennuttajan syytä palkata val-

voja tai useampi. Mikäli valvojia on useampia, heidän valtuuksien laajuus sekä keski-

näinen suhteensa on kirjaimellisesti ilmoitettava urakoitsijalle.  

Rakennuttajan luottamushenkilönä toimivan valvojan tärkeimpinä tehtävinä on: 

- Varmistaa, että rakennuttajan toimitettavina olevista piirustuksista ja 

tarvikehankinnoista huolehditaan asianmukaisesti 

- Valvoa rakentamisen tapahtuvan suunnitelmien mukaan ja hyvän 

työtuloksen aikaansaamiseksi 

- Töiden ja tarvikkeiden hyväksyntä 

- Varmistaa, että urakoitsija on huolehtinut tarvittavista viranomaisten 

katselmuksista ja tarkastuksista 

- Valvoa aikataulua, mikäli urakka näyttää viivästyvän on siitä huo-

mautettava urakoitsijalle 

- Maksuliikenteen valvonta. Valvoja kuittaa laskut maksuun kun mak-

suerätaulukon mukaiset työt on tehty. 

- Rakennuttajan pitäminen tilanteen tasalla, sekä yhteyksien hoitami-

nen eri urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välillä 

- Varmistua lisä- ja muutostöiden tarpeellisuudesta. 

(Liuksiala, 1980, 225-232.) 

 

Jos rakentamisessa ilmenee muistuttamista, täytyy valvojan viivytyksettä huomauttaa 

rakentajalle. Ellei virhettä tai puutetta voida heti korjata, on siitä tehtävä merkintä työ-

maakokouspöytäkirjaan. Työmaakokouspöytäkirjat toimivat kattavana dokumentoin-

tina siitä, mitä työmaalla on tapahtunut. Työmaakokoukseen osallistuvat eri alojen 

suunnittelijat, urakoitsijoiden edustajat, valvojat, rakennuttaja / mahdollinen taloyh-
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tiön hallitus. Työmaakokouksissa käsitellään kulloistakin työvaihetta koskevat ajan-

kohtaiset asiat, verrataan toteutunutta työtä aikatauluun sekä merkitään muistiin kul-

loinenkin työmaatilanne. (Liuksiala 1980, 225-232.) 

 

Valvojan tulee myös osallistua katselmuksien tekoon, mikäli rakennussuorituksen ai-

kana tai sen jälkeen ilmenee tarvetta saada jokin seikka tai olosuhde pätevästi tode-

tuksi. Katselmuksessa puheenjohtajana toimii rakennuttaja tai hänen edustajansa ja 

pöytäkirjan pitäjänä kulloinkin erikseen sovittu henkilö. Valvojan tulee myös osallis-

tua vastaanottotarkastukseen, jossa todetaan työntulokset ja niiden kelvollisuus tai kel-

vottomuus. Mikäli huomautettavaa/puutteita löytyy, tehdään niistä ns. ”virhe- ja puu-

telista”, joka tulee toimittaa asianomaisille urakoitsijoille. (Liuksiala 1980, 225-232.) 

 

Valvojalle kuuluu myös taloudellisen loppuselvityksen pito, mikäli maksuliikenteessä 

on ollut erimielisyyksiä osapuolten välillä. Myös takuutarkastukseen osallistuu val-

voja todetakseen, mitkä mahdollisista haitoista/vioista tms. rakennukseen liittyvistä 

ongelmista kuuluvat takuun piiriin. Valvojan kuuluu huomauttaa urakoitsijaa mahdol-

lisista takuukorjauksista. (Liuksiala 1980, 225-232.) 

 

 

4.2 Työturvallisuus 

 

Työturvallisuuteen on alettu panostaa enemmän 2000-luvulla. Suuret yritykset ovat 

huomanneet, kuinka suuri taloudellinen haitta tapaturmista syntyy ja samalla heidän 

kilpailukykynsä heikkenee, sillä yhden tapaturman keskimääräinen kustannus on noin 

8500 €. Yleisenä tavoitteena monella taholla on, että vuoteen 2020 mennessä saatai-

siin vaikutettua työturvallisuuteen siten ettei tapaturmia sattuisi laisinkaan. Tavoittee-

seen pyritään pääsemään kokonaisvaltaisella asenteiden muutoksella rakennustyö-

mailla. Johtaminen, ympäristö ja ihminen, nämä 3 seikkaa ovat oikeastaan peruskivinä 

0-tapaturmatalkoissa. Kaikki lähtee johtamisesta, on näytettävä esimerkkiä ja osattava 

vaatia sitä muilta, kuten esimerkiksi suojavarusteiden käyttö. Ympäristöstä pyritään 

tekemään siisti sekä turvallinen. Sitten ihmisten asenteet, kiire ja riskit, stressi ym. te-

kijät saavat aikaan vaaratilanteita työmailla. (Työturvallisuus info 2015.) 
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Asenteet tulisi saattaa joka ikisen kohdalla sellaisiksi, että jokainen kantaa oman kor-

tensa kekoon. Näin työpäivän päätteeksi jokainen pääsisi terveenä ja hengissä kotiin. 

Voisi sanoa, että mitä paremmin työmaa on ennalta suunniteltu, sitä vähemmän voisi 

kuvitella tapaturmia syntyvän. Työntekijöiden perehdytys, puhtaudenhallinta, aikatau-

lut ja ym. ovat suunnittelun alaisia osatekijöitä, joilla on miltei suoranainen vaikutus 

työmaan toimivuuteen ja työturvallisuuteen. Kun ympäristö ja suunnitelmat on kun-

nossa, niin vastuu siirtyy itse henkilöstöön, työmaajohdon tulee valvoa ja huomauttaa 

mikäli huomautettavaa on, sekä työntekijöiden tulisi pyrkiä asenteillaan riskittömään, 

rauhalliseen ja vastuulliseen suoritukseen. (Työturvallisuus info 2015.) 

 

5. Tulokset 

 

Työn tuloksena syntyi tervetaloselvitys sekä työmaan tarkastusasiakirjamalli. Selvitys 

ottaa kantaa talonrakennuksen historiaan Suomessa, tämän hetken rakentamiseen ja 

tulevaisuuden rakentamiseen sekä kertoo jo tiedossa olevista ongelmista ja hieman 

yleisestä valvonnasta, muun muassa työturvallisuudesta. Tarkastusasiakirjat auttavat 

etenkin uudisrakennustyömaan valvontaa, sillä tarkastettavat työt ja asiat ovat listat-

tuna Excel-tiedostoon, josta voi kultakin välilehdeltä tulostaa kuhunkin työvaiheeseen 

liittyvät tarkastukset.  

 

Työn tekeminen oli jokseenkin alussa vaikeaa, sillä tervetalo -aihe oli minulle koko-

naan uusi. Onneksi kuitenkin lähteet olivat suhteellisen tuoreita ja luotettavan tuntui-

sia. Koska lähde oli mielestäni todella ajankohtainen, toi se lisää mielenkiintoa ottaa 

lisää selvää asioista, ja pikkuhiljaa alkoi muodostua jonkinlainen kokonaiskäsitys asi-

asta. Ensin tutustuin tervetalon perusteisiin, mitä se tarkoittaa ym. jonka jälkeen siir-

ryin tervetalorakentamisen konkretiaan hieman. Tämän jälkeen tuntui luonnolliselta 

alkaa tutkia ongelmia ja historiaa siitä kuinka tähän on tultu, ja lopuksi kirjoittaa itse 

tarkastusasiakirjat sekä pohdintaan tuoda ilmi omat mielipiteet ja asiat joita heräsi kir-

joitustyön lomassa. Työtä voisi laajentaa ja jatkaa ulottumaan paremmin myös kor-

jausrakennuksen puolelle. 
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6. Pohdinta 

 

Terveen talon rakentaminen ei ole helppoa nykypäivänä, varsinkaan sellaisen terveen 

talon joka pysyy terveenä yli 50 vuotta. Nopea määräystahti lähes nollaenergiatalojen 

suhteen aiheutti sen, että tutkimuksia ei oltu ehditty tehdä mielestäni tarpeeksi katta-

vasti ja pitkällä aikajaksolla, kuten myös Lindberg ja Vinhakin toteavat pullotaloista.  

 

Mielestäni on hienoa että asumista viedään energiatehokkaaseen suuntaan, mutta 

nämä mahdolliset irvikuvat tulevaisuuden homepommi –taloista puistattavat. On hur-

jaa ajatella että tietoisesti rakennetaan vaikkapa omakotitalo, jonka seinässä on huo-

mattavan paljon eristettä, se on sisältä tiivis ja ilmanvaihto hoidetaan koneellisesti. 

Myös minun mielestäni ns. pullotalo on riski. 

 

Kuvitellaan että seinärakenne saa kosteutta joko rakennusfysikaalisten ilmiöiden tai 

sään vuoksi, tällöin kasvuolosuhteet haitalliselle kasvustolle syntyvät. Sitten kun sei-

närakenteen eristekerroksessa kasvaa sisäilmaongelmia aiheuttava sieni tms. joudu-

taan tilanteeseen, jossa toivotaan seinärakenteen olevan tiivis ja pysyvän tiiviinä. Mi-

käli rakennusvaiheessa on tullut virheitä höyrynsulkumuovin asennuksessa tai käyttäjä 

on itse vaikka porannut seinään reikiä, alkavat ongelmat mahdollisesti valua sisään-

päin. Ilmanvaihtokone poistaa ilmaa, eli imee ilmaa rakennuksen sisältä. Rakennus on 

siis lievästi alipaineistettu ja tällöin on olemassa mahdollisuus, että homeitiöitä ale-

taankin itse imemään pikkureiästä sisään. Ajatella että vuonna 2020 kaikkien talojen 

tulisi olla tämän tyylisiä nollaenergiarakennuksia.  

 

Kun kerran Suomen kansallisvarallisuus on sidottuna infraan ja rakentamiseen vah-

vasti niin olen mietiskellyt, että miksi aikataulut ja raha riitelevät laadun kanssa? Tar-

koituksena olisi tehdä terveitä taloja, jolloin laatuvaatimukset ovat tiukemmat, odo-

tettu rakennuksen elinkaari on noin/yli 50 vuotta. Yleinen suunta on se, että saataisiin 
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nopeasti valmista. Eikö laadun nimissä olisi syytä määrätä enemmän aikaa vaativiin 

vaiheisiin, miksei muihinkin vaiheisiin. Kiire johtaa myös siihen että työtapaturmia 

sattuu enemmän. 

Tervetalo rakentaminen on mielestäni tervetullutta kehitystä rakentamisen laatua aja-

tellen. Lisääntynyt dokumentointi ja valvonta edistävät laatutavoitteita ja toimivat sa-

malla pienoisena tietokantana tulevaisuuden tutkimuksia varten liittyen juuri tämän 

hetken rakentamiseen ja sen virheisiin. 

 

Työturvallisuuden parantaminen on mielestäni todella hyvä asia, mutta kuinka sitä to-

della konkreettisesti toteutetaan? Olen kuullut erinäisistä tapaturmattomuus palkin-

noista ym. ”porkkanoista”, joilla pyritään palkitsemaan työmaita kuukausittain, mikäli 

tapaturmia ei ole sattunut. Mielestäni tämä johtaa malliin, jossa pienet tapaturmat jää-

vät ilmoittamatta tämän palkinnon menettämisen pelossa, joka ei ole hyvä asia. Tur-

vallisuuteen motivointi ei pidä olla mielestäni tällaista ulkoista motivointia, vaan pi-

täisi vaikuttaa juuri koko työmaahenkilöstön asenteisiin. Riittää, että työmaalla on 

yksi henkilö jolla on kiire ja vaikka stressiä, niin saattaa hän aiheuttaa vaaratilanteita 

kaikille työmaalla liikkuville mahdollisella huolimattomuudellaan. Työmaajohdon ja 

valvojien tulisi pitää vähän silmällä myös työntekijän henkistä puolta. Itse olen ollut 

tilanteessa työmaalla, jossa yhdellä henkilöllä oli jatkuvasti kiire ja stressi, aiheuttaen 

ainakin itselleni ja luulen että muillekin ärtyneen ja kiireisen olon omalla riehumisel-

laan. Joten päänsisäiset tekijät kuten turvallinen ajattelu ja asenne ovat mielestäni tär-

keimpiä turvallisuustekijöitä. Eräs vanha työkaveri tapasikin usein kysyä ennen töiden 

aloittamista aamuisin, että ”miten henkinen puoli jaksaa?”. Mielestäni tämä oli hyvä 

tapa, siitä tuli turvallinen olo sekä ilmapiiri saatiin heti aamusta jo sellaiseksi että 

päivä menee mukavasti ja turvallisesti. 

 

Työstä tuli mielestäni varsin hyvä selvitys siitä, millaista rakentaminen on nyky-Suo-

messa. Työ on hyvä kooste eri asiantuntijoiden mielipiteistä, joista selvenee, ettei ole 

varmaa, rakennetaanko 2020-luvulla homepommitaloja. Eri osapuolien vastuita tuo-

daan myös ilmi siten, että esimerkiksi käyttäjän tulee tietää, miten rakennus toimii.  

 

Lähtökohtaan nähden, etten tiennyt tervetalosta juuri mitään, voisin sanoa onnistu-

neeni työssä suhteellisen hyvin. Lisäksi voin sanoa oppineeni paljon työtä tehdessä. 
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Yritin panostaa kirjoitustyössä tekstien tiiveyteen, että se olisi mahdollisimman yksin-

kertaista ja kevyttä luettavaa. 

 

Liitteet 

 

Opinnäytetyön liitteenä syntyi tarkastusasiakirja. Asiakirja on Excel-muotoinen tie-

dosto, jossa tarkastuskohdat on lueteltu rakennusvaiheiden mukaan välilehtiin. Tarkas-

tusasiakirjasta tehtiin salainen, jotteivat muut yritykset hyödy siitä. 
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