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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia suunnitelmat, joilla toteutettua omakotitalon 

korjaushanketta hallittaisiin ja joilla voitaisiin varmistua hankkeen onnistumisen mah-

dollisuus. Nämä suunnitelmat ja ohjauksen toimenpiteet kootaan yhteen asiakirjatie-

dostoon, jota on tarkoitus hyödyntää tulevissa vastaavanlaisissa hankkeissa. 

Asiakirjan tarve syntyi, kun oli alkamassa omakotitalon korjaushanke Pornaisissa. 

Opinnäytetyön tekijä toimi päävastuussa koko hankkeen suunnittelun ja ohjauksen 

osalta. 

Hanke tuntui äkkiseltään melko yksinkertaiselta hallita sen kokonsa puolesta, ja tästä 

syystä ei suunnittelussa kuviteltu aikaa paljoa menevän. Ei muuta kuin tehtäväsuunni-

telmien laatiminen paperille, rakennus- ja purkusuunnitelmien esittäminen urakoitsijalle 

sekä materiaalin, kaluston, työkalujen hankkiminen työmaalle. Rakennustyöt alkakoot.  

Asiaan tarkemmin perehdyttyä ja asioita pilkkoessa pienempiin osiin, tuntui tehtävä-

määrä laajenevan silmissä. Eteen tuli monia sellaisia asioita, joihin ei ollut aikaisemmin 

perehdytty kunnolla. Piti laatia erilaisia suunnitelma- ja selvitysasiakirjoja, määrä- ja 

kustannustaulukoita, aikataulukaavioita sekä piirustuksia, joiden laatimisessa meni 

yllättävästi aikaa tietojen hakemiseen netistä ja alan kirjallisuuslähteistä. 

Vaikka korjaushankkeista löytyi lopulta melko kattavasti tietoa ja projekti saatiin pää-

tökseen, niin jäi kuitenkin sellainen olo, että voisi asiat tehdä helpomminkin. Ajateltiin, 

että, jos kaikki edellistä korjausrakennushanketta varten laaditut suunnitelmat, selos-

tukset, taulukot, kaaviot, yms. löytyisivät saman asiakirjan alta, voitaisiin asiakirjaa 

hyödyntää apuna tulevissa omakotitalon korjaushankkeissa kuin korjausrakennus-

hankkeissa suunnitelmien laadinnassa. 

Opinnäytetyön materiaali tehdään toistaiseksi vain omaan käyttöön, mutta sen toteut-

taminen päätettiin kuitenkin tehdä yhteistyössä KaiRamix Oy:n kanssa, josta saatiin 

ohjaaja opinnäytetyölle. KaiRamix Oy suoritti kosteuskartoituksen Pornaisissa sijain-

neeseen omakotitalon kosteusvauriokohteeseen, jossa tuli puheeksi, että heiltä voisi 

löytyä osaamista ja kokemusta korjausrakentamisesta. 
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KaiRamix Oy on Keravalla vuonna 2008 perustettu kiinteistön, irtaimiston sekä kalus-

ton, purku-, puhdistus-, pesu-, saneeraus-, ja jälleenrakennustöihin sekä konsultointi-

palveluihin erikoistunut yritys. Yrityksen perustajat ovat Kai Lehto & Raimo Haapoja, 

jotka ovat aloittaneet uransa vahinkosaneerauksen työn parissa 1990-luvun alussa. 

Yrityksen pääsääntöinen toimialue on Uudenmaanlääni. [9.] 

Opinnäytetyön ohjaajana toimii KaiRamix Oy:n kuntokartoittaja Jari Louko ja valvovana 

opettajana Hannu Hakkarainen. 
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2 KORJAUSHANKEEN LÄHTÖKOHTIEN KARTOITTAMINEN 

2.1 Lainsäädännöt 

2.1.1 Rakennuksen kunnossapito 

MRL 166 §:n mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa 

että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Jos 

rakennuksen kunnossapito laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 

määrätä rakennuksen korjattavaksi. Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusval-

vontaviranomainen voi määrätä, rakennusta koskevan terveellisyyden ja turvallisuuden 

johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi, rakennuksen 

omistajan esittämään pätevän henkilön laatiman selvityksen rakennuksen kunnosta. 

[1.] 

2.1.2 Ympäristöministeriön asetukset korjaus- ja muutostyön selvityksistä 

Ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityk-

sistä(YMa 216/2015) mukaan korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin raken-

nuksen kunnosta laadittuihin selvityksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomi-

oon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin 

mahdollisesti liittyvistä vaurioista:  

 rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus; 

 rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus;  

 rakennuksen sisäilmaston terveellisyys;  

 muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat;  

 käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot;  

 selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti merkit-
tävistä seikoista;  

 tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä. [1.] 
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2.1.3 Laki asuntoja ja oleskelutiloja koskevista terveysvaatimuksista 

Terveydensuojelulain 26 ja 27 §:n mukaisesti näissä tiloissa sisäilman olosuhteiden 

tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tilassa oleskeleville terveyshaittaa. Jos melua, 

tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kos-

teutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa esiintyy siten, että siitä voi aiheutua terve-

yshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, on toimenpiteisiin haitan ja siihen 

johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi ryhdyttävä vii-

pymättä. [1.] 

2.2 Kuntotutkimus 

2.2.1 Kuntotutkimuksen tarkoitus 

Kuntotutkimuksen tarkoituksen on toimia pohjatietona korjaussuunnitelmien laatimisel-

le. Tutkimusselostuksen perusteella laaditaan erilliset, riittävän yksityiskohtaiset korja-

ussuunnitelmat, joissa kuvataan korjattavat, purettavat ja uusittavat rakenteet, mahdol-

liset muutokset uusienrakenteiden toteutuksessa sekä korjaus menetelmät ja materiaa-

lit. [1.] 

2.2.2 Kuntotutkimuksen teettäminen 

Kiinteistönomistaja on vastuussa rakennuksen turvallisuudesta ja käytettävyydestä, 

joten kuntotutkimuksen tilaa yleensä kiinteistönomistajan edustaja kuten isännöitsijä, 

tekninen isännöitsijä tai kiinteistöpäällikkö. Asunto-osakeyhtiöissä tilaajana on yleensä 

yhtiön hallitus tai isännöitsijä hallituksen valtuuttamana. Omakotitaloissa tutkimuksen 

tilaaja on yleensä kiinteistön omistaja. [1.] 

2.2.3 Tutkimuksen laatijan pätevyysvaatimus 

Kosteus- ja sisäilmatutkimuksen laatijalta vaaditaan seuraavia ominaisuuksia ja taitoja: 

 tuntee eri aikakausien tyypilliset rakenneratkaisut ja rakennetyypit, LVI-
tekniset ratkaisut, rakennusmateriaalit ja riskirakenteet 
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 kyky ymmärtää rakennuksen ja sen osien rakennusfysikaaliset lämmön- 
ja kosteuden siirtymisilmiöt ja miten eri siirtymisilmiöt voivat aiheuttaa to-
detun kosteusvaurion 

 kyky tuntea normaalin ja poikkeavan sisäympäristön ominaisuudet ja tyy-
pilliset epäpuhtaudet sekä niiden tutkimus- ja mittaus menetelmät 

 osaa suhteuttaa sisäilmamittausten tulokset sekä havainnot rakenteiden 
kunnosta ja mm. haitta-aineista, mikrobiologisista ja kemiallisista epäpuh-
tauslähteistä kohteen rakennusteknisiin tietoihin ja havaintoihin 

 kyky ymmärtää eri ilmanvaihtojärjestelmientoimintaperiaate ja rakennuk-
sen painesuhteet sekä vuotoilmareittien merkitys sisäilman laatuun [1.] 

2.3 Home- ja kosteusvauriot rakenteissa 

Home- ja kosteusvauriot ovat tyypillisiä ikääntyvän talon vaurioita, jotka ovat saattaneet 

syntyä virheellisten rakennustapojen, huolimattoman vedenkäsittelyn, puutteellisen 

ilmanvaihdon, vesivahingon, puutteellisten vedeneritysten seurauksena.  

Kosteus- ja homevaurio ilmenee usein ummehtuneena, kellarimaisena tai pistävänä 

hajuna. Hajun aiheuttavat mikrobikasvustojen aineenvaihduntatuotteet, joten hajun 

luonne vaihtelee mikrobilajin ja kasvualustan mukaan (rakennusmateriaali). Rakenteis-

sa oleva liiallinen kosteus ilmenee usein myös maali- tai rappauspinnan hilseilynä, 

puumateriaalin tummumisena, lattiapinnoitteen pullistumina tai jopa silmin nähtävänä 

mikrobikasvustona rakenteen pinnalla. [2.] 
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3 1980-LUVUN TYYPPILLISET RAKENNUSTAVAT JA RISKIRAKENTEET 

 

Kuva 1. 1980-luvun omakotitalo, leikkauskuva (Hometalkoot.fi) 

 

3.1 Määritelmä 

1980-luvun omakotitalo on tavallisesti puolitoistakerroksinen, jossa on jyrkän katon 

alapuolista tuuletustilaa hyödynnetty käyttötilana. Myös aumakattoiset pientalot olivat 

melko yleisiä, joissa yläkerran käyttötilaa saatiin laajennettua. Seinärunko on tehty tii-

lestä taikka rankarakenteisesta puurungosta. Julkisivuverhousmateriaalina käytettiin 

tiiltä, puupaneelia tai lomalautaa. Matala perustus ja valesokkeli olivat yleisiä käytössä 

olleita perustusrakenneominaisuuksia. Koneellinen poisto- ja tuloilmalaitteet alkoivat 

olla käytössä osassa vuosikymmenen talomallistoissa. [3.] 
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3.2 Talon riskirakenteet ja ongelmakohdat 

1980-luvun omakotitaloissa riskirakenteita ja ongelmakohtia saattaa esiintyä niin sisä-

puolella kuin ulkopuolella useammissa rakennusosissa. Riskirakenne on yleensä ollut 

oman aikakautensa määräysten ja ohjeiden mukainen ja riskialttius on huomattu vasta 

jälkikäteen. Riskirakenteille on tyypillistä, että vaurion syynä on yleensä kosteuden 

pääseminen rakenteeseen, joko maaperän kautta ulkopuolelta tai sisäilmasta vesi-

höyryn muodossa. [4.] 

3.2.1 Vesikatto 

Vesikatonongelmakohtia ovat: 

 läpiviennit(kuten savupiippu, viemäriputki) 

 suojaamaton savupiippu 

 aluskatteen puuttuminen. 

Läpivientikohdan tiivistysmateriaali heikkenee ajan myötä ja irtoaa tiivistettävistä raken-

teista. Vesi ja lumi kulkeutuvat helposti avoimesta katteen reiästä alapuoliseen tuule-

tustilaan. Toistuvasti kastuvat rakenteet varioituvat. 

Piipunhattu suojaa piippua sateilta. Sateelle altistuva piippu imee vettä itseensä ja hau-

rastuu ajan mittaan. Vesi kulkeutuu piippurakennetta pitkin ympärillä oleviin rakentei-

siin, joihin saattaa muodostua hometta. 

Oikein asennettu aluskate estää katteen vuotovesien ja katteen alapintaan muodostu-

van kondensioveden valumasta yläpohja- ja seinärakenteisiin. Toistuvasti kastuva 

lämmöneriste ja puiset runkorakenteet saattavat vaurioitua. [3.] 
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3.2.2 Vesikatteen alapuoleinen tuuletustila 

Tuuletustilan ongelmakohtia ovat: 

 lappeen suuntaisen lämpöeristeen tuulettuminen 

 tuuletustilan ilmakierto 

 avonaisena tuuletustilan läpi katolle menevät ilmanvaihto ja viemärintuu-
letusputket. 

Vesikatteen ja lappeen suuntaisen eristeen välissä tulee olla 5-10 cm:n yhtenäinen 

tuuletusrako. Jos eriste on kiinni vesikatteessa tai aluskatteessa; kastelee katteen tai 

aluskatteen alapintaa tiivistyvä kosteus imeytyy eristeeseen. Tuulettumaton eriste kas-

tuu ja homehtuu ja runkorakenteet saattavat lahota. 

Tuuletustilan lämmin ja kostea ilma sekä talviaikaan näkyvä kuura ovat merkkeinä riit-

tämättömästä ilmanvaihdosta tuuletustilassa ja höyrysulkumuovin vuotamisesta. Ilman 

tulisi päästä räystäiden kautta tuuletustilaan ja poistua päätykolmio korkeimmasta koh-

dasta säleikön kautta pihalle. Räystäissä tulee olla koko matkalla vähintään 2 cm:n 

levyinen jyrsijäverkolla varustettu ilmarako tai kattotuolien väleissä 7-10 cm:n ritilävent-

tiilit. 

Eristämätön ilmanvaihto- ja viemärintuuletusputki saattaa aiheuttaa Talviaikaan kos-

teuden tiivistymistä putken sisä- ja ulkopintaa, josta saattaa syntyä hajuhaittoja. [3.] 

3.2.3 Ulkoseinä 

Ulkoseinän ongelmakohtia ovat: 

 julkisivun tuuletusrako 

 läpiviennit ja liittymäkohdat höyrynsulkumuovissa. 

Alkuperäisissä rakennustavoissa tuuletusraon riittävyys jäi usein miten riittämättömäk-

si. Lautaverhouksen takana tulee olla 2-3 cm:n pystysuuntainen tuuletusrako koko 

matkalla alhaalta ylös asti ja tiiliverhoilulla vähintään 3 cm:n tuuletusrako. Ilman riittä-

vää tuuletusrakoa tuulensuoja, lämmöneristeet ja rankarakenteinen puurunko on vaa-
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rassa kastua julkisivulaudoituksen läpi pääsevän sadeveden ansiosta. Kastunut ja pit-

kään kosteana oleva rakenne vaurioituu. 

Vuotavat läpivientikohdat ja liittymäkohdat höyrysulussa ovat reittejä lämpimän sisäil-

man kulkeutumiselle muovin ulkopuolelle. Lämmin ilma kuljettaa mukanaan höyryä, 

joka tiivistyy höyrysulkumuovin ulkopintaan talviaikaan, josta kondensiovesi imeytyy 

lämpöeristeeseen. Kastunut pitkään kosteana pysyvä eriste on kasvualusta mikrobi-

kasvustolle. [3.] 

3.2.4 Märkätilat 

Märkätilojen ongelmakohtia ja riskirakenteita ovat: 

 muovimattojen ja muovitapettien saumat 

 vedeneristyksen puuttuminen laatoituksen alta. 

Muovi kutistuu ajan myötä ja saumat saattavat rakoilla. Raoista vesi löytää reitin muo-

vimaton alapuolelle, jonne saattaa muodostua mikrobikasvustoa.  

Vedeneristysmääräykset muuttuivat vuodesta 1999 eteenpäin ja sitä aikaisemmissa 

laatoitetuissa märkätiloissa saattaa olla puutteita vedenerityksien osalta. Kosteat koh-

dat lattiapinnoissa ovat merkkejä kosteusvauriosta. [3.] 

 

 

 

 

 



10 

 

3.2.5 Sokkeli 

Sokkelille riskialttiita rakenteita ovat: 

 valesokkeli 

 sokkelin vedeneristeen puuttuminen. 

Valesokkelia vasten oleva märkä maa ja rännistä roiskuva vesi kastelee sokkeliraken-

teen. Vesi kulkeutuu sokkelirakenteen sisäpuolelle kastellen seinärungon alapään. 

Maanpinnan ja betonilattian alapuolelle jäävä seinän alapää ei pääse tuulettumaan, 

joten se homehtuu. Kuvassa 2 on esitetty valesokkelirakenne. [3.] 

   

Kuva 2. Perustusleikkauskuva, valesokkelirakenne (Hometalkoot.fi) 
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3.2.6 Maanvarainen alapohja 

Maanvaraisen alapohjarakenteen muodostamia riskirakenteita ovat: 

 maan päällä makaavan betonilaatan päälle rakennettu korotettu puulattia 

 kaksoisbetonilaattarakenne.  

Maasta nouseva kosteus imeytyy betonilaattaan, josta vesi pääsee imeytymään lattian 

puukorotus- ja eristerakenteisiin. Kostean betonilaatan ja päällä olevan eristeen väliin 

muodostuu helposti mikrobikasvustoa. Jalkalista raosta tuleva haju kertoo tavallisesti 

olemassa olevasta vauriosta. Katso kuva 3 kyseisen rakenteen ongelmasta.  

Roskavalun ja toisen betonilaatan välissä on mineraalivilla- tai polystyreenilämmöneris-

te. Laattojen välissä oleva eriste saattaa kostua ja muodostaa mikrobikasvustolle kas-

vualustan. Jalkalistojen välistä tulevat hajut kertovat tavallisesti olemassa olevasta vau-

riosta. Vauriolaajuuden näkee vain menemällä lattiarakenteiden läpi seinän vierustas-

sa. Katso kuva 4 kaksoisbetonilaattarakenteesta. [3.] 

 

Kuva 3. Kosteus pääsee siirtymään avoimesti maaperästä betonilaatan läpi lattiakoolinkeihin. 
(Hometalkoot.fi) 

   

Kuva 4. Kaksoisbetonilaattarakenne (Hometalkoot.fi) 
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3.2.7 Maapinnat 

Talon ympärillä olevia ongelmakohtia ovat: 

 kattovesien ohjaus 

 pintavesien ohjaus  

 perustusten ympärillä oleva kasvillisuus (kuten puut, pensaat ja kukkais-
tutukset). 

Kattovedet tulee ohjata joko pintakouruja taikka sadevesiputkia pitkin pois rakennuksen 

lähettyviltä. Pintakourujen tulee ulottua vähintään kolmen metrin päähän rakennuksen 

sokkelista. Sadevesiputkijärjestelmässä sadevedet ohjataan ränneistä rännikaivoihin ja 

sieltä sadevesiputkistoa pitkin sadevesi kaivoon tai suoraan ojaan. Jos kattovesiä ei 

ohjata, niin sokkelin vierustalle tippuva vesi kastelee sokkelin sekä seinän alapään ja 

niihin syntyy kosteusvaurioita. [3.] 
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4 KORJAUSTARVE1980-LUVUN OMAKOTITALOISSA 

Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,7 miljoonaa vakituisesti asuttua asuntoa, 

joten korjattavaa riittää ja vaikka valtaosa korjauksista ovat pieniä pintaremontteja, ovat 

korjausmarkkinoiden markkinat suuret niin materiaalin kuin työn osalta. 

Talon ikä vaikuttaa oleellisesti korjaustarpeeseen. Materiaaleilla on oma elinkaarensa 

ja hyvästä hoidosta huolimatta korjaustarve syntyy jossakin vaiheessa. 

Vaatimustaso asumiselle, viihtymiselle ja tilan käytölle on muuttunut vuosikymmenten 

aikana.   Reilu kolmannes korjauskohteista on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla. Iän 

lisäksi korjauksiin vaikuttaa asuinympäristö. 

Yleisimmät syyt asunnon korjaamiseen ovat ulkonäön ja viihtyvyyden parantaminen, 

pintojen kuluneisuus ja asunnon toimivuus. 

Energian hinta ja erityisesti sähkön hinta on noussut ja nousee edelleenkin.  Vanhoissa 

omakotitaloissa kokonaisenergian kulutus on keskimäärin 27 000 kWh vuodessa ja se 

maksaa asukkaalle keskimäärin 4000 € vuodessa. Tämä kustannus voidaan kohtuuin-

vestoinnilla jopa puolittaa, jos takaisinmaksuaika on 5-10vuotta. 

Omakotitalokannastamme yli puolessa on ala-arvoinen sisäilma ilmanvaihdon ollessa 

painovoiman ja liesituulettimen varassa. Epäpuhtauksia rakennuksen sisäilmassa voi-

vat aiheuttaa mm. radon, home- ja kosteusvauriot, sisustus- ja rakennusmateriaalit, 

lemmikkieläimet, tupakointi ja ulkoa tulevat epäpuhtaudet. [5.] 

Korjaustarpeen yleisimmät syyt lyhykäisyydessään: 

 asunnon ulkonäön ja viihtyvyyden parantaminen 

 pintojen kuluneisuus  

 asunnon toimivuus 

 muuttunut tilan tarve 

 energian säästö. 
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Muita syitä ovat muun muassa: 

 ilmaantuneet home- ja kosteusvauriot rakenteissa 

 

5 OMAKOTITALON KORJAUSHANKE 

5.1 Korjausrakennusprosessin vaiheet 

5.1.1 Tarveselvitys 

Selvitetään ja arvioidaan hankkeeseen ryhtymisen tarpeellisuutta, edellytyksiä ja mah-

dollisuuksia. Tulokset kootaan tarveselvitykseksi, joka määrittelee hankkeen perusole-

muksen. Tarveselvityksen pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös. [6 s.3.] 

5.1.2 Hankesuunnittelu 

Selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti hankkeen toteuttamistarpeet, toteuttamis-

mahdollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Tulokset kootaan hankesuunnitel-

maksi, jossa toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut laajuus- ja laatutavoitteet 

kiinnittävät hankkeen kustannustason ja aikataulun. Hankesuunnitelman pohjalta teh-

dään investointipäätös. [6 s.3.] 

5.1.3 Korjausrakennussuunnittelu 

Kehitetään hankesuunnitelman pohjalta lopputuotteenarkkitehtoninen ratkaisu, tekniset 

järjestelmät ja toteuttamistapa. Tuotesuunnittelun ollessa riittävän pitkällä päätetään 

urakointitapa, valmistellaan rakennusurakat, tehdään rakentamispäätös ja solmitaan 

urakkasopimukset. [6 s.3.] 

5.1.4 Korjausrakentaminen 

Rakentamisvaiheessa hankkeen suunniteltulopputuote rakennetaan. Rakentamisvaihe 

alkaa, kun rakentamisesta tehdään urakkasopimus. Vaihe päättyy rakennuksenvas-

taanottopäätökseen. [6 s.3.] 
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5.1.5 Vastaanotto ja takuu 

Tilaaja reklamoi takuuaikana havaittavista vioista ja virheistä työstä vastanneelle ura-

koitsijalle. Takuuaika päättyy takuutarkastukseen olemassa olevan takuuaikasopimuk-

sen umpeutumisen jälkeen.[6 s.3.] 

5.2 Osapuolten tehtävät korjausprosessissa 

Käyttäjä  

Käyttäjän tehtävänä on toimia rakennushankkeen osapuolena sen toiminnan asiantun-

tijana, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan. Käyttäjän esittämät toiminnalliset ja 

laadulliset vaatimukset ja tavoitteet ovat lähtökohta hankkeelle. Hankkeen muiden osa-

puolten ammattitaito varmistaa käyttäjän tarpeiden toteutumisen.[6 s.5.] 

Rakennuttaja  

Rakennuttaja on hankkeen toimeenpaneva osapuoli, joka käynnistää hankkeen ja hoi-

taa hankkeen läpiviennin. Rakennuttaja vastaa siitä, että käyttäjä saa käyttöönsä tar-

peittensa mukaiset tilat. Rakennuttamistehtävästä huolehtii siihen perehtynyt organi-

saatio tai henkilö. Kokemuksestaan riippuen käyttäjä voi toimia rakennuttajana itse. [6 

s.6.] 

Suunnittelija 

Suunnittelijan tehtävänä on vastata rakennuksen tuotesuunnittelusta. Osapuoli muo-

dostuu tavallisesti suunnittelijaryhmästä, jossa on edustettuna eri alojen suunnittelu-

asiantuntemus. Hankkeen koosta ja luonteesta riippuen suunnittelutehtävät rajautuvat 

ja painottuvat hankkeelle luonteen mukaan ja tehtäviä hoitamaan pyritään valitsemaan 

kulloinkin tarkoituksenmukaisin, yhteistyökykyinen ryhmä.[6 s.7.] 

Rakentaja  

Rakentaja on rakennushankkeen osapuoli, joka rakennuttajan toimeksiannosta vastaa 

lopputuotteen konkreettisesta tuottamisesta, rakennuksen rakentamisesta.[6 s.8.] 
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Viranomainen  

Viranomaisen tehtävänä on valvoa suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, 

eriasteisten kaavojen, yleisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja normien pohjalta. 

[6 s.9.] 

Tehtävien jakaantuminen hankkeessa erihenkilöille ja tehtävien suorittajille asetettavat 

ammattitaitovaatimukset vaihtelevat hankekohtaisesti hankkeen luonteesta 

,laajuudesta, kestosta tms. riippuen. Mitä laajempi ja vaativampi hanke on, sitä pitem-

mälle tehtävät eriytyvät ja hankkeeseen osallistuvien joukko kasvaa. Suppeassa hank-

keessa yksi henkilö voi hoitaa kaikki tehtävät. Laajan hankkeen eri vaiheissa osapuoli 

voi olla yksi henkilö, työryhmä tai organisaatioyksikkö ja osapuolen kokoonpano voi 

muuttua, täydentyä tai supistua hankkeen edetessä. Vaikka tehtäviensuorittajien määrä 

ja vastuualue hankekohtaisesti vaihtelee, toistuvat kaikissa hankkeissa jossain muo-

dossa samat tehtävät ja hankkeen osapuolten väliset suhteet.[6 s.3.] 
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6 KORJAUSHANKKEEN SUUNNITTELU 

Korjaushankkeen suunnittelu tarve syttyy, kun asukkaat havaitsevat kodissaan jo-

takin muutettavaa tai parannettavaa. Korjaushankkeen voi käynnistää: 

 rakennuksessa havaittu selkeä virhe, joka saattaa aiheuttaa jopa tervey-
dellistä haittaa 

 asujien tilantarve 

 mieltymysten muuttuminen 

 rakennus itse tai sen rakennusosat ovat vanhentuneet 

 rakennusosa saavuttanut elinkaarensa pään 

 rakennuksen laatutasoa halutaan parantaa 

 tiukentuneet energiatehokkuusvaatimukset. 

[7 s.25.] 

 

6.1 Suunnitteluprosessin kulku 

Korjaushankkeen suunnittelu lähtee liikkeelle rakennuksen tai sen rakennusosan kun-

non ja käyttökelpoisuuden selvittämisellä [8 s.48]. Kun tarvittavat kuntoselvitykset on 

suoritettu, voidaan aloittaa varsinaisen hankkeen ja korjaustoimenpiteiden suunnittelu 

[7 s.25]. 

Korjaushankkeen suunnittelussa edetään hyvin samankaltaisesti kuin tavanomainen 

rakennushankeen suunnittelussa. Korjaushanke eroaa yleisesti sillä, että siinä ainoa 

toteutus vaihtoehto tilan ”hankkimiseksi” on uudistaminen eli korjaus. Korjaushankkeen 

vakavuus vaikuttaa kuitenkin siihen, kuinka tarkkoja laadittavat suunnitelmat ovat. 

6.1.1 Tarveselvityksen laatiminen 

Tarveselvityksen laatiminen on käyttäjälle kuuluva työ, jonka hän laatii yksin tai asian 

tuntevan rakennuttajan sekä rakennussuunnittelijan kanssa. Tarveselvityksessä käy-

dään läpi tarkka tilantarvearvio, jonka tarkoituksena on arvioida rakennushankkeen 
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kuten korjausrakennushankkeen tarpeellisuutta. Hankepäätöksen pohjaksi laaditaan 

tarveselvitysasiakirja, joka sisältää: 

 rakennusohjelman 

 hankkeen tarpeellisuuden perustelun 

 kuvauksen tarvittavista tiloista 

 vertailun tilatarpeen tyydyttämisvaihtoehdoista 

 kustannus- ja kannattavuusarviot 

 hankeen aikataulun. 

Tarveselvityksen tulee olla laajuudeltaan päätöksenteonvaatimuksia vastaava. Hanke-

päätös voidaan hankkeesta riippuen tehdä karkeankin selvityksen perusteella. Tällöin 

tarkemmat selvitykset siirtyvät hankesuunnitteluvaiheessa tehtäviksi.[6 s.10.] 

6.1.2 Hankesuunnitelman laatiminen 

Hankesuunnittelu on rakennuttajan vastuulla oleva työ. Hän toimii asiantuntijana hank-

keen sisällön, sen läpiviemisen ja organisoimisen kannalta. Hankesuunnittelussa käyt-

täjä esittää lähtökohdat ja tarpeet tulevan toiminnan kannalta. Hankkeelle haetaan lo-

pullinen ratkaisumalli ja hankkeen kustannukset arvioidaan yksityiskohtaisesti. Hanke-

suunnitteluvaiheessa käydään läpi hankkeen laajuustavoitteet, laatutavoitteet, kustan-

nustavoitteet sekä aikataulutavoitteet. 

Tarveselvityksessä alustavasti määriteltyjen, tässä vaiheessa tarvittaessa tarkennettu-

jentoiminnallisten ja taloudellisten arkkitehtonisten tavoitteiden pohjalta laaditaan han-

kesuunnitelma-asiakirja, jonka tilaaja hyväksyy. Hankesuunnitelma-asiakirja kooste-

taan yleisesti seuraavista tiedoista: 

 kuvauksen toiminnan kehityksestä 

 kapasiteettimitoitus 

 rakennusohjelma 

 hoito-ohjelma 

 tilaohjelma 
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 ohjelmapiirustukset 

 rakennuspaikka 

 toteuttamistapa 

 aikataulu 

 kustannusarvio ja kannattavuuslaskelmat 

 ympäristötekijät 

 riskianalyysit 

 ehdotus investointipäätökseksi. 

[6 s.11.] 

Asiakirjan sisällön ja selvityksen tarkkuus on kiinni hankkeen muodosta, laajuudesta ja 

vakavuudesta.  

6.1.3 Rakennus-/korjausrakennussuunnitelmien laatiminen 

Rakennussuunnittelusta päävastuussa on pääsuunnittelija, joka valvoo ja ohjaa suun-

nittelua. Rakennussuunnittelussa laaditaan rakennuskohteenympäristöön soveltuvan, 

arkkitehtoniset, toiminnalliset ja tekniset ratkaisut. Suunnittelijoiden tehtävinä on laatia 

eriasteiset asiakirjat, joissa suunnitteluratkaisut ja niiden kehittyminen on kuvattuna, 

joidenka mukaan hankkeen lopputuotteena oleva rakennus taikka tarvittavat tilat voi-

daan tuottaa. 

Rakennussuunnittelun ohjeena toimii hankesuunnitelma. Ennen suunnittelun alkamista 

suunnittelija ja rakennuttaja yhdessä tarkistavat hankesuunnitelmassa esitetyt lähtö-

kohdat ja tavoitteet. 

Rakennussuunnittelu tapahtuu vaiheittain, joiden välissä laadittuja suunnitelmia hiotaan 

kohti hankkeelle asetettujen tavoitteiden täyttymiseksi, kunnes tilaaja hyväksyy suunni-

telmat. Suunnittelun säännösten ja määräysten mukaisuutta valvoo rakennusvalvonta-

viranomainen. [6 s.12.] 

Laadittavat piirustukset ja asiakirjat ovat riippuvaisia hankkeen muodosta ja tarpeesta. 

Yksittäisen tilan korjaushankkeessa voidaan selvitä luotettavasti pelkillä karkeilla työpii-
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rustuksilla, joissa on hahmoteltuna kuvin ja mitoin tilaajan vaatimukset. Piirustuksien 

tarkoitus on luoda riittävän tarkka kuvaus siitä, mitä halutaan rakentaa taikka korjata 

sekä auttaa hahmottamaan käyttäjän tarpeet tiloilta. 

Rakennussuunnitteluvaiheessa laadittavia asiakirjoja ovat: 

 Ehdotussuunnitelma 

 Urakkasuunnitelmat 

 Määrälaskenta-asiakirjat 

 Luonnossuunnitelmat. 
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7 PROJEKTIN KUVAUS 

7.1 Taustat ja tavoitteet 

Projektin taustalla oli omakotitalon vesivahinkoremontti Pornaisissa. Opinnäytetyönteki-

jän tehtävänä oli laatia suunnitelmat, joilla omakotitalon korjaushanketta ohjattaisiin 

kohti hankkeelle asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia.  

Tavoitteena oli, että suunnitelmat laadittaisiin sillä tarkkuudella, että niitä voitaisiin hyö-

dyntää mallisuunnitelmina tulevissa omakotitalojen korjaushankkeiden suunnittelussa. 

Suunnitelmien esitystavan haluttiin olevan virallisten asiakirjamallien mukaisia, jotta 

asiakirjojen rungot olisivat käyttökelpoisia sellaisenaan seuraavissa vastaavanlaisissa 

korjaushankkeissa. 

7.2 Vaiheet 

7.2.1 Lähtötietojen hankinta 

Ensimmäinen vaihe ennen projektisuunnittelun aloitusta oli lähtötietojen haaliminen ja 

niihin tutustuminen. Kohteeseen teetettiin kosteuskartoitus, josta ilmeni vaurioiden laa-

juus ja vähimmäistarve purkutöille, jotta kastuneet rakenteet voitaisiin kuivata. 

Kosteuskartoitus suoritettiin kolmivaiheisesti. Havainnot perustuivat silmämääräisiin 

että teknisiin tutkimusmenetelmiin. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa kerättiin silmin nähtäviä havaintoja vaurioista rakenteis-

sa. Havaitut vauriot valokuvattiin ja kirjattiin raporttiin. 

Toinen tutkimus toteutettiin teknisillä menetelmillä. Tutkimuksessa käytettiin pintakos-

teusmittaria (Pintakosteusosoitin Gann), jolla mitattiin vaurioituneiden tilojen lattia ja 

seinäpintojen kosteusarvoja eri kohdista. Saadut tulokset kirjattiin raporttiin.  

Kolmas tutkimusmenetelmä oli laitteellinen suhteellisenkosteuden mittaus.  Tutkimuk-

sessa teräsbetonilaattaan tehtiin etukäteen noin 5 cm syviä reikiä, jotka puhdistettiin ja 

tulpattiin myöhemmin suoritettavaa mittausta varten. Reikien annettiin rauhoittua pari 
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päivää, jotta laatassa oleva kosteus kerkiäisi tasoittua. Tämän jälkeen rei’istä mitattiin 

kosteusarvot suhteellisenkosteudenmittauslaitteella (RH-mittaus).  

Kaikki valokuvat, tehdyt silmämääräiset vauriohavainnot sekä saadut mittaustulokset 

kirjattiin ylös tarkastusraporttiin. 

7.2.2 Tarveselvityksen laatiminen 

Toisena vaiheena oli käyttäjien tarpeiden ja hankkeen vaikutusten kartoitus, joka toteu-

tettiin haastattelemalla talon omistajia. Haastattelussa selvitettiin muun muassa seu-

raavia asioita: 

 käyttäjien tyytyväisyys nykyisiin tiloihin 

 tilamuutos-, laajennus- ja kehittämistarpeet 

 mahdolliset teknilliset, rakenteelliset, kalusteelliset puutteet 

 minkälaisella aikataululla mahdolliset puutteet olisi tarkoitus korjata 

 korjaushankkeelle varattu budjetti ja rahoitus sekä kustannusarvio 

 hankkeen ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset. 

Haastattelusta saaduista tiedoista koostettiin tarveselvitysasiakirja Microsoft Office 

Word -ohjelmalla. Asiakirjan rungon laadinnassa käytettiin apuna Internetistä löytyviä 

valmiita tarveselvitysasiakirjamalleja.  

7.2.3 Kuntokartoituksen laatiminen 

Kolmas vaihe oli saneerattavien tilojen kuntokartoitus. Kartoitus suoritettiin kahdessa 

vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin pintapuolisesti avaamatta rakenteita 

ja toinen vaihe tehtiin siinä vaiheessa, kun purkutyöt oli tehtynä. Kuntokartoituksella 

haluttiin selvittää sekä purkutarpeen laajuus että korjattavien rakenteiden yhteydessä 

olevien rakenteiden terveys. Kaikki havaitut viat, virheet ja puutteet kuvattiin sekä liitet-

tiin osaksi kartoitusraporttia. 
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7.2.4 Hankesuunnitelman laatiminen 

Neljäs vaihe oli varsinainen hankkeen suunnitteleminen, jossa lähtötietoina toimivat 

laadittu tarveselvitys ja kuntokartoitusraportti. Hankkeen suunnitteluvaiheessa selvitet-

tiin muun muassa seuraavia asioita: 

 mitkä tilat halutaan korjata 

 mihin tiloihin tehdään muutoksia 

 onko hankkeella vaikutusta tilan käytön energiatehokkuuteen 

 hankkeen tarkka toteuttamisaikataulu 

 tavoitehinta korjaushankkeelle 

 onko talon omistajalla vaatimuksia urakoitsijoiden suhteen. 

 

Laadittujen selvitysten pohjalta tehtiin Hankesuunnitelma-asiakirja, joka toimi lähtötie-

tona korjaushankkeen jatkosuunnitteluille. Hankesuunnitelma koottiin Microsoft Office 

Word -ohjelmalla. Asiakirjan rungon laadinnassa käytettiin apuna Internetistä löytyviä 

valmiita hankesuunnitelmia.  

7.2.5 Korjausrakennustyösuunnitelman laatiminen 

 Viides vaihe oli suunnitella itse purku- ja korjaustyöt. Suunnitelmat koottiin yhteen 

asiakirjaan, joka kostettiin muun muassa seuraavista osatekijöitä: 

 työsisältö kokonaisuudessaan (purku- ja rakennusurakka) 

 työmenetelmät 

 jätteidenkäsittely-, lajittelu- sekä uudelleenkäyttösuunnitelmat 

 työjärjestys, aikataulu ja välitavoitesuunnitelmat 

 työturvallisuussuunnitelmat 

 kaluston käyttösuunnitelmat. 

Asiakirjan rungon laatimisessa käytettiin apuna Internetistä löytyviä valmiita työsuunni-

telmamalleja, joista saatiin osviittaa, miten virallinen työsuunnitelma-asiakirja laaditaan-
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ja millaisista asioista se koostuu. Asiakirja kirjoitettiin puhtaaksi Microsoft Office Word 

ohjelmalla. 

7.2.6 Piirustuksien laatiminen 

Kuudes vaihe oli tarvittavien piirustuksien laatiminen. Ennen piirustuksien laatimista 

käytiin läpi muun muassa seuraavia asioita: 

 mitä piirustuksia tarvitaan 

 mitä pätevyysvaatimuksia suunnittelijalta vaaditaan 

 kuinka tarkkoja piirustusten tulisi olla.  

Kohteeseen tehdyt rakenteelliset muutokset olivat parin kevyen väliseinän lisäys ole-

massa oleviin rakenteisiin. Nämä muutostyöt kuuluivat Maankäyttö- ja rakennuslakia 

tulkiten rakennussuunnittelun tehtävävaativuusluokkaan B. 

Laadittavat piirustukset olivat työ- ja tilamuutospiirustukset. Tilamuutospiirustukset 

hahmoteltiin karkeasti olemassa olevalle pohjapiirrokselle ja tarvittavat työpiirrokset 

piirrettiin karkeasti paperille. 

7.2.7 Laadunvarmistussuunnitelman laatiminen 

Seitsemäs vaihe oli laatia suunnitelmat korjaushankkeen rakennusvaiheen laadun 

varmistamiseksi. Suunnitelmia laatiessa käytiin läpi muun muassa seuraavia asioita: 

 mitä menetelmiä tullaan käyttämään työn laadun varmistamiseksi 

 miten varmistetaan materiaaleilta vaaditun laatuvaatimusten täyttyminen 

 mitkä tekijät vaikuttavat työmaan laatuun ja miten niitä ohjataan 

 mitkä olisivat mahdollisia riskejä hankkeen onnistumisen kannalta 

Laadituista laadunvarmistamisen suunnitelmista koostettiin Laadunvarmistussuunni-

telma-asiakirja, joka kirjoitettiin puhtaaksi Microsoft Office Word -ohjelmalla. Asiakirjan 

rungon laatimisessa käytettiin apuna Rakennustieto Oy:n aiheeseen liittyviä asiakirjoja. 
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7.2.8 Aikataulujen laatiminen 

Korjaushankkeessa käytettyjä aikatauluja olivat hankeaikataulu ja yleisaikataulu. 

Hankeaikataulun laadinnassa käytettiin lähtötietoaineistona kohteen omistajan määrit-

telemiä hankkeen aikataulullisia tavoitteita sekä laatijan omia kokemuksia aikaisemmis-

ta korjausrakentamishankkeista. Hankeaikataulu laadittiin puhtaaksi Microsoft Office 

Excel -taulukko-ohjelmalla. 

Yleisaikataulun laatimisessa käytettiin lähtötietoina Ratu-korteista saatuja alan menek-

kitietoja sekä kohteen tilojen todellisiin mittoihin perustuvia määrälaskentatietoja. Yleis-

aikataulu laadittiin PlaNet-aikatauluohjelmalla. 

7.2.9 Kustannusarvion laatiminen 

Kustannusarvio laadittiin Microsoft Office Excel -taulukko-ohjelmalla. Arviolaskennan-

lähtötietoina käytettiin laaditun määrälaskentataulukon tietoja, markkinoiden keskiarvo-

hintoja materiaalien ja kaluston osalta sekä omia kokemuspohjaisia hintoja työkustan-

nusten osalta. 

7.3 Lopputulos 

Kaikista asiakirjoista ja taulukoista sekä kaavioista, jotka laadittiin kohdekorjaushanket-

ta varten, koostettiin yksi asiakirja, jota tullaan hyödyntämään seuraavissa omakotita-

lon korjaushankkeiden suunnittelussa.  

. 
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8 KOHTEEN KUVAUS 

 

Kuva 5. 1980-luvun omakotitalo (Uusivuo 2017) 

8.1 Kohteen esitys 

Kohteena oli vuonna 1982 valmistunut omakotitalo taajama-alueella Pornaisissa. Talo 

on niin sanottu Jukka-talo, joka on1980-luvun tyyliin suunniteltu talomalli sekä myös 

rakennettu 1980-luvun yleisten rakennustapaohjeiden mukaisesti. Vuosikymmenen 

piirteet näkyvät talossa ja sen rakenteissa hyvin selvästi. Niistä erityisesti esille pistä-

vimmät piirteet ovat jyrkkä harjakatto, lomalautaverhoiltu julkisivu, matala perustus.  

8.2 Remontin kuvaus 

Kyseessä oli laajennettu vesivahinkoremontti, jossa korjattavaksi tulivat talon varasto-

huone, pesuhuone sekä sauna. Remontissa uusittiin täysin pesuhuoneen ja saunan 

pinnat ja kiintokalusteet, lisättiin vedeneristys märkätilojen seinärakenteisiin sekä tehtiin 

uudistuksia LVS- tekniikoihin pesuhuoneen ja saunan osalta. Varastohuoneessa uusit-

tiin lattiarakenteet. Lisäksi toteutettiin pari tilamuutosta, jossa pesuhuoneeseen lisättiin 

pukeutumistila ja varastohuoneeseen työskentelytila.  



27 

 

8.2.1 Kuvat remonttikohteista ja korjauksen vaiheista 

Tilat ovat alkutilassa ennen purkutöihin ryhtymistä ja kaluston tyhjentämistä. Kuvista 

erottuvat tilojen ongelmat.  

Saunan lauteiden porrasaskelmat vaarallisen korkeat, Kiukaan luukun suunta hanka-

lassa paikassa, lattialaatat vaikea pitää puhtaana, valaistus puutteellista, tilan pintama-

teriaalit ikääntyneitä.  

Pesuhuoneen kalusto on ikääntynyttä, lattialaatoitus vaarallisen liukas märkänä, valais-

tus heikko hämäränaikaan, tilasta puuttuu poistoilmahormi, tilan pintamateriaalit ikään-

tynyttä ja vaikeasti puhdistettavissa.  

 

 

Kuva 6. Sauna(Uusivuo 2017) 
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Kuva 7. Pesuhuone(Uusivuo 2017)     

   

              
   

Kuva 8. Varastohuone, kuvassa vesivahingon aiheuttaja (vuotava suihkuhanan putkiliitos tiili-
seinän sisässä).Vesi imeytynyt tiiliseinään ja teräsbetonilaattaan. (Uusivuo 2017) 
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Kuva 9. Pesuhuone, ulkoseinän eristeen korjaus ja höyrysulkumuovin paikkaus. 
 (Uusivuo 2017)                    

 

Kuva 10. Pesuhuone, rankarakenteisten seinien levytystä (Uusivuo 2017)     
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Kuva 11. Suihkuseinän muuraus ja tiiliseinän oikaisu (Uusivuo 2017)      

 

               

Kuva 12. Vedeneristäminen (Uusivuo 2017)      
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Kuva 13. Laatoitusvaihe (Uusivuo 2017)   
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Kuva 14. Sauna, tiiliseinän oikaisurappaus (Uusivuo 2017)      

 

               

Kuva 15. Tiiliseinän maalaaminen (Uusivuo 2017)   
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Kuva 16. Sauna, foliopaperin asennus ja seinäpaneelien alusrimoitus (Uusivuo 2017)         
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Pesuhuone valmiina (Uusivuo 2017)  
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Sauna valmiina (Uusivuo 2017)                    
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9 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Opinnäytetyön aiheena oli laatia suunnitelmat, joilla omakotitalon korjaushanketta oh-

jattaisiin kohti hankkeelle asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia. Jokaisesta suunnitelmas-

ta kasattiin oma asiakirja/taulukko/kaavio, joiden haluttiin muistuttavan rungoltaan niin 

sanottuja virallisia asiakirjamalleja. Lopuksi laadituista suunnitelmista koostettiin yksi 

asiakirjatiedosto, joka sisältää kaikki olennaiset suunnitelmat omakotitalon korjaus-

hankkeen tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamiseksi.  

Suunnitelmien laatiminen kuulosti alustavasti melko helpolta tehtävältä, kun asiaa kä-

sitteli käytännön tasolla. Kyseessä oli siis pienehkö omakotitalon korjaushanke, joka ei 

periaatteen tasolla vaadi muuta kuin tehtäväsuunnitelman paperille, listan uusittavista 

kalusteista ja pintamateriaaleista sekä oheistuotteista, listan tarvittavista työkaluista ja 

koneista sekä laiteista, kustannusarvion ja karkean rakennusaikataulun laadinnan. Li-

säksi teetetään asbestikartoitus kohteen purettavista materiaaleista.  

Tarkemmin asiaan perehtyessä alkoi suunnittelussa huomioitavien asioiden määrä 

kasvaa silmissä, ja jopa liian isolta hommalta yhden opinnäytetyön laatimiseksi. Kun 

suunnitelma-asiakirjat halutaan tehdä niin sanottujen virallisten asiakirjamallien mukai-

sesti, niin alkaa suunnittelu vaatia yhä enemmän aikaa ja vaivaa tarvittavien tietojen 

selvittämiseksi ja koostamiseksi.  

Lopuksi voidaan sanoa, että vaikka kaikki opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutet-

tiin jokseenkin, ei suunnitelmien laatiminen niin mutkatonta ollut. Opinnäytetyön teke-

misen yhteydessä oppi sen, että kuinka eri hankkeen asiat kohtaavat toisensa ja kuin-

ka tärkeää on laatia tehtäväsuunnitelmat yksityiskohtaisella tarkkuudella, jotta asetetut 

tavoitteet saavutetaan. 

Laaditun lopullisen asiakirjan sisältö jäi opinnäytetyön tekijän omaan käyttöön tuleviin 

pientaloremonttikohteiden suunnittelun tueksi.  
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