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1 JOHDANTO 

Valtakunnallisesti merkittäviltä osilta kuntien rakennukset ovat saavutta-
neet jo peruskorjausiän, joten ympäri Suomea kunnat teettävät korjaus-
tarveselvityksiä ja kuntotutkimuksia peruskorjaustarpeiden selvittä-
miseksi. Lahden Tilakeskuksen on teettänyt selvityksiä ja tutkimuksia sys-
temaattisesti ja kokonaisvaltaisesti useiden vuosien ajan. Korjaustarvesel-
vityksissä ja kuntotutkimuksissa rakennusten haitallisten olosuhteiden ar-
viointi on jäänyt vähäiselle huomiolle. Haitallisten olosuhteiden arviointi 
korjaustarveselvitysten ja kuntotutkimusten yhteydessä on tärkeää, sillä 
haitallisten olosuhteiden arvioinnilla arvioidaan oleskelutilojen vaikutusta 
käyttäjien terveyteen ja rakennusten korjaavien toimenpiteiden kiireelli-
syyteen. 
 
Lahden Tilakeskuksella koetaan tarvetta rakennusten korjattavuuden arvi-
ointi -työkalulle muiden tavanomaisten arviointimenettelyiden tueksi. 
Työn tarkoituksena on kehittää rakennusten korjattavuuden arviointi -työ-
kalu Lahden Tilakeskukselle. Arviointityökalulla arvioidaan rakennusten 
korjattavuutta haitallisten olosuhteiden ja kosteusteknisen toimivuuden 
arvioinnilla rakennusosittain tehdyn korjaustarveselvityksen tai kuntotut-
kimuksen pohjalta. Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun käyttö 
sijoittuu ajankohdallisesti korjaustarveselvityksen tai kuntotutkimuksen ja 
hankesuunnitelman väliin, jolloin se toimii muiden arviointimenettelyiden 
kanssa hankesuunnitelman tukena ja antaa painoarvoa myös tiloissa tode-
tulle haitalliselle olosuhteelle päätöksiä tehtäessä. 

 
Rakennusten sisäilmaan haitallinen olosuhde syntyy, kun rakenteeseen on 
kehittynyt epäpuhtauslähde ja vaurioituneesta rakenteesta kulkeutuu si-
säilmaan kemiallisia tai mikrobiologisia epäpuhtauksia siinä määrin, että 
ne heikentävät tai vaarantavat tiloissa oleskelevien terveyttä. 
 
Yleisesti rakennusten korjattavuudella tarkoitetaan rakennusten korjatta-
vuutta taloudellisesti niin, että päästään hyvään lopputulokseen. Tässä 
työssä käsitellään rakennusten korjattavuutta haitallisen olosuhteen esiin-
tymisen ja kosteusteknisen toimivuuden näkökulmasta huomioimatta ra-
kennusten korjauskustannuksia. 
 
Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalulla arvioidaan myös raken-
nussuojelun vaikutusta haitallisen olosuhteen uudelleen muodostumisen 
riskiin korjaavien toimenpiteiden jälkeen, muuten suojelua tarkastellaan 
vain lainsäädännölliseltä osalta. 
 
Energiatehokkuuden parantamista käsitellään myös lainsäännölliseltä 
osalta, koska se vaikuttaa lähinnä kustannuksiin rakennusten korjaustöi-
den toteutuksessa. 
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Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalua testattiin erään kohteen 
korjaustarveselvityksen pohjalta. Saatujen tulosten perusteella arviointi-
työkalu on tarkoitukseensa sopiva ja toimiva sekä sen avulla saa suunta-
antavan tuloksen rakennusten korjattavuudesta muiden arviointimenette-
lyiden tueksi. 
  
Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun luotettavuuden toteami-
nen vaatii kuitenkin vielä pidempiaikaista käyttökokemusta, jonka perus-
teella arviointityökalua voidaan muun muassa kehittää laajemmin hyödyn-
nettäväksi. Arviointityökalua voidaan edelleen kehittää ottamalla raken-
nusten talotekniikka mukaan tai ottamalla huomioon rakennusosissa ole-
vien vaurioiden laajuudet. 

2 KATSAUS JULKISTEN RAKENNUSTEN TILAAN SUOMESSA JA 
LAHDESSA 

2.1 Julkisten rakennusten tila Suomessa 

Suomessa kuntien omistamien julkisten rakennusten on tarjottava toimin-
nalliset puitteet useille eri palveluille, kuten varhaiskasvatukselle, sivistys-
toimelle, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluille sekä terveydenhuollon ja 
hallinnon palveluille. Kuntien omistamien rakennusten rakennuskanta on 
nykyisellään 34 milj.m2 ja enemmistö rakennuksista on saavuttanut tai ylit-
tänyt peruskorjausiän. Kunnissa rakennusten peruskorjausten toteutu-
mattomuus on johtanut korjauksiin käytettävien investointivelkojen kas-
vamisen 2,7 mrd. € ja kuntien investointitahdit eivät riitä korjausvelkojen 
kattamiseen. (Valtioneuvoston kanslia, 2018, s. 13) 

 
Enemmistö Suomen kunnista ei ole ottanut investointivelkaa haltuunsa. 
Kunnat eivät ole myöskään kyenneet ratkaisemaan rakennustensa sisäil-
maongelmia. Kuntien omistamien sisäilmaongelmaisten rakennusten si-
säilma heikentää ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä vai-
kuttaa heidän sosiaalisiin suhteisiinsa ja turvaan. Valtioneuvosto on tehnyt 
tutkimuksen heikolle sisäilmalle altistuvien henkilöiden määrästä sekä ar-
vioittanut korjauskustannukset rakennusten käyttötarkoituksen mukaan 
jaoteltuina. (Valtioneuvoston kanslia, 2018, s. 13 - 16) Alla olevassa taulu-
kossa 1 on esitetty heikolle sisäilman epäpuhtauksille altistuvien henkilöi-
den määriä sekä arvioituja korjauskustannuksia käyttötarkoituksen mu-
kaan jaoteltuina. 
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Taulukko 1. Julkisissa rakennuksissa sisäilman epäpuhtauksille altistuvien 
henkilöiden määriä ja arvioituja korjauskustannuksia käyttötar-
koituksen mukaan jaoteltuina (Valtioneuvoston kanslia, 2018, s. 
16). 

 
 
 
 
 
 

*) ei sisällä asukkaiden ja potilaiden määrää 

 
Kuntien omistamissa rakennuksissa esiintyviin sisäilmaongelmiin ja raken-
nusten aiheuttamiin oireiluihin vaikuttavat suuret kiinteistömassat ja kor-
jaushankkeiden viivästymiset sekä huoltojen ja hoitojen laiminlyönnit. Jul-
kisten rakennusten sisäilman aiheuttamista oireilusta päästään eroon vain 
saattamalla rakennusten oleskelutilojen olosuhteet nopeasti asianmukai-
seen kuntoon. Sisäilman laatuun vaikutetaan myös rakennuskannan hallin-
nalla huomioiden palveluiden tarpeet ja oikeanlaiset mitoitukset. Palvelu-
tarpeiden ja oikeanlaisten mitoitusten huomioiminen parantaa tilojen 
käyttöastetta samalla vähentäen kiinteistöihin liittyviä sisäilmaongelmia. 
(Valtioneuvoston kanslia, 2018, s. 14 - 16). 

2.2 Julkisten rakennusten tila Lahdessa 

Lahden kaupungin Tilakeskus hallinnoi 350 kiinteistöä kaupungin alueella. 
Tilakeskuksen omistuksessa on 300 tilaa. Ulkopuolisilta omistajilta tiloja on 
vuokrattuna 50 kappaletta. Rakennusten ja tilojen kokonaispinta-ala on 
500 000 m2, joista Tilakeskuksen omistamien kiinteistöjen pinta-ala on 
410 000 m2 ja vuokrattujen 90 000 m2. Kymmenessä Tilakeskuksen omis-
tamassa kiinteistössä on sisäilmaan liittyviä korjaustarpeita, mikä vastaa 
3,5 % kiinteistöjen määrästä. (Arola, haastattelu 18.12.2019) 

 
Toimitilajohtaja Jouni Arolan (haastattelu 18.12.2019) mukaan Lahden 
kaupungin Tilakeskuksen investointikustannukset ovat noin 50 milj. € vuo-
dessa. Investointikustannuksista ohjataan 10 milj. € sisäilmaongelmaisten 
kiinteistöjen korjaamiseen ja 2 - 3 milj. € kunnossapitoon sekä äkillisiin kor-
jaustarpeisiin. Investointikustannusten jäännös käytetään perusparannus- 
ja -korjauskustannusten kattamiseen ja uudisrakentamiseen. 

 
Valtakunnallisesti Tilakeskus on sisäilmaongelmien hallinnassa maan kär-
kitasoa, sillä Tilakeskus on ottanut rakennusten sisäilmaongelmat haltuun. 
Tilanteen hallintaan saamiseen on vaikuttanut viimeisen vuosikymmen ai-
kana siirtyminen systemaattisten ja kokonaisvaltaisten korjaustarveselvi-
tysten ja kuntotutkimusten teettämiseen rakennusten peruskorjaustarpei-
den ja sisäilmaongelmien tutkimisessa. Viimeisten vuosien aikana on kiin-
nitetty huomiota korjaustarveselvitysten ja kuntotutkimusten laatuta-

Rakennusten käyttötarkoitus Altistuvien määrä Kosteus- ja mikrobivaurioiden 
korjauskustannuksista, milj. € 

Koulut ja päiväkodit 172 000 - 259 000 212 - 318 

Hoitolaitokset 36 000 - 46 800* 605 - 693 

Toimistot 27 500 - 55 000 46 - 92 
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soon. Lisäksi selvitysten ja tutkimusten suorittajataholta on vaadittu riittä-
vää pätevyyttä ja ammatillista osaamista laatutason säilyttämiseksi. Haas-
teena nähdään pätevien ja ammattitaitoisten asiantuntijoiden löytäminen 
laadukkaiden selvitysten ja tutkimusten toteuttamiseen. (Arola, haastat-
telu 18.12.2019) 

 
Sisäilmaongelmien hallintaan otto on mahdollistanut siirtymisen enna-
koivaan ja suunnitelmalliseen kunnossapitoon antaen aikaan muiden toi-
mintojen kehittämiseen. Nykyisin toiminnan kehittämisen painopisteet 
ovat siirtyneet talotekniikan ja automaation varmentamiseen. (Arola, 
haastattelu 18.12.2019) 

3 NYKYISIÄ RAKENNUSTEN KORJATTAVUUDEN ARVIONTIMENETELMIÄ 

Rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioiden käyttäjien terveydelle aiheutu-
vista haittavaikutuksista ja vaurioiden korjausmenetelmistä on olemassa 
runsaasti tietoa.  Haittavaikutusten ja vaurioiden korjausmenetelmien hal-
lintaan on laadittu lukuisia ja monimutkaisia apuvälineitä. Monimutkaisten 
apuvälineiden rinnalle on Tampereen yliopisto kehittänyt yksinkertaisem-
man apuvälineen, KAS-lomakkeen. Lomakkeen kehittämisen lähtökohdiksi 
on nostettu lomakkeen helppokäyttöisyys ja selkeys. Helppokäyttöisyyden 
ja selkeyden tavoitteena on parantaa ja helpottaa päätöksentekijöiden tie-
donsaantia. (Kero, 2013, s. 186) 

 
Lomake perustuu Excel-pohjaiseen ohjelmaan, joka sisältää neljä erillistä 
välilehteä. Ensimmäiselle välilehdelle kerätään tietoa lähtötilanteesta, teh-
dyistä tutkimuksista sekä rakennuksen kunnosta ja sisäilmahaitoista raken-
nusosittain. Toisella välilehdellä tarkastellaan kohteen korjaustason ja kor-
jauksen välittömiä tai jatkuvia vaikutuksia sisäilmaan. Kolmannella välileh-
dellä seurataan korjausten kustannuksia ja vaikutuksia tekniseen käyt-
töikään rakennusosittain. Neljännellä välilehdellä tarkkaillaan rakennus-
osien teknistä kuntoa, toiminnallisuutta ja käyttäjien kokemuksia korjaus-
ten laatutasoon nähden sekä ennakoidaan tulevia lisäkorjaustarpeita. 
(Hengitysliitto, n.d.) Kuvassa 1 on nähtävissä KAS-lomakkeen ensimmäinen 
välilehti. 
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Kuva 1. KAS-lomakkeen ensimmäinen välilehti (Hengitysliitto, n.d.) 

4 KORJAUSRAKENTAMISEEN VAIKUTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ 

4.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoituksena on järjestää ja edistää ekolo-
gista ja taloudellista rakentamista sekä luoda edellytykset sosiaaliselle, 
kulttuurilliselle ja kestävälle kehitykselle hyvän elinympäristön takaa-
miseksi. Lainsäädäntö ohjaa rakentamista terveellisen, turvallisen, viih-
tyisän ja sosiaalisesti toimivan sekä esteettisesti tasapainoisen elinympä-
ristön luomiseen. Lainsäädäntö opastaa kestäviin, taloudellisiin, sosiaali-
siin, ekologisiin ja kulttuuriarvoja säilyttäviin ratkaisuihin. Lainsäädännöllä 

KAS-LOMAKE tulostettu

KORJAUSHANKKEEN ARVIOINTI- JA SEURANTALOMAKE 9.1.2020

Korjauskohde:  tiedot päivitetty

Rakennustyyppi/ikä: pvm

Kohteen laajuustiedot: nimi

OSA 1: Lähtötilanteen kartoitus

Yleiset rakennusosat: Lähtötilanne Tehdyt tutkimukset Rakennusosan kunto / Sisäilmahaitta

Vesikatto- ja 

yläpohjarakenteet
valitse näistä… valitse näistä… valitse näistä…

Lisätietoja

Julkisivu- ja 

ulkoseinärakenteet
valitse näistä… valitse näistä… valitse näistä…

Lisätietoja

Maanvastaiset rakenteet valitse näistä… valitse näistä… valitse näistä…

Lisätietoja

Märkätilarakenteet valitse näistä… valitse näistä… valitse näistä…

Lisätietoja

Ikkunat ja ovet valitse näistä… valitse näistä… valitse näistä…

Lisätietoja

Ilmanvaihtojärjestelmä valitse näistä… valitse näistä… valitse näistä…

Lisätietoja

Muut talotekniset 

järjestelmät
valitse näistä… valitse näistä… valitse näistä…

Lisätietoja

Muut oleelliset riskit: Lähtötilanne Tutkimukset Rakennusosan kunto / Sisäilmahaitta

Kirjaa riski tähän… valitse näistä… valitse näistä… valitse näistä…

Lisätietoja

Kirjaa riski tähän… valitse näistä… valitse näistä… valitse näistä…

Lisätietoja

Kirjaa tähän tarkempia lisätietoja muista oleellisista riskeistä.

Kirjaa tähän tarkempia lisätietoja muista oleellisista riskeistä.

Kirjaa tähän tarkempia lisätietoja vesikatto- ja yläpohjarakenteista.

Kirjaa tähän tarkempia lisätietoja muista taloteknisistä järjestelmistä.

Kirjaa tähän tarkempia lisätietoja ikkunoista ja ovista.

Kirjaa tähän tarkempia lisätietoja ilmanvaihtojärjestelmästä.

Kirjaa tähän tarkempia lisätietoja julkisivu- ja ulkoseinärakenteista.

Kirjaa tähän tarkempia lisätietoja maanvastaisista rakenteista.

Kirjaa tähän tarkempia lisätietoja märkätilarakenteista.

Tämä lomake on tarkoitettu kiinteistönomistajille avuksi kosteus- ja homekorjausprosessin hallintaan. Lomakkeen 
avulla voidaan seurata kohteen tilannetta ja varmistaa, että kaikki eri osa-alueet tulevat huomioiduksi hankkeeseen 
liittyviä päätöksiä tehtäessä. Lomake on jaettu neljälle välilehdelle hankkeen etenemisen mukaan. Solujen valmiit 
tekstivaihtoehdot ja värikoodit helpottavat kertyvän tiedon havainnointia. Viemällä kursorin solun kohdalle, avautuu 
infoteksti kyseisestä aiheesta. Kunkin kohteen lomake ja mahdolliset liitetiedostot on suositeltavaa tallentaa omaan 
kansioonsa.

Korjaushankkeen arviointi- ja seurantalomake on kehitetty Tampereen teknillisessä yliopistossa Rakennustekniikan 
laitoksella. Lomakkeesta vastaavat projektipäällikkö Jommi Suonketo sekä projektitutkija Paavo Kero. Työ on osa 
tutkimushanketta, jossa arvioitiin kuntien kosteus- ja homevauriokorjausprosesseja 
(http://www.hometalkoot.fi/component/content/578/1119.html).  

Lomake on vapaasti käytettävissä ja se on saatavilla osoitteesta: 
www.hometalkoot.fi/ tai www.tut.fi/rak -> ajankohtaista

Lisätietoja lomakkeesta ja sen käytöstä: 
Paavo Kero, puh. 040-1981283
paavo.kero@tut.fi

Lomakeversio 2.24 päivitetty 29.9.2013

LÄHTÖTIEDOT SEURANTAKUSTANNUKSETTARKASTELU

brm2 hlömäärä
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ohjataan myös rakennetun ympäristön suunnitelmalliseen sekä jatkuvaan 
hoitoon ja kunnossapitoon. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 § 1; 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 § 12) 
 
Rakennustöiden liittyessä käyttäjien terveydellisiin olosuhteisiin ja turval-
lisuuteen tai rakennusten energiatehokkuuden merkittävään parantami-
seen on korjaus- ja muutostyöhankkeeseen ryhtyvän haettava rakennus-
lupa rakennusten sijaintipaikkakunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. 
Rakennusluvan luvanvaraisuuden päättää sijaintikunnan rakennusvalvon-
taviranomainen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 § 125; Maan-
käyttö- ja rakennuslaki 958/2012 § 125; Maankäyttö- ja rakennuslaki 
132/1999 § 130) 

 
Rakennusluvan liittyessä kosteus- ja mikrobivauriokorjaamiseen voi viran-
omainen pyytää rakennuslupavaiheessa hankkeeseen ryhtyvältä pätevän 
henkilön laatimaa selvitystä, kuten kuntotutkimusta, rakennusten kun-
nosta. Viranomainen voi velvoittaa hankkeeseen ryhtyvältä laadunvarmis-
tusselvitystä sekä ulkopuolisia tahoja suorittamaan tarkastuksia, jos raken-
nuslupamenettely liittyy erittäin vaativaan kohteeseen.  Kohteeseen liitty-
viä erityisriskejä ovat rakenteellisten-, paloturvallisuus-, terveellisyys- tai 
rakennusfysikaalisten vaatimusten saavuttaminen tai kulttuurihistoriallis-
ten arvojen menettäminen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 § 131; 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 § 150d) 
 
Rakennuksiin tehtävien korjaus- ja muutostöiden on täytettävä terveelli-
selle ja turvalliselle sisäilmalle sekä kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuh-
teille asetetut vaatimukset. Rakennusten korjausten yhteydessä on huo-
mioitava rakennusten huollettavuus ja muunneltavuus käytön edellyttä-
mällä tavalla sekä tiedostettava rakennusten erityispiirteet, ominaisuudet 
ja soveltuvuudet tulevalle käytölle. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 
§ 117; Maankäyttö- ja rakennuslaki 958/2012 § 117c) 
 
Lainsäädäntö edellyttää kiinteistön omistajaa huolehtimaan rakennusten 
kunnon, terveellisyyden ja turvallisuuden täyttymisestä sekä käyttökelpoi-
suudelle asetetuista vaatimuksista. Rakennukset eivät saa aiheuttaa hait-
taa ympäristölle ja rakennusten energiantuotantoon kuuluvien järjestel-
mien on täytettävä energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. Omistajan 
on suojeltavien rakennusten käytön ja kunnossapidon yhteydessä huomi-
oitava myös suojelulliset määräykset. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
488/2007 § 166; Maankäyttö- ja rakennuslaki 499/2010 § 166) 

4.2 Terveydensuojelulainsäädäntöä 

Terveydensuojelulailla varmistetaan väestön ja yksilön terveyden 
ylläpitäminen ja edistäminen. Lainsäädännöllä ennaltaehkäistään, 
vähennetään tai poistetaan elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka 
aiheuttavat väestölle tai yksilölle terveydellisten haittojen muodostumista. 
Terveydellisellä haitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, 
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muuta terveydellistä häiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen 
esiintymistä, jolla vähennetään hänen elinympäristön terveellisyyttä. 
(Terveydensuojelulaki 763/1994 § 1)  

 
Terveydensuojelulain mukaan oleskelutilassa oleskeleville ei saa aiheutua 
sisäilman fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta olosuhteesta tervey-
dellistä haittaa. Jos tiloissa oleskeleville aiheutuu terveydellistä haittaa fy-
sikaalisesta, kemiallisesta, biologisesta tai muusta näihin verrattavasta olo-
suhteesta, on haitan aiheuttajan ryhdyttävä toimenpiteisiin haittaan joh-
taneiden syiden selvittämiseksi ja poistamiseksi. Kiinteistön omistaja on 
vastuussa haitan poistamisesta, jos haitta aiheutuu oleskelutilan raken-
teesta, eristeestä tai omistajan vastuulla olevasta perusjärjestelmästä. 
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön omista-
jaa ryhtymään toimenpiteisiin terveydellisten haittojen ja haittoihin johta-
neiden tekijöiden selvittämiseksi ja poistamiseksi. Viranomainen voi myös 
tarvittaessa rajoittaa oleskelutilojen käyttöä haittojen selvittämisen tai 
poistamisen ajaksi. (Terveydensuojelulaki 1237/2014 § 26, § 27) 

 
Oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvontaa toteutetaan Sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan ter-
veydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys-
vaatimuksista (545/2015) nojalla. Asetusta sovelletaan fysikaalisiin, 
kemiallisiin ja biologisiin vaatimuksiin ja toimenpiderajoihin tehtäessä 
terveydensuojelulain edellyttämiä päätöksiä ja määräyksiä. Päätösten ja 
määräysten valmistelussa harkitaan terveydelle haitallisten olosuhteiden 
olemassaoloa kokonaisuutena. Terveydelle haitallisten olosuhteiden 
synnyttämää altistusta arvioidaan haittojen todennäköisyyden, 
toistuvuuden ja keston perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan myös 
alitustuksen välttymisen ja haittojen poistamisen mahdollisuuksia sekä 
haittojen poistamisesta syntyviä olosuhteita. (Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 § 1, 
§ 3) 

4.3 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 

Ympäristöministeriö antoi vuonna 2017 asetuksen rakennusten kosteus-
teknisestä toimivuudesta, mitä sovelletaan korjaus- ja muutostöiden kos-
teusteknisen toimivuuden suunnitteluun ja toteutukseen (Ympäristöminis-
teriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 § 1). 
 
Lain perusteella hankkeeseen osallistuvien suunnittelijoiden on yhdessä 
huolehdittava, että rakennus täyttää kosteustekniselle toimivuudelle ase-
tetut olennaiset tekniset vaatimukset rakennusten käyttötarkoituksen mu-
kaisesti. Korjaus- ja muutostyöhön kuuluvien suunnittelijoiden on selvitet-
tävä rakenteiden rakennusaikaiset rakentamistavat ja toimivatko raken-
teet kosteusteknisesti suunnitellulla tavalla vai onko rakenteiden kosteus-
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teknisessä toiminnassa puutteita. Rakennusten rakenteen ja raken-
nusosan kosteusteknisen toimivuuden suunnittelussa on tarkasteltava ra-
kennusten sisäisiä ja ulkoisia kosteusrasituksia, joiden on kestettävä raken-
teen ja rakennusosan teknisen käyttöiän ajan. Rakennusten kosteuspitoi-
suus tai rakennusten osiin tai osien sisäpinnoille kertyvä kosteus ei saa vau-
rioittaa rakennusta tai aiheuttaa terveydellistä haittaa rakennusten oles-
kelutiloissa oleskeleville. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kos-
teusteknisestä toimivuudesta 782/2017 § 3) 
 
Asetus ei velvoita rakennusten rakenteeseen tehtävää kosteusteknistä 
muutosta korjaus- ja muutostöiden aikana, jos rakenne toimii kosteustek-
nisesti oikein. Kosteusteknistä toimivuutta rakenteessa ei tarvitse muut-
taa, jos rakenne vaurioituu rakenteen teknisen käyttöiän päättymisen jäl-
keen ja rakenne voidaan ensisijaisesti korjata alkuperäisellä rakennusta-
valla edellyttäen, ettei alkuperäisessä kosteusteknisen toimivuuden suun-
nittelussa tai toteutuksessa ole virheitä. Asetus mahdollistaa rakenteen 
kosteusteknisen toimivuuden parantamisen korjaus- ja muutostöiden ai-
kana olettaen, että asetuksen vaatimuksia noudatetaan. Asetusta on nou-
datettava rakennusten rakenteen korjauksessa, jos rakenteen vauriosta ai-
heutuu terveydellistä haittaa tai vaurio heikentää rakenteen kosteustek-
nistä toimivuutta. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteustek-
nisestä toimivuudesta 782/2017 § 4) 
 
Asetuksen mukaan sisäisestä ja ulkoisesta lähteestä peräisin olevat kosteu-
det eivät saa päätyä rakenteeseen ja aiheuttaa haittaa rakenteelle. Kosteu-
den kulkeutuminen ja kerääntyminen epäjatkuvuuskohtien kautta vaippa-
rakenteen sisälle on estettävä. Vaipan rakennekerrosten ja -liitosten on 
myös muodostettava yhtenäinen kokonaisuus, mikä estää tuulen, viistosa-
teen tai tuulenpaineen kuljettaman veden kulkeutumisen rakenteeseen 
vaipan pintaa pitkin. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteus-
teknisestä toimivuudesta 782/2017 § 5) 

 
Korjaus- ja muutostyöhankkeeseen ryhtyvän on laadittava kosteudenhal-
lintaselvitys. Selvitykseen on liitettävä hankkeen yleistiedot. Selvityksessä 
on kuvattava kosteudenhallinnalle asetetut vaatimukset ja hallinnan var-
mentamiseen käytettävät toimintatavat. Selvityksestä on käytävä ilmi teh-
tävät toimenpiteet, jos asetetut vaatimukset eivät täyty. Selvitykseen on 
nimettävä valvonnasta vastaava henkilö ja kosteudenhallinnan toteutta-
miseen käytettävät henkilöresurssit. (Ympäristöministeriön asetus raken-
nusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 § 12) 

 
Asetus velvoittaa työmaan vastaavan työnjohtajan laatimaan kosteuden-
hallintasuunnitelman tai huolehtimaan suunnitelman laadinnasta. Kosteu-
denhallintasuunnitelman täytyy perustua hankkeen kosteudenhallintasel-
vitykseen. Suunnitelman on pidettävä sisällään tiedot toimenpiteistä, joilla 
rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään ja työmaan 
olosuhteiden aiheuttamilta haitallisilta vaikutuksilta. Suunnitelmasta on 
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käytävä ilmi toimenpiteet, kuinka rakennusmateriaalien suojaukset toteu-
tetaan. Suunnitelmaan on sisällytettävä myös tiedot rakenteiden kuivatta-
misesta ja kuivattamisen varmentamisesta. (Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 § 13; Ympäristö-
ministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 
216/2015 § 15) 

4.4 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslailla parannetaan työntekijöiden työympäristöä ja työolo-
suhteita työkyvyn ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi. Lailla ennaltaehkäis-
tään ja torjutaan työtapaturmien ja ammattitautien syntymistä. Lainsää-
dännöllä ehkäistään myös työympäristön aiheuttamien fyysisten ja henkis-
ten terveyshaittojen muodostumista. Laki velvoittaa työnantajaa huolehti-
maan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä tarpeellisilla toimen-
piteillä. Hänen on ymmärrettävä työhön, työolosuhteisiin ja työympäris-
töön vaikuttavat tekijät sekä tunnettava työntekijän henkilökohtaiset 
mahdollisuudet työn suorittamiseen. (Työturvallisuuslaki 738/2002 § 1, § 
8.) 

 
Työnantajan on tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen 
turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvalli-
seen ja terveelliseen toteuttamiseen. Hänen on tunnistettava työhön ja 
työskentelyolosuhteeseen vaikuttavat haitta- ja vaaratekijät. Työnantajan 
täytyy ymmärtää haitta- ja vaaratekijöiden merkitykset työntekijöiden ter-
veydelle ja turvallisuudelle, jos haitta- tai vaaratekijöitä ei kyetä poista-
maan. Jos hänellä ei ole riittävää asiantuntemusta haitta- ja vaaratekijöi-
den havainnointiin, on hänen hyödynnettävä ulkopuolisen asiantuntijan 
asiantuntemusta haittojen ja vaaratekijöiden tunnistamisessa. (Työturval-
lisuuslaki 738/2002 § 10) 

4.5 Laki rakennusperinnön suojelemisesta 

Rakennusperinnön suojelemisesta koskevassa laissa ”lain tavoitteena on 
turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuo-
toisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiiteitä sekä edistää sen kult-
tuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä” (Laki rakennusperinnön suojelemi-
sesta 498/2010 § 1). 

 
Lakia sovelletaan valtakunnallisesti merkityksellisten tai asemakaavatilan-
teen vuoksi erityisestä syytä suojeltavien kohteiden tai kohteiden, joiden 
säilyttämistä ja suojelua ei voida maankäyttö- ja rakennuslailla turvata. 
Suojeltavia kohteita ovat rakennukset, rakennelmat tai rakennusryhmät, 
joiden rakennushistorialliseen, -taiteelliseen, -tekniseen tai rakennusten 
käyttöön liittyvien tapahtumien vuoksi on suojeltava. (Laki rakennusperin-
nön suojelemisesta 498/2010 § 2, § 3) 
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Suojelun edellytyksenä on, että rakennukset ovat valtakunnallisesti, maa-
kunnallisesti tai paikallisesti merkittäviä ja arvioinnit perustuvat rakennus-
ten harvinaisuuteen, tyypillisyyteen, edustavuuteen, alkuperäisyyteen, 
historiallisen todistusvoimaisuuteen tai historialliseen kerroksellisuuteen. 
Rakennusten suojelusta Suomessa päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY-keskus). Rakennusten suojelusta tehty päätös on toimitet-
tava ympäristöministeriön vahvistettavaksi. (Laki rakennusperinnön suoje-
lemisesta 498/2010 § 8, § 9) 

 
Laki velvoittaa kiinteistön omistajaa huolehtimaan rakennusten säilyttämi-
sestä ja tarkoituksen mukaisesta hoidosta ja kunnostuksesta. Omistajan 
laiminlyödessä huolehtimisvelvollisuuttaan voi ELY-keskus edellyttää 
omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin rakennusten kunnostamiseen tai en-
nalleen saattamiseen hallinnollisin pakkokeinon. (Laki rakennusperinnön 
suojelemisesta 498/2010 § 17) 

4.6 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta 
korjaus- ja muutostöissä 

Ympäristöministeriön asetusta rakennusten energiatehokkuuden paranta-
misesta korjaus- ja muutostöiden osalta sovelletaan, kun rakennusten viih-
tyisän sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseen ja valaistukseen käytetään 
energiaa sekä korjaus- ja muutostyöt ovat rakennusluvanvaraisia. Asetusta 
ei sovelleta rakennusten suojeltuun osaan, koska määräysten noudattami-
nen voi aiheuttaa hyväksymättömiä muutoksia rakennusosaan. Korjaus- ja 
muutostyöhankkeeseen ryhtyvän on esitettävä toimenpiteet rakennusten 
energiatehokkuuden parantamisesta rakennusosittain, järjestelmittäin tai 
koko rakennuksesta hankkeen laajuuden ja päättämänsä tavan mukaisesti. 
(Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuuden paranta-
misesta korjaus- ja muutostöissä 4/2013 § 1, § 2) 

5 ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINTI 

5.1 Altistumisolosuhteen arviointi 

Rakennusten sisäilman altistumisolosuhteiden kokonaisarviointi perustuu 
altistusolosuhteen vakavuuteen ja altistumisolosuhteelle altistumiseen. 
Kokonaisarvioinnissa tarkastellaan altistumisen todennäköisyyttä, toistu-
vuutta ja altistumisen kestoa. Arvioinnissa tutkitaan myös altistumiselle 
välttymisen ja altistusta aiheuttavan haitan poistamisen mahdollisuutta 
sekä poistamisesta syntyviä olosuhteita. Rakennusten käytön ja käyttötar-
koitusten perusteella muodostetaan kuva altistumisen toistuvuudelle ja 
kestolle sekä edellytyksille välttyä altistumiselta. (Valvira, 2017, s. 35) 
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Altistumiseen ja altistumisen todennäköisyyteen vaikuttavat epäpuhtaus-
lähteiden sijainnit, laajuudet ja epäpuhtauksien voimakkuudet. Altistumi-
nen on todennäköisempää, mitä useammin ja pidempään epäpuhtausläh-
teisessä tilassa oleskellaan ja lähde sijaitsee rakenteen sisäpinnalla tai si-
säpinnan sisäpuoleisessa rakenteessa. (Valvira, 2017, s. 35) 
 
Epäpuhtauslähteen ollessa rakenteen sisällä ratkaisee haitallisen altistus-
olosuhteen muodostumisen rakenteessa olevat ilmavuodot rakenteen ja 
tilan välillä. Ilmavuotojen mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet heikentävät 
sisäilman laatua. Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu vaurioiden si-
jaintiin rakenteessa, epäpuhtauden pitoisuuteen, rakenteen tiiveyteen ja 
ilmanvaihdon aiheuttamaan painesuhteeseen. (Valvira, 2017, s. 35) 

 
Valviran kehittämä haitallisten altistumisolosuhteiden arviointimenetelmä 
jaetaan neljään altistumisolosuhdetasoon epäpuhtauslähteen sijainnin, 
voimakkuuden, ilmavuotoreittien ja ilmanvaihdon aiheuttamien painesuh-
teiden perusteella. Altistumisolosuhdetasoja ovat epätodennäköinen, 
mahdollinen, todennäköinen ja erittäin todennäköinen. (Valvira, 2017, s. 
37) 

 
Rakennusten sisäilmassa todetun haitallisen altistumisolosuhteen muo-
dostumisen lisäksi tutkitaan toimenpiteiden kiireellisyyttä. Rakennusten 
korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä ilman tarpeetonta viivytystä, kun 
rakennusten sisäilmassa havaitaan haitallisen altistusolosuhteen mahdol-
lisuus. Korjaavien toimenpiteiden kiireellisyyteen vaikuttaa myös käyttä-
jien kokemat oireet sekä oireiden lisääntyminen rakennusten sisäilman ta-
kia. (Valvira, 2017, s. 37) 
 
Nykyisin rakennusten sisäilman haitallisten altistusolosuhteiden arviointi-
menetelmiä ovat kehittäneet Valvira ja Työterveyslaitos. Näitä menetel-
miä käyttävät viranomaistahot sekä ulkopuoliset asiantuntijat. 

5.2 Haitalliseen altistusolosuhteeseen vaikuttavien epäpuhtauksien toimenpide-
raja- ja viitearvoja 

5.2.1 Mikrobien toimenpiderajat 

Mikrobien toimenpideraja ylittyy, jos rakenteessa havaitaan korjaamaton 
kosteus- tai lahovaurio, aistinvaraisesti havaittu tai analyysein varmistettu 
mikrobikasvusto, mikä esiintyy joko rakenteen sisäpinnalla, sisäpuolisessa 
rakenteessa tai lämmöneristeessä. Lämmöneriste ei saa olla kosketuksessa 
ulkoilman tai maaperän kanssa. Korjaamattoman kosteusvaurion toimen-
pideraja ylittyy, kun rakenteessa on näkyviä kosteusvaurion jälkiä tai vau-
rio havaitaan rakennekosteusmittauksella. (Valvira, 2016c, s. 3) 
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Lahovaurion toimenpideraja ylittyy puurakenteessa rakenteen näkyvänä 
muutoksena tai lujuuden menetyksenä. Lahovaurion olemassaolo voidaan 
tarkastaa rakenteen pintaa vuolemalla tai poraamalla rakennetta. (Valvira, 
2016c, s. 3 -4) 

 
Aistivaraisesti havaitun kosteus- ja mikrobivaurion toimenpideraja ylittyy, 
jos rakenteessa havaitaan kosteusvaurion jälkiä tai mikrobikasvustoa. Toi-
menpideraja ylittyy myös silloin, kun sisäilmasta tunnistetaan homeen ha-
jua. (Valvira, 2016c, s. 4) 

 
Rakennusten tai rakenteiden mikrobikasvuston olemassaolo on osoitet-
tava ensisijaisesti rakennusmateriaalista otetulla materiaalinäytteellä, 
minkä analysoinnissa käytetään joko laimennossarja- tai suoraviljelymene-
telmää. Mikrobikasvuston olemassaolo voidaan todentaa myös mikrosko-
poinnilla. Mikrobikasvuston havainnointiin toissijaisena menetelmänä käy-
tetään sisäilmasta otettua ilmanäytettä tai rakenteen pinnalta otetulla pin-
tasivelynäytteellä. (Valvira, 2016c, s. 3) Rakennusten sisäilmasta otettu il-
manäyte ei ole riittävä haitallisen olosuhteen olemassaolon varmentami-
seen. Haitallisen olosuhteen olemassaolo on varmennettava ja paikannet-
tava rakennemateriaalinäytteellä. Taulukossa 2 on esitetty eri näytteenot-
tomenetelmillä otettavien näytteiden toimenpideraja-arvoja. 

Taulukko 2. Mikrobinäytemenetelmien toimenpiderajoja. (Valvira, 
2016c, s. 8, 14, 16, 17) 

  

Näyte Menetelmä Kasvusto Toimenpideraja 

 
 
 
 
 
Rakennusmate-
riaalinäyte 

 
 
Laimennossarjamene-
telmä 

Bakteeripitoisuus 105 pmy/g 

Aktinomykeettipi-
toisuus 

3 000 pmy/g1) 

Home- ja hiivasien-
ten pitoisuus 

104 pmy/g 

 
 
Suoraviljelymenetelmä 

Bakteeripitoisuus +++/++++ 

Aktinomykeettipi-
toisuus 

+++/++++ 

Home- ja hiivasien-
ten pitoisuus 

+++/++++ 

Suoramikroskopointi Rihmasto Näkyvää sienirih-
mastoa 

    

 
Ilmanäyte 

Andersen 6-vaiheim-
paktori (koulu) 

Bakteeripitoisuus >4 500 pmy/m3 

Sieni-itiöpitoisuus 50 - 500 pmy/m3 

Andersen 6-vaiheim-
paktori (päiväkodit) 

Bakteeripitoisuus >4 500 pmy/m3 

Sieni-itiöpitoisuus 50 - >500 pmy/m3 

    

 
 
 
Pintasivelynäyte 

 
 
 
Laimennossarjamene-
telmä 

Sieni-itiöpitoisuus 1 000 pmy/cm2 ja 
vähintään 100 
kertaa suurempi 
kuin vertailunäyte 

Aktinomykeettipi-
toisuus 

10 kertaa suu-
rempi kuin vertai-
lunäyte 
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5.2.2 Kemiallisten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat 

Kemiallisia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tutkitaan oleskelutilan sisäil-
masta noin 1 m korkeudelta ilmanvaihdon vastatessa tavanomaista käyt-
tötilannetta. Mittausolosuhteisiin vaikuttavat rakennusten ilmanvaihdon 
toimivuus, huoneilman lämpötila ja sisäilman suhteellinen kosteus, jotka 
on otettava huomioon analyysivastausta tulkittaessa. Haihtuvien orgaanis-
ten yhdisteiden kokonaispitoisuuden toimenpideraja-arvo huoneilmassa 
on 400 μg/m3 ja yksittäisten yhdisteiden toimenpideraja 50 μg/m3 toluee-
nivasteella laskettuna. Eräille yksittäisille haihtuville orgaanisille yhdisteille 
on säädetty erilliset toimenpideraja-arvot. Yksittäisten yhdisteiden toi-
menpideraja-arvot on esitetty taulukossa 3. Rakennusten sisäilmassa esiin-
tyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden ylittyessä 
on kiinteistön omistajan ryhdyttävä toimenpiteisiin altistusolosuhteen ai-
heuttajan selvittämiseksi ja poistamiseksi. (Valvira, 2016b, s. 3) 

Taulukko 3. Eräille yksittäisille haituville yhdisteille säädetyt toimenpide-
rajat sisäilmassa tolueenivasteella (Valvira, 2016b, s. 3, 5, 7; So-
siaali- ja terveysministeriö, 2003, s. 63). 

 
 

 
Rakennusten sisäilmassa esiintyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
alkuperän selvittämiseen ja paikantamiseen käytetään Flec-, kupu-, viilto- 
tai Bulk-menetelmää (Valvira, 2016b, s. 5, 7). Menetelmille ei ole toimen-
pideraja-arvoja, mutta analyysivastausta tulkittaessa voidaan käyttää ko-
kemusperäisesti muodostuneita viitearvoja. Taulukossa 4 on esitetty eräi-
den yhdisteiden viitearvoja Bulk-menetelmällä otetulle materiaalinäyt-
teelle. 

Taulukko 4. Eräiden yhdisteiden viitearvoja Bulk-menetelmällä otetulle 
materiaalinäytteelle (TTL, 2019, s. 5). 

Yhdiste Toimenpideraja / μg/m3 

2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyyraatti (TXIB) 10 

2-etyyli-heksanoli (2HE) 10 

Naftaleeni* 10 

Styreeni 40 

Ammoniakki 40 

Formaldehydi Keskivuosiarvo 50 

Lyhyen ajan (30 min.) keskiarvopitoi-
suus 

100 

*) Naftaleenin eli kreosootin hajua ei saa esiintyä huoneilmassa.  

Materiaali Yhdiste Viitearvo / μg/m3 

PVC, jossa pehmittimenä DEHP TVOC 200 

2-Etyyli-1-hekasanoli 70 

PVC, jossa pehmittimenä DINCH, DINP 
tai DIDP 

TVOC 500 

2-Etyyli-1-heksanoli 50 

C9-alkoholi 320 

Tasoitteet ja betoni TVOC 50 

2-Etyyli-1-heksanoli 40 

Linoleumi TVOC 650 

Propaanihappo 100 
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Kohdennetulla menetelmällä saatua näytetulosta ei yksistään voida käyt-
tää materiaalin vaurioitumisen toteamiseen. Näytetuloksen lisäksi materi-
aalin vaurioitumiseen vaikuttavat olosuhteet on selvitettävä aistinvarai-
sesti näytteenoton yhteydessä. Materiaalin vaurioitumisen todentamiseen 
vaikuttavat alustan rakennekosteudet tai rakennekosteudet ennen pääl-
lystämistä, päällysteen alla esiintyvät värimuutokset, hajut ja liimojen 
muutokset. (Keinänen, 2013, s. 78 – 79) 

5.2.3 Hiukkasmaiset epäpuhtaudet 

Pääsääntöisesti hengitettävät- ja pienhiukkaset ovat peräisin teollisuuden 
ja liikenteen muodostamista hiukkaisista, jotka kulkeutuvat ulkoilman mu-
kana rakennusten sisälle. Rakennusten sisäilman pienhiukkaset muodostu-
vat ihmisten toiminnoista. (Valvira, 2016b, s. 9) 

 
Teolliset mineraalikuidut ovat keraamisia kuituja, eristevilla- ja lasikuituja, 
joiden lähteinä rakennusten sisällä ovat ilmanvaihtojärjestelmien äänen-
vaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet mineraalivillaiset akustiikka-
levyt. Teollisten mineraalikuitujen lähteinä toimivat myös eristekerrosten 
lävitse kulkevat ilmavuodot. Hiukkasmaisiin epäpuhtauksiin kuuluu myös 
asbesti, mikä on yleisnimitys luonnossa esiintyville silikaattimineraaleille. 
(Valvira, 2016b, s. 9) Taulukossa 5 on esitetty hiukkasmaisten epäpuhtauk-
sien toimenpideraja-arvoja. 

Taulukko 5. Hiukkasmaiset epäpuhtauksien toimenpideraja-arvoja (Val-
vira, 2016b, s. 9 - 10). 

 
 
 
 
 

 
Tässä työssä ei tulla käsittelemään hiukkasmaisia epäpuhtauksia, koska 
hiukkasmaiset epäpuhtaudet poistuvat rakennusten sisäilmasta ja pin-
noilta siivouksen tehostamisella tai saneeraussiivouksella. Yleensä hiuk-
kasmaiset epäpuhtaudet voidaan poistaa pienimuotoisella toimenpiteellä, 
kuten vaihtamalla ilmanvaihdon äänenvaimentimet ja puhdistamalla il-
manvaihtokanavat. Koska hiukkasmaisten epäpuhtauksien poistaminen 
tehdään tehostamalla siivousta tai vähäisillä toimenpiteillä, ei hiukkas-
maisten epäpuhtauksien esiintymisellä ole merkittävyyttä rakennusten 
korjattavuuden arvioinnissa. 

Hiukkasmainen epäpuhtaus Toimenpideraja 

Hengitettävät hiukkaset 50 μg/m3 (24 h) 

Pienhiukkaset 25 μg/m3 (24 h) 

Teolliset mineraalikuidut 0,2 kuitua/cm2 

Asbesti (pintanäyte) Ei saa esiintyä 

Asbesti (ilmanäyte) 0,01 kuitua/cm3 
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5.2.4 Radon 

Radon on rakennusten sisäilmassa esiintyvä hajuton, mauton ja näkymä-
tön radioaktiivinen kaasu, joka kulkeutuu rakennusten sisäilmaan raken-
nusten alla olevasta maaperästä alapohjarakenteessa olevien ilmavuoto-
reittien kautta. Radonin kulkeutumista sisäilmaan torjutaan rakennusvai-
heessa tai sen pitoisuutta voidaan alentaa myöhemmin asennettavalla eril-
lisellä radonimurilla tai -kaivolla. (Säteilyturvakeskus, 2019) 

 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on suunniteltava ja toteutettava sekä ra-
kennusten omistajan ja haltijan on huolehdittava, ettei ennen lain ja ase-
tuksen voimaantuloa olleiden rakennusten sisäilman radonpitoisuus ylitä 
300 Bq/m3 viitearvoa. Lain voimaantulon jälkeen rakennettujen rakennus-
ten radonpitoisuuden on jäävä alle 200 Bq/m3. Rakennusten omistajan ja 
haltijan on lisäksi huolehdittava, että rakennusten sisäilman radonpitoi-
suus pysyy alhaisena olosuhteet huomioon ottaen. (Säteilylaki 859/2018 § 
157 - 158; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 
1044/2018 § 20 - 21) 

5.2.5 Ilmanvaihto 

Rakennusten ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla riittävä ja tuloilman 
puhdasta rakennusten käyttöön nähden. Rakennusten sisäilman on vaih-
duttava koko oleskeluvyöhykkeellä ja ilmanvaihdon on toiminnallaan es-
tettävä mikrobikasvun muodostuminen rakenteeseen. (Valvira, 2016a, s. 
16) 

 
Rakennusten käytönaikaisen ulkoilmavirran on oltava vähintään 6 dm3/s 
henkilöä kohden tai 4 dm3/s henkilö kohden, jos sisäilman epäpuhtaudet 
ja lämpötilat eivät aiheuta terveyshaittaa. Rakennusten alhainen ulkoilma-
virta ei saa nostaa sisäilman suhteellista kosteutta eikä edistää mikrobikas-
vuston syntymisen riskiä rakenteiden pinnoille. Ilmanvaihdon toimivuutta 
ja riittävyyttä tarkkaillaan rakennusten sisäilman hiilidioksidipitoisuuden 
tutkimisella. Rakennusten sisäilman CO2-pitoisuuden on jäätävä alle 1 550 
ppm ulkoilman CO2-pitoisuus mukaan luettuna, jotta ilmanvaihto on riit-
tävä. (Valvira, 2016a, s. 17, 19 - 20) 

 
Ilmanvaihdon rakennukseen aiheuttama ali- tai ylipaineisuus vaikuttaa 
vuotoilmavirtojen suuntiin sekä sisäilman suhteellisen kosteuden tiivisty-
miseen rakenteeseen tai rakenteen pinnalle. Rakennusten sisäilman ol-
lessa -15 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden, on alipaineisuuden syy selvi-
tettävä ja ilmanvaihto tasapainotettava. Ilmanvaihto on tasapainotettava, 
jos rakennusten sisäilma on ylipaineinen ulkoilmaan nähden. (Valvira, 
2016a, s. 18) 
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6 LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMIVUUS 

6.1 Lämpö 

Lämmöllä tarkoitetaan rakennusten lämmittämiseen ja käyttäjien viihty-
vyyteen tarvittavaa lämpöä, jonka tuottaminen nykyisin liitetään ilmaston-
muutokseen. Ilmastonmuutoksen liittäminen lämmön tuottamiseen on 
johtanut rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntämiseen lämmön tuottamisessa. Energiateho-
kuuden parantamisen myötä rakennusten lämpöolojen hallinta on muo-
dostunut tärkeimmäksi sisäilmasuunnittelun tehtäväksi. (Siikanen, 2015, s. 
40; RT 07-10564, 1995, s. 3) 

 
Rakennusten lämmön aikaansaamaan viihtyvyyteen vaikuttavat ilmavir-
tausten liikenopeus, sisäilman suhteellinen kosteus ja ihmisten lämmön-
tuotto sekä vaatetus. Sopivalla sisäilman lämpötilalla edistetään terveelli-
syyttä, tyytyväisyyttä ja parannetaan tuottavuutta. Korkea sisäilman läm-
pötila kuormittaa elimistöä, jolloin henkinen ja fyysinen suorituskyky heik-
kenee. Lisäksi korkea lämpötila vahvistaa tunkkaisuuden tunnetta ja hei-
kentää sisäilman laatua, koska korkea lämpötila laskee rakennusten suh-
teellista kosteutta sekä lisää rakennusmateriaalien emissiopäästöjä. (RT 
07-10564, 1995, s.3) 

6.1.1 Lämmön siirtyminen 

Lämpöä syntyy atomien tai molekyylien värähtelyliikkeiden vaikutuksesta. 
Rakenteessa lämpö siirtyy johtumalla, säteilemällä tai konvektiolla. Johtu-
malla lämpö siirtyy molekyylien liike-energian muodostaman virtauksen 
avulla kiinteässä tai nestemäisessä väliaineessa lämpimästä kylmempää 
kohden. (Siikanen, 2012, s. 77) 

 
Rakennuksessa säteilyn tuottama lämpöenergia siirtyy lyhytaaltoisena au-
ringonsäteilynä tai kappaleen säteilemänä pitkäaaltoisena lämpösäteilynä. 
Säteilyn aallonpituus vaikuttaa tiettyjen materiaalien lämmönläpäisyky-
kyyn, sillä lyhytaaltoinen auringonsäteily läpäisee materiaalin ja pitkäaal-
toinen lämpösäteily ei. (Siikanen, 2012, s. 77; Siikanen, 2015, s. 40) 

 
Konvektiossa lämpö siirtyy kaasun tai nesteen virtauksen mukana. Konvek-
tiota esiintyy luonnollisena tai pakotettuna. Luonnollisessa konvektiossa 
lämpö siirtyy lämpötilaerojen muodostaman tiheyserojen vaikutuksesta. 
Pakotetussa konvektiossa lämpö kulkee väliaineessa ulkopuolisen voiman 
avulla. (Siikanen, 2015, s. 41) Kuvassa 2 on esitetty lämmön siirtyminen eri 
tavoilla. 
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Kuva 2. Lämmön siirtyminen säteilemällä, johtumalla ja konvektiolla 
(Siikanen, 2015, s. 40). 

6.1.2 Lämmönläpäisykerroin 

Rakentamismääräyskokoelman C3:n mukaan ”Lämmönläpäisykertoimella 
tarkoitetaan lämpövirran tiheyttä, joka jatkuvuustilassa läpäisee raken-
nusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ilmatilojen vä-
lillä on yksikön suuruinen” (Suomen RakMK C3, 2010, 3). 
 
Alle on nostettu rakennusosien lämmönläpäisykertoimia: 

 
- seinä, käyttötarkoitusluokka 1  0,12 W/(m2K) 
- seinä, käyttötarkoitusluokka 2  0,14 W/(m2K) 
- yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,07 W/(m2K) 
- ryömintätilaan rajoittuva alapohja  0,10 W/(m2K) 
- maata vasten oleva rakennusosa  0,10 W/(m2K) 
- ikkuna, kattoikkuna ja ovi  0,70 W/(m2K). (Ym-

päristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
1010/2017 § 33) 
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6.1.3 Lämmönjohtavuus 

Lämmönjohtavuus kertoo lämmöneristeen lämmöneristävyyskyvystä. Ma-
teriaalin lämmönjohtavuudella selvitetään rakenteeseen vaadittavan eris-
teen paksuus. Materiaalin lämmönjohtavuudesta on tullut hallitseva tekijä 
vaipparakenteen eristepaksuuden suunnittelussa, sillä rakennusten ener-
giatehokkuusvaatimukset ovat tiukentuneet viimeisten vuosien aikana. 
Tiukentuneet energiatehokkuusvaatimukset ovat kiristäneet rakennus-
osien U-arvoja ja ohjanneet käyttämään tehokkaampia eristemateriaaleja. 
(RIL 255-1-2014, s. 27) 

6.1.4 Ominaislämpökapasiteetti 

Ominaislämpökapasiteetti kuvaa materiaalin ja rakennusosan kykyä sitoa 
lämpöä itseensä tai luovuttamaan sitä. Paremman ominaislämpökapasi-
teetin materiaalit tai rakennusosat tasaavat tehokkaammin rakennusten 
sisällä tapahtuvia lämpötilamuutoksia. (RIL 255-1-2014, s. 27) 

6.1.5 Kylmäsillat 

Rakenteessa kylmäsillalla tarkoitetaan rakennusosaa, jonka lämmöneristä-
vyys on ympäröivää rakennusosaa heikompi. Kylmäsilta esiintyy pistemäi-
senä, viivamaisena tai kolmiulotteisena. Pistemäinen kylmäsilta esiintyy 
rakenteessa paikallisena ulkovaipan häiriöinä. Pitkä viivamainen kylmäsilta 
näkyy vaipan liitoskohdissa ja kolmiulotteinen rakenteen nurkissa. Raken-
teessa esiintyvä kylmäsilta heikentää paikallisesti rakenteen lämmöneris-
tävyyttä. (Heikkinen & Ojanen, 2015, s. 10; Siikanen, 2012, s. 79) 

 
Rakenteessa esiintyvä kylmäsilta lisää myös energiankulutusta, sillä kyl-
mäsillan kautta rakennuksesta poistuu lämpöenergiaa. Kylmäsilta voi ai-
heuttaa rakenteen sisälle tai seinän sisäpinnalle kosteuden tiivistymistä li-
säten mikrobikasvuston muodostumisen riskiä rakenteeseen tai tehden 
pintamateriaaliin värimuutoksia. (Siikanen, 2012, s. 79; Ympäristöministe-
riö, 2016, s. 148) 

6.1.6 Puurunkoisen ulkoseinärakenteen lämmöneristys 

Rakenteessa lämmön siirtyminen sisältä ulospäin estetään lämmöneristä-
miseen tarkoitetulla eristeellä, jonka eristyskerrokset tehdään yhdestä tai 
useammasta lämmöneristyskerroksesta. Lämmöneristyksen ulkopintaan 
asennetaan tuulensuoja, jolla estetään haitallisten ilmavirtausten liike si-
säpuoleiseen rakenteeseen ja takaisin. Rakenteen sisäpintaan asennettava 
ilman- tai höyrynsulkukerros estää rakennuksen sisältä haitallisen ilmavir-
tauksen kulkeutumisen rakennusosan lävitse ulos. (Siikanen, 2016, s. 49) 
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6.2 Kosteus 

Rakenteessa materiaalin sisältämä kosteus määräytyy materiaalin ominai-
suuden sekä ympäröivän ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mu-
kaan. Rakenteeseen voi myös joutua ylimääräistä kosteutta rakentamisen 
yhteydessä tai rakennusten käytön aikana. (Siikanen, 2015, s. 65; Ympäris-
töministeriö, 2016, s. 101) 

6.2.1 Kosteuslähteet 

Rakennukseen ja rakennusten rakennusosaan vaikuttavat kosteuslähteet 
jaetaan ulkoisiin ja sisäisiin kosteuslähteisiin kuvan 3 mukaisesti. Ulkoisia 
kosteuslähteitä ovat sadevedet ja maaperän pinta- ja pohjavedet. Sisäisiä 
kosteuslähteitä ovat huoneilman suhteellinen kosteus ja putkivuodot. 
(Ympäristöministeriö, 2016, s. 106) 
 

 
 

Kuva 3. Rakennuksen ulkoiset ja sisäiset kosteuslähteet (Ympäristömi-
nisteriö, 2016, s. 107). 

6.2.2 Ulkoiset kosteuslähteet 

Sade esiintyy vesi-, räntä- tai lumisateena, jotka satavat pysty- tai viisto-
sateina. Pystysateen aiheuttama kosteusrasitus kohdistuu rakennusten 
vaaka- ja vinopinnoille. Viistosade, jota pidetään tärkeimpänä rakennusten 
vaippaan kohdistuvana kosteusrasitustekijänä, syntyy tuulen vaikutuk-
sesta. Viistosade rasittaa rakennusten vaaka- sekä pystypintoja. Voimak-
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kaan tuulen myötävaikutuksesta sadevesi kulkeutuu vinolla ja pystypin-
nalla ylöspäin. Myös sateen synnyttämä roiskevesi lisää rakenteen kos-
teusrasitusta. (Siikanen, 2016, s. 66 - 67; Ympäristöministeriö, 2016, s. 110) 

 
Pintaveden kosteusrasitus perustukselle muodostuu maahan satavasta ve-
destä, rännästä tai lumesta, jotka kulkeutuvat rakennusta ympäröivän 
vettä läpäisemättömän maanpintakerroksen myötävaikutuksesta perus-
tuksiin. Perustukselle pohjaveden synnyttämä kosteusrasitus syntyy kapil-
laarisesti nousevan kosteuden, diffuusion kuljettaman vesihöyryn tai maa-
perän kehittämän vedenpaineen vaikutuksesta. Maaperästä kapillaarisesti 
nousevaan kosteuteen vaikuttaa maalajien kapillaariset ominaisuudet ja 
pohjaveden korkeusasema rakennusten pohjarakenteeseen nähden sekä 
perustusten salaojituksen toimivuus. (Ympäristöministeriö, 2016, s. 111) 

6.2.3 Sisäiset kosteuslähteet 

Huoneilman suhteellinen kosteus muodostuu ulkoilman suhteellisesta 
kosteudesta, kosteustuotosta, sisätilan lämpötilasta ja ilmanvaihdon toi-
mivuudesta. Suhteellinen kosteus ilmoitetaan aina prosentteina ilman si-
sältämän vesihöyryn määränä enimmäisvesihöyryn määrästä tietyssä il-
man lämpötilassa. Sisäilmaan suhteellista kosteutta lisäävät kosteustuotot 
eli kosteuslisät. Sisäilman suhteellista kosteutta nostavat niin ihmiset, eläi-
met ja kasvit sekä sisätilassa tapahtuvat erilaiset toiminnot.  Uusissa raken-
nuksissa sisäilman suhteellista kosteutta kohottaa rakennusmateriaalien 
kuivumiset. (Ympäristöministeriö, 2016, s. 107 - 109; Siikanen, 2015, s. 69 
- 70) 

 
Rakenteiden kosteusrasitusta lisäävät myös erilaiset vuodot. Vuodot ai-
heutuvat yleisimmin lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkistoista sekä nii-
hin kytketyistä laitteistoista. Putkistojen ja laitteistojen aiheuttamat vuo-
dot ovat yleensä heti havaittavissa tai havaitsemattomia rakenteiden si-
sällä olevia tihkuvuotoja. (Ympäristöministeriö, 2016, s. 111) 

6.2.4 Kapillaarinen kosteuden siirtyminen 

Kapillaarisesti kosteus siirtyy rakennemateriaalissa huokosalipaineen ai-
heuttamien paikallisten paine-erojen vaikutuksesta, kun materiaali on kos-
ketuksessa vapaaseen veteen. Kapillaarisen kosteuden siirtymisen voimak-
kuuteen vaikuttaa materiaalin huokosten koko, sillä mitä pienempiä huo-
koset ovat, sitä suurempi alipaine on ja päinvastoin. Kapillaariseen nousu-
korkeuteen vaikuttavat materiaalin huokosalipaine ja maan vetovoima. 
Näiden kumotessa toisensa kapillaarinen nousu pysähtyy. Kapillaarista 
kosteuden siirtymistä tapahtuu sekä pysty- että vaakasuunnassa. (Siika-
nen, 2015, s. 68; Ympäristöministeriö, 2016, s. 111 - 112) Kuvassa 4 on esi-
tetty kapillaarisen kosteuden siirtyminen huokoiseen materiaaliin. 
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Kuva 4. Kosteuden kapillaarinen siirtyminen huokoiseen materiaaliin 
(Ympäristöministeriö, 2016, s. 111). 

6.2.5 Kosteuden siirtyminen diffuusiolla 

Kosteus siirtyy diffuusiolla ilmassa olevien vesimolekyylien keskinäisten 
törmäysten avulla, jossa vesihöyryn kaasumolekyylit pyrkivät tasaisesti ja-
kautuneeseen kaasuseokseen. Diffuusion kulkusuunta määräytyy ilman 
vesihöyryn osapaineiden välisten paine-erojen voimista, sillä kosteus siir-
tyy diffuusiossa suuremmasta vesihöyryn osapaineesta pienempään osa-
paineeseen. Kuvassa 5 on nähtävänä vesihöyryn diffuusiokulkeutuminen 
rakenteen lävitse. Kuvassa pallojen lukumäärä esittää vesimolekyylien 
määrää ja nuoli kulkusuuntaa. (Ympäristöministeriö, 2016, s. 113; Siika-
nen, 2015, s. 70 - 71) 
 
 

 

Kuva 5. Diffuusion kulkusuunnan periaate (Ympäristöministeriö, 2016, 
s. 113). 
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6.2.6 Kosteuden siirtyminen konvektiolla 

Konvektiossa ilman kuljettama vesihöyry siirtyy rakenteen yli ilman koko-
naispaine-eron vaikutuksesta, jolloin ilman kuljettama kosteus kulkeutuu 
suuremmasta osapaineesta pienempään osapaineeseen. Rakenteeseen 
kosteus menee konvektiolla, kun ilmavirtaus kulkee huokoisen ja hyvin il-
maa läpäisevän materiaalin ja rakennusosassa olevien rakojen lävitse ra-
kenteiden eri puolille ilman kokonaispaine-erojen myötävaikutuksesta. 
Konvektiovirtausten voimakkuuteen vaikuttavat ympäristön painesuhteet, 
jotka syntyvät ilmanvaihdosta ja tuulesta. (Siikanen, 2015, s. 71; Ympäris-
töministeriö, 2016, s. 115) 

 
Rakenteessa konvektio esiintyy luonnollisena tai pakotettuna. Luonnolli-
sessa konvektiossa kosteutta kuljettava ilmavirtaus aikaansaadaan ilman 
lämpötilan aiheuttaman tiheyseron avulla. Pakotetussa konvektiossa kos-
teutta kuljettava ilmavirtaus tunkeutuu rakenteeseen reikien tai rakojen 
kautta ilman paine-erojen vaikutuksesta. (Siikanen, 2015, s. 72.) Kuvan 6 
on esitetty konvektiovirtaus, jossa lämmin kostea sisäilma virtaa sisäver-
houksen ja höyrynsulkukerroksen epätiiveyskohdan kautta lämmöneris-
teeseen. Lämmöneristeestä kosteus kulkee tuulensuojakerrokseen ja 
sieltä tuuletusväliin. (Ympäristöministeriö, 2016, s. 116) 
 
 

 

Kuva 6. Kosteuden kulkeutuminen puurunkoisessa seinärakenteessa 
(Ympäristöministeriö, 2016, s. 116). 
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6.2.7 Kondensoituminen 

Kosteus kondensoituu, kun ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi kyl-
män rakennusosan pinnalle tai sen ilmahuokosiin ja ilmassa olevan vesi-
höyryn määrä on suurempi kuin ilman lämpötilaa vastaavan kyllästyskos-
teuden. Rakenteessa ilman kosteus tiivistyy kylmemmälle ja kovalle pin-
nalle kastepisteen ylittyessä. Rakenteessa kylmä sisäpinta muodostuu kyl-
mäsillasta tai rakennevuodon jäähdyttämään nurkkarakenteeseen. (RT 05-
10710, 1999, s. 1; Siikanen, 2016, s. 72) 

6.2.8 Painovoimainen kosteuden siirtyminen 

Rakenteen pysty- ja kaltevalla pinnalla sekä rakennusta ympäröivällä 
maanpinnalla vesi kulkeutuu painovoimaisesti rakenteen sisälle, jos raken-
teen ulkovaipan vesitiiveydessä on puutteita tai veden poisjohtaminen ra-
kennusten ympäriltä ei toteudu suunnitellulla tavalla. Yleensä painovoi-
maisesti rakenteeseen siirtyvät kosteusmäärät ovat suuria, jolloin ne lisää-
vät kosteusvaurion muodostumisen riskiä. (Ympäristöministeriö, 2016, s. 
112 - 113) 

6.2.9 Kosteuden siirtymisen ehkäiseminen rakenteisiin 

Kosteuden siirtymistä diffuusiolla, konvektiolla tai kondensoitumalla eh-
käistään tekemällä rakenteen sisäpinta ilma- ja vesihöyryntiiviiksi sekä ra-
kennus suunnitellaan hieman alipaineiseksi, jotta lämmin kosteutta sisäl-
tävä ilma ei kulkeudu kylmiin rakenteisiin. Lisäksi seinärakenteen vesi-
höyrynvastuksen on harvennuttava ulkopinnan suuntaan. Kapillaarisen ja 
painovoimaisen kosteuden siirtyminen rakenteeseen estetään ulkopuoli-
sella vedeneristeellä, kuten kumibitumikermillä, patolevyllä tai bitumisive-
lyllä (Siikanen, 2016, s. 68, 71, 72; Ympäristöministeriö, 2016, s. 115) 

6.3 Ilmatiiveys ja painesuhteet 

6.3.1 Ilmatiiveys 

Ilmatiivis rakentaminen vähentää rakennukseen syntyviä hallitsemattomia 
ilmavuotoja sekä ehkäisee kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymistä. Tiiviit 
rakenteet luovat myös edellytykset toimivalle ilmanvaihdolle. (Jussila, 
2018) Tiiviit rakenteet ja toimiva ilmanvaihto parantaa sisäilman laatua ja 
rakenteiden kunnossa pysymistä. Rakennusten vaipan ja tilojen välisen ra-
kenteen on oltava kauttaaltaan ilmatiivis, jotta tilojen käyttäjille ei aiheudu 
terveydellisiä- tai viihtyvyyshaittoja. Ilmatiivis rakenne ehkäisee myös kos-
teusvirtojen kulkeutumisen rakenteeseen ja epäpuhtauksien kulkeutumi-
sen rakenteesta oleskelutilojen sisäilmaan. Ilmatiiveyden parantaminen 
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vaikuttaa myönteisesti rakennusten ilmaääneneristävyyteen ja energian-
kulutukseen. (Siikanen, 2015, s. 39; Ympäristöministeriö, 2016, s. 117 - 
118) 

6.3.2 Ilman painesuhteet 

Rakennusten kosteus- ja lämpötekniseen ominaisuuteen vaikuttavat läm-
mön ja kosteuden ohella ilman paine-erot, jotka syntyvät savupiippuvaiku-
tuksesta, tuulesta ja ilmanvaihdosta. Painesuhteet voivat vaihdella raken-
nuksessa ja rakennusten eri osissa nopeasti ja voimakkaasti. Paine-erot 
muuttavat myös ilmavirtausta ulkovaipan rakenteessa siirtämällä kos-
teutta ja lämpöä rakenteeseen tai epäpuhtauksia rakenteesta oleskelutilo-
jen sisäilmaan. (Siikanen, 2015, s. 34; Ympäristöministeriö, 2016, s. 118) 

 
Savupiippuvaikutus muodostuu ulko- ja sisäilman välisten lämpötilojen 
synnyttämän paine-eron ja tuulen yhteisvaikutuksesta, jolloin sisäilman 
lämmin ja kevyt ilma nousee ylöspäin. Talvella savupiippuvaikutus on voi-
makkaimmillaan, koska ulko- ja sisäilmojen väliset lämpötilaerot ovat suu-
rimmillaan. (Siikanen, 2015, s. 35; Ympäristöministeriö, 2016, s. 120) Tiivii-
den rakennusten ulkoseinille syntyy savupiippuvaikutuksen kuvan 7 mu-
kainen painejakauma. Seinän yläosaan muodostuu ylipainetta ja alaosaan 
alipainetta (Siikanen, 2015, s. 35; Ympäristöministeriö, 2016, s. 120). 
 
 
 
 

 

Kuva 7. Sisä- ja ulkoilman lämpötilojen seurauksena syntyvä paineja-
kauma rakennuksen ulkovaipan yli. (Ympäristöministeriö, 2016, 
s. 120) 
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6.3.3 Tuuli 

Tuulen ilmavirtausten synnyttämät paine-erot rakennusten ympärille ovat 
suunniltaan ja suuruuksiltaan vaihtelevia, koska ilmavirtaukseen vaikutta-
vat tuulen suunta ja voimakkuus. Myös rakennusten läheisyydessä olevat 
esteet, kuten vaihtelevat maastot ja puustot vaikuttavat tuulen synnyttä-
mään paine-eroon. Tuulen jäähdyttävä vaikutus kohdistuu usein rakennus-
ten nurkkiin ja yläosiin. (Siikanen, 2015, s. 37; Ympäristöministeriö, 2016, 
s. 123) 

 
Tuulen muodostamat paine-erot vaikuttavat rakennusten sisällä olevaan 
painesuhteeseen ja ilmanvaihdon toimivuuteen. Tuulen ja ilmanvaihdon 
aiheuttama painesuhde voi kasvattaa tai vähentää seinärakenteen lävitse 
tapahtuvaa lämmön ja kosteuden siirtymistä tai epäpuhtauden kulkeutu-
mista rakenteesta oleskelutilan sisäilmaan. Kuvasta 8 nähdään tuulen ai-
heuttama painekuvio, joka ei pysy vakiona tuulen pyörteisyydestä johtuen. 
Tuuli voi synnyttää hetkellisesti suuria yli- tai alipaineisuustilanteita. (Siika-
nen, 2015, s. 37) 
 
 

 

Kuva 8. Tuulen painevaikutus rakennuksen vaippaan (Siikanen, 2015, s. 
37). 

6.3.4 Ilmanvaihto 

Rakennusten paine-eron syntyminen rakennusten sisä- ja ulkopuolen vä-
lillä riippuu käytettävästä ilmanvaihtojärjestelmästä. Ilmanvaihtojärjestel-
miä ovat koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto-, koneellinen poistoilman-
vaihto- tai painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä. Nykyisin käytetään ko-
neellista ilmanvaihtojärjestelmää, jolla sisätila säädetään hieman alipainei-
siksi. (Siikanen, 2015, s. 38; Ympäristöministeriö, 2016, s. 121)  
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Rakennusten alipaine määräytyy koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän te-
hokkuuden ja säätöjen perusteella. Ilmanvaihdon muodostamaan alipai-
neeseen vaikuttaa myös rakenteen ilmatiiveys, sillä ilmavuotoa tapahtuu 
rakenteen epäjatkuvuuskohtien ja käytettyjen rakenneratkaisujen kautta. 
Koneellisen ilmanvaihdon keinotekoinen alipaine imee ulkoseinäraken-
teen lävitse kylmää ilmaa, jolloin sisälle virtaava kylmä ilma lämpenee ja 
alentaa ilman suhteellista kosteutta samalla kuivattaen rakennetta. (Ym-
päristöministeriö, 2016, s. 121; Siikanen, 2015, s. 38) 

 
Rakennusten, joissa on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, ilmanvaihto 
on säädettävä ja tasapainotettava hieman alipaineiseksi ja rakennusten ali-
paine ei ylitä -2 Pa vaipan ylitse. Rappukäytävän paine-eron on oltava ta-
sapainossa ulkoilman kanssa. Alipaineisuuden ollessa -15 Pa tai yli on ali-
paineisuuden syy selvitettävä ja ilmanvaihto tasapainotettava mahdolli-
suuksien mukaan hieman alipaineiseksi. (Ympäristöministeriö, 2016, s. 
121; Valvira, 2016a, s. 18) 

6.3.5 Tuulen, savupiippuvaikutuksen ja ilmanvaihdon yhteisvaikutus painesuhteisiin 

Rakennusten painesuhteet muodostuvat tuulen, savupiippuvaikutuksen ja 
ilmanvaihdon yhteisvaikutuksesta, jolloin painesuhteet voivat vaihdella 
vuorokauden ja eri vuodenaikojen aikana. Ilmanvaihdon toiminta ja tuuli 
vaikuttavat rakennusten painesuhteeseen lyhyellä aikajänteellä ja savu-
piippuvaikutus pitkäkestoisesti. (Ympäristöministeriö, 2016, s. 122) 

6.4 Riskirakenteet 

Rakennusten vaurioitumisherkkää rakennetta, joka on rakennettu raken-
tamisajankohdan mukaisten rakentamismääräysten ja -ohjeiden mukai-
sesti, kutsutaan riskirakenteeksi. Rakennusten vaurioitumisherkkä riskira-
kenne ei aina tarkoita, että rakenne on vaurioitunut. Riskirakenteen vauri-
oitumisen aiheuttaa kosteuden kulkeutuminen rakenteeseen joko maape-
rästä, rakennusten ulkopuolelta tai sisäilmasta. (Lintukangas, n.d.; Raksys-
tems Insinööritoimisto Oy, 2017d) Rakennusten riskirakenteet ovat seu-
rausta eri vuosikymmenten rakenneratkaisuista. 
 
Tässä työssä riskirakenteista käsitellään seuraavia rakenteita:  
 
- valesokkelirakenne 
- kaksoisbetonilaattarakenne 
- sisäpuolelta lämmöneristettyä maanvastainen seinärakenne 
- tiiliseinä- ja valesokkelirakenne 
- lattiapinnan alapuolelta lähtevää väliseinärakenne 
- tasakatto ja yläpohja. 
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Lisää tietoa rakennusten riskirakenteista löytyy esimerkiksi Kosteus- ja ho-
metalkoiden tuloksena syntyneestä Tunnista ja tutki riskirakenne -opetus-
materiaalista. 

6.4.1 Valesokkeli 

Rakennusten perustusratkaisuna 1960–1980-luvuilla käytettiin valesokke-
lirakennetta. Ratkaisulla haettiin lämpöteknisesti toimivaa ratkaisua, jossa 
seinän, lattian ja sokkelin rakenteet liittyvät tiivisti toisiinsa. Valesokkelin 
ulkoseinän runkorakenteen alaosa on maanpinnan tasolla tai maanpinnan 
alapuolella, jolloin ulkoseinän alaosa altistuu maaperän kosteusrasituk-
selle. Lisäksi rakenteen heikko tuulettuvuus lisää seinän alaosan kosteus-
rasitusta, jolloin kosteus- ja mikrobivaurion muodostumisen riski kasvaa. 
(Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2017f, s. 1; RT 38534, 2014, s.1) Kuvassa 
9 on esitetty valesokkelirakenne ja kosteuden siirtyminen rakenteeseen. 
 

 

Kuva 9. Valesokkelirakenne ja kosteuden siirtyminen rakenteeseen 
(Hengitysliitto ry, 2012, s. 12). 

Valesokkelirakenteen kosteusrasituksen muodostavat maaperän kosteus, 
pohja-, sade- ja sulamisvedet sekä sisäilman kosteus. Valesokkelirakentee-
seen kosteus päätyy maaperästä joko kapillaarisesti tai diffuusiolla. Raken-
teen kosteusrasituksen syntymistä edistävät perusmuurista puuttuva tai 
puutteellinen vedeneristys, seinärakenteen alasidepuun alta puuttuva ka-
pillaarikatko sekä seinän sisäosan puutteellinen tai puuttuva höyrynsulku. 
Rakenteen kosteusrasituksen syntymistä edistävät myös puutteellinen 
sade- ja sulamisvesien poisjohtaminen, puutteellinen maanpinnan kallis-
tus, perusmuurin ja salaojajärjestelmä ympärillä käytettävän täyttömaa-
aineksen heikko vedenläpäisevyyskyky sekä puuttuva, puutteellisesti toi-
miva tai tukkeutunut salaojajärjestelmä. (Raksystems Insinööritoimisto 



28 
 

 
 

Oy, 2017f, s.1; Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2018b; Hengitysliitto ry, 
2012, s. 12 - 13) 

 
Rakennusten valesokkelirakenteen vaurioitumisherkkyyttä rajoitetaan 
käyttämällä perusmuurin ja salaojajärjestelmän ympärillä kapillaarikatko-
soraa sekä toimivaa ja oikein asennettua salaoja- ja hulevesijärjestelmää. 
Vaurioitumisherkkyyttä alennetaan myös perusmuurin vedeneristyksellä, 
maanpinnan muotoilulla sekä ulkoseinän runkorakenteen alaosan nosta-
misella ja ulkoseinän sisäpinnan ilman-/höyrynsulkukerroksen tiivistämi-
sellä. (RT 38534, 2014, s. 1; FISE, 2018) 

6.4.2 Kaksoisbetonilaatta 

Rakennusten alapohjan kaksoisbetonilaattarakenneratkaisun käyttö aloi-
tettiin 1960-luvulla ja kaksoislaattarakennetta käytetään nykyisinkin. Ra-
kenneratkaisussa kahden erillisen betonilaatan välissä on lämmöneris-
teenä orgaaninen lastuvillalevy (Toja-levy) tai mineraalivillaeriste. Betoni-
laattojen väliin on voitu asentaa myös vesi- ja viemäriputkia, jotka lisäävät 
rakenteen vaurioitumisriskiä. (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2017b, s. 
1) Kuvassa 10 näytetään kaksoisbetonilaattarakenne. 
 
 

 
 

Kuva 10. Kaksoisbetonilaattarakenne (Hengitysliitto ry, 2012, s. 23) 

Kaksoisbetonilaattaan kosteus siirtyy maaperästä kapillaarisesti tai dif-
fuusiolla tai tuulettuvaan alapohjaan kondensoitumalla. Kaksoislaattara-
kenteen kosteusrasituksen muodostaa maaperästä nouseva kosteus, joka 
kulkeutuu alemman betonilaatan lävitse lämmöneristeeseen. Kosteuden 
nousua alempaan betonilaattaan edistää puutteellisesti toimiva salaojajär-
jestelmä sekä kapillaarinen täyttömaa. Vastaavasti tuulettuvassa alapoh-
jarakenteessa kaksoislaattarakenteen kosteusrasitus syntyy ilman kosteu-
den kondensoitumisesta alemman betonilaatan alapintaan ryömintätilan 
alhaisemman lämpötilan takia. (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2017b, 
s. 1; Hengitysliitto ry, 2012, s. 34) 
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Kaksoislaattarakenteen eristetilaan sijoitettujen vesi- ja viemäriputkien 
vuodot sekä putkien pinnoille kondensoituvat kosteudet lisäävät raken-
teen lämmöneristeen kosteusrasitusta. Rakenteen lämmöneristeen kos-
teusrasituksen syntymistä edesauttaa myös perusmuurin lävitse tuleva 
kosteus. (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2017b, s. 1) 
 
Kaksoisbetonilaattarakenteen kosteusrasituksen syntymistä estetään toi-
mivalla salaojituksella sekä käyttämällä kapillaarikatkosoraa täyttömaana. 
Kosteusrasitusta alennetaan asentamalla lämmöneriste pohjalaatan ala-
puolelle sekä suojaputkittamalla käyttövesiputket. (Raksystems Insinööri-
toimisto Oy, 2017b, s. 1) 

6.4.3 Sisäpuolelta lämmöneristetty maanvastainen seinä 

Rakennusten sisäpuolelta lämmöneristettyä maanvastaista seinäraken-
netta käytettiin 1960-luvulta 1980-luvulle asti ja vuosituhannen vaihteen 
perusparannusten yhteydessä. Sisäpuolelta lämmöneristetyn maanvastai-
sen seinärakenteen lämmöneriste, runkorakenne ja levy- tai tiiliverhous on 
asennettu rakenteen lämpimälle puolelle. (Raksystems Insinööritoimisto 
Oy, 2017d, s. 1; Hengitysliitto ry, 2012, s. 66) Kuvassa 11 esitetään sisäpuo-
lelta lämmöneristetyn maanvastaisen seinän rakenne ja kosteuden kulkeu-
tuminen rakenteeseen. 
 

 
 

Kuva 11. Sisäpuolelta lämmöneristetyn maanvastaisen seinän rakenne ja 
kosteuden kulkeutuminen rakenteeseen (Hengitysliitto ry, 
2012, s. 67). 
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Maanvastainen seinärakenne ja lämmöneriste vaurioituu ulkopuolelta ka-
pillaarisesti tai diffuusion avulla siirtyvän kosteuden tai maaperästä tai 
maanpinnalta kulkeutuvan huleveden vaikutuksesta. Maanvastaisen sei-
nän kosteusrasituksen syntymisen mahdollistaa puutteellisesti toimiva tai 
kokonaan puuttuva salaojajärjestelmä, maanvastaisen seinän ulkopin-
nasta puuttuva tai puutteellinen vedeneristys sekä kapillaarinen täyttö-
maa perustusten alla ja seinän vierustalla. Sisäilman kosteus voi myös li-
sätä maanvastaisen seinän kosteusrasitusta, jos kosteus pääsee kulkeutu-
maan puutteellisen tai puuttuvan höyrynsulkukerroksen kautta rakentee-
seen tiivistyen lämmöneristeen ja maanvastaisen kiviaineisen seinäraken-
teen rajapintaan. (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2017d, s. 1; Hengitys-
liitto ry, 2012, s. 66 - 68) 
 
Sisäpuolelta lämmöneristetyn maanvastaisen seinärakenteen vaurioitumi-
nen ehkäistään seinän ulkopintaan asennettavalla veden- ja lämmöneris-
tyksellä. Maanvastaisen seinärakenteen kosteusrasitusta vähennetään 
käyttämällä hyvin vettäläpäisevää täyttömaata perustuksen alla ja seinän 
vierustalla sekä oikein asennetulla ja toimivalla salaojajärjestelmällä. 
Maanvastaiseen seinään kohdistuvaa kosteusrasitusta vähennetään myös 
hulevesien hallitulla poisjohtamisella ja maapinnan asianmukaisella muo-
toilulla rakennusten vierellä. (FISE, 2018) 

6.4.4 Tiiliseinä ja valesokkeliratkaisu 

Rakennusten ulkoseinärakenteen tiili-villa-tiiliseinä ja valesokkelirakenne-
ratkaisun voi kohdata 1960–1980-luvulla rakennetuissa rakennuksissa. Sei-
närakenne koostuu ulko- ja sisäverhoustiilimuurauksesta, joiden väliin on 
laitettu lämmöneristys. Tyypillisesti seinärakenne alkaa valesokkelin päältä 
ja ulkoverhoustiilen sekä lämmöneristeen välissä ei ole tuuletusrakoa. 
(Hengitysliitto ry, 2012, s. 23) Kuvassa 12 kuvataan tiili-villa-tiiliseinä ja va-
lesokkeliratkaisu. 
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Kuva 12. Tiili-villa-tiiliseinä ja valesokkeliratkaisu (Hengitysliitto ry, 2012, 
s. 23) 

Rakenteen kosteusrasitus muodostuu maaperän kosteudesta sekä viisto-
sateesta. Maaperästä kosteus siirtyy rakenteeseen kapillaarisesti tai dif-
fuusiolla. Rakenteen kosteusrasitusta lisää huleveden imeytyminen perus-
tukseen, jos rakennuksen perustusten ympäriltä puuttuvat hule- ja salaoja-
järjestelmät tai järjestelmät toimivat puutteellisesti. Maakosteuden ai-
heuttamaa kosteusrasitusta edesauttaa hienojakoinen täyttömaa, joka te-
hostaa kosteuden kapillaarista nousua. Perustuksesta puuttuva vedeneris-
tys edistää kosteuden siirtymistä rakenteeseen. Vastaavasti viistosade kas-
telee ulkoseinärakenteen kasvattaen rakenteen kosteusrasitusta ulkover-
houksessa ja lämmöneristeessä. Tiili-villa-tiiliseinän ja valesokkeliratkai-
sussa kosteusrasitus on voimakkainta seinän ja sokkelihalkaisun alaosassa. 
(Hengitysliitto ry, 2012, s. 21 - 23) 
 
Tiili-villa-tiiliseinän ja valesokkelin kosteusrasituksen syntymistä estetään 
hyvin vettäläpäisevällä maatäytöllä perustusten alla ja vierustalla. Toimi-
valla salaojajärjestelmällä alennetaan myös rakenteeseen kohdistuvaa 
kosteusrasitusta. Maanpinnan muotoilulla sekä hallitulla huleveden pois-
johtamisella pienennetään kosteuden aiheuttamaan rasitusta tiili-villa-tii-
liseinän alaosassa ja sokkelissa.  Sokkelin kosteusrasitusta rajoitetaan pe-
rustusten ulkopintaan asennettavalla vedeneristyksellä. Viistosateen ai-
heuttamaa rasitusta seinärakenteessa vähennetään ulkoverhoustiilen ja 
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eristetilan väliin tehtävällä tuuletusraolla sekä eristeen ulkopintaan asen-
nettavalla tuulensuojalevytyksellä. Seinään kohdistuvaa kosteusrasitusta 
alennetaan myös seinän alaosaan tehdyillä tuuletus- ja veden poistoau-
koilla. (Hengitysliitto ry, 2012, s. 24; RT 82-110066, 2010, s. 5; Nieminen, 
Kouhia, Ojanen & Knuutti, 2013, s. 52) 

6.4.5 Lattiapinnan alapuolelta lähtevä väliseinä 

Lattiapinnan alapuolelta lähtevää väliseinärakenneratkaisua käytettiin 
1960–1980-luvuilla rakennetussa rakennuksessa. Rakenneratkaisussa väli-
seinä lähtee väliseinän perustuksen päältä maanvastaisen alapohjaraken-
teen alapuolelta tai kaksoisbetonilaattarakenteen pohjalaatan päältä.  
(Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2017c, s. 1; Rakystems Insinööritoimisto 
Oy, 2017b, s. 1) Kuvassa 13 esitetään lattiapinnan alapuolelta lähtevän vä-
liseinän rakenne. 
 

 
 

Kuva 13. Lattiapinnan alapuolelta lähtevän väliseinän rakenne (Hengitys-
liitto ry, 2012, s. 53). 

Lattiapinnan alapuolelta lähtevän väliseinän kosteusrasitus syntyy maa-
kosteuden siirtyessä seinärakenteeseen kapillaarisen nousun tai diffuusion 
seurauksena. Rasitusta edistää rakennusten ympäriltä puuttuva tai puut-
teellisesti toimiva salaojajärjestelmä. Maakosteuden aiheuttamaa kos-
teusrasitusta kasvattaa kapillaarisesti kosteutta nostavan täyttömaa-ai-
neksen käyttö väliseinän perustusten alla. Väliseinän ja perustuksen välistä 
puuttuva kapillaarikatko edesauttaa kosteuden kapillaarista kulkeutumista 
seinärakenteessa. Vastaavasti kaksoisbetonilaattarakenteen eristetilan 
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putkivuoto tai eristetilaan ulkoa kulkeutuva kosteus edistävät väliseinän 
alaosan kosteusrasitusta. (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2017c, s. 1; 
Hengitysliitto ry, 2012, s. 44) 
 
Lattiapinnan alapuolelta lähtevän väliseinän kosteusrasitusta vähennetään 
toimivalla ja oikein asennetulla salaoja- ja hulevesijärjestelmällä perus-
muurin ja väliseinän perustusten ympärillä. Maakosteuden aiheuttamaa 
kosteusrasitusta rajoitetaan käyttämällä perusmuurin sekä väliseinän pe-
rustuksen alla ja vierustalla hyvin vettäläpäisevää täyttömaa-ainesta. Lat-
tiapinnan alapuolelta lähtevän väliseinän alaosan kosteusrastitusta voi-
daan pienentää perusmuurin ja väliseinän perustusten vedeneristyksellä. 
(FISE, 2020) 

6.4.6 Tasakatto ja yläpohja 

Tasakatto ja yläpohja on tyypillisesti matala ja yhtenäinen rakennekoko-
naisuus, mikä muodostuu kantavasta rakenteesta, ilman- tai höyryn-
sulusta, lämmön- ja vedeneristyksestä sekä rakenteen tuulettuvuudesta. 
Tasakattorakenneratkaisua käytettiin yleisesti 1960-luvulta 1980-luvun al-
kupuolelle asti. Tasakattorakenteessa rakenteen vedenpidättävyys ja ylä-
pohjan tuulettuvuus ovat merkittävimmät tekijät rakenteen kosteustekni-
sen toimivuuden kannalta. Pääsääntöisesti tasakattorakenteen yläpohjan 
tuulettuminen on aina puutteellinen, jolloin oleskelutilojen sisäilmasta kul-
keutuva kosteus tiivistyy yläpohjarakenteeseen ja pitkittyessään kosteus-
rasitus vaurioittaa kattorakennetta. (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 
2017e, s. 1; Raksystems Insinööritoimisto Oy, 2018a; Sisäilmayhdistys ry, 
n.d.) Kuvasta 14 nähdään tasakattorakenne. 
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Kuva 14. Tasakattorakenne (RT 85-10851, 2005, s. 10). 

Tasakaton yläpohjarakenteen kosteusrasituksen aiheuttaa sisäilmasta kul-
keutuvan kosteuden tiivistyminen yläpohjarakenteen kylmälle pinnalle, jos 
yläpohjan höyrynsulkukerroksessa on epätiiveyskohtia tai höyrynsulkuker-
ros puuttuu kokonaan. Yläpohjarakenteen kosteusrasituksen muodostu-
mista edistää myös yläpohjan puutteellinen tuuletus. Rakenteiden kos-
teusrasitusriskiä kohottaa myös puutteellinen lämmöneristys, jolloin läm-
möneristeen lävitse kulkeva lämpö nostaa yläpohjan tuuletustilan lämpö-
tilaa mahdollistaen lämpimässä ilmassa olevan kosteuden tiivistymisen 
kylmälle pinnalle samalla vaurioittaen yläpohjarakennetta. Tasakaton ylä-
pohjarakenteen kosteusrasituksen voi aiheuttaa myös vesikatteen vuoto 
kattokaivon tai tuuletusputken läpivientikohdassa. (Raksystems Insinööri-
toimisto Oy, 2017e, s. 1) 
 
Tasakaton ja yläpohjarakenteen kosteusrasituksen muodostumista ehkäis-
tään tiiviillä yläpohjan höyrynsulkukerroksella sekä riittävällä yläpohjan 
lämmöneristyksellä ja tuuletuksella. Tasakaton rakenteiden kosteusrasi-
tusta alennetaan ehjällä vesikatteella ja tiiviisti tiivistetyillä läpivienneillä 
sekä riittävillä vesikatteen nostoilla seinien ja läpivientien kohdissa. (Nie-
minen, 2013, s. 61 - 65; RT 83-10455, 1991, s. 11) 
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7 RAKENTEEN, RAKENNOSAN JA MATERIAALIN TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ 

Rakenteen, rakennusosan ja materiaalin teknisten toimivuusvaatimusten 
on täytettävä käyttöönoton ja uusimisen välinen ajanjakso. Ajanjaksoa kut-
sutaan rakenteen, rakennusosan ja materiaalin tekniseksi käyttöiäksi. Tar-
kasteltaessa rakennusten kosteusteknisiä toimivuuksia rakennusten kun-
totutkimusten yhteydessä on arvioitava rakennusosan ja materiaalin tek-
nistä käyttöikää arvioitujen käyttöikätietojen ja materiaalin vanhentumi-
sen perusteella. Rakennusosan ja materiaalin tekniseen käyttöikään vai-
kuttavat rakennusosassa vallitsevat olosuhteet sekä kunnossapito- ja huol-
totoimenpiteet. (RT 18-10922, 2008, s. 1 - 2)  

 
Rakennusosan ja materiaalin arvioitu käyttöikä ja toimivuus muodostuu 
ympäristön ja käytön aiheuttamasta rasitusolosuhteesta. Rasitusolosuh-
teet jaetaan rasituksen mukaan kolmeen rasitusluokkaan, joita ovat vai-
kea-, normaali- ja kevyt rasitusluokka. Rasitusluokka vaikuttaa raken-
nusosan ja materiaalin tekniseen käyttöikään lyhentämällä tai pidentä-
mällä arvioitua käyttöikää. Vaikeassa olosuhteessa materiaalin tekninen 
käyttöikä lyhenee ja vähemmän rasittavassa olosuhteessa pitenee. (RT 18-
10922, 2008, s. 2) 

 
Rakennusosan ja materiaalin arvioidun käyttöiän saavuttamisen edellytyk-
senä on, että rakennusten rakennusosat, materiaalit ja järjestelmät ovat 
suunniteltu ja toteutettu rakentamisajankohdan aikana voimassa olleiden 
määräysten ja ohjeiden mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen sekä 
niiden hoidosta, kunnossapidosta ja käyttöohjeiden noudattamisesta on 
huolehdittu (RT 18-10922, 2008, s. 2). Eri rakennusosien ja materiaalien 
arvioituja teknisiä käyttöikätietoja on esitetty RT 18-10922 -kortissa. 

 
Rakennusarkkitehti Jukka Vesasen (haastattelu 3.12.2019) mukaan tilojen 
ominaisvaatimuksella ja tulevaisuuden vaatimustasolla ei ole vaikutusta 
rakennusten peruskorjauksen yhteydessä toteutettavan rakenteen ja käy-
tettävän materiaalin tekniseen käyttöikään. Materiaalin tekniseen käyt-
töikään vaikutetaan huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella sekä tun-
nistamalla käytettävien materiaalien ominaisuudet. Hankkeeseen ryhty-
vän mielenkiinnon osoittaminen rakenteen, rakennusosan ja materiaalin 
teknisiä ominaisuuksia kohtaan voi lisätä suunnitellun käyttöiän toteutu-
mista. Rakenteen ja rakennusosan suunniteltuun käyttöikään vaikutetaan 
hyvillä ja huolellisilla käyttö- ja huoltotoimenpiteillä. 
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8 KÄYTTÄJIEN HUOMIOIMINEN KOULURAKENNUSTEN 
KORJAUSRAKENTAMISESSA 

Käyttäjien tilatarpeet ovat muuttuneet vanhasta perinteisestä tilaratkai-
susta avoimeen ja muuntojoustavaan tilaan. Nykyisin voimassa ja käytössä 
oleva opetussuunnitelma velvoittaa, että tila ja käyttö on suunniteltava 
omana kokonaisuutenaan, jotta tila tukee opetuksen kasvatuksellisia 
suuntauksia. Käyttäjän näkökulmasta tila ja varustelutaso on suunniteltava 
joustavaksi ja monikäyttöiseksi huomioiden eri kokoiset ja ikäiset käyttäjä-
ryhmät. Joustavan ja monikäyttöisen tilan täytyy antaa myös mahdollisuus 
itsenäiseen opiskeluun. (RT 103080, 2019, s. 11) 

 
Joustava ja monikäyttöinen opetustila tukee itsenäistä opiskelua ja erilai-
set oppisympäristöt mahdollistavat yhteisön ja yksilön kasvun, oppimisen 
ja vuorovaikutuksen kehittymisen.  Tila tarjoaa myös mahdollisuuden asi-
oiden luovien ratkaisujen tarkasteluun ja tutkimiseen erilaisista näkökul-
mista. Tila on suunniteltava ja toteutettava ergonomisesti, ekologisesti, es-
teettisesti ja akustisesti toimivaksi tilaksi huomioiden esteettömyys, sisäil-
man laatu ja viihtyvyys. (Opetushallitus, 2014, s. 29) 

 
Kasvatustieteiden ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vakuuttu-
neita avoimien ja muuntojoustavien tilojen toimivuudesta, sillä ne aiheut-
tavat rauhattomuutta ja lisäävät keskittymisvaikeuksia. Opetushallituksen 
laatima opetussuunnitelma ohjaa tilaratkaisuissa avoimiin toisiinsa yhdis-
tettäviin tiloihin, jolloin ajatuksena on oppimisympäristöjen liukuminen 
toistensa sisään. Opettajat puolestaan haluavat tiloihin konkreettisia sei-
niä, joilla torjutaan tiloihin syntyvää melua ja vähennetään työrauhaan liit-
tyviä ongelmia. (Hevonoja, 2019)  

 
Korjattaessa peruskorjaustarpeessa olevaa tai sisäilmaongelmaista vanhaa 
rakennusta tavoitteena on palauttaa rakennus käyttötarkoitustaan palve-
levaan terveelliseen kuntoon huomioiden käyttäjien tarpeet. Vanhaan ra-
kennukseen tehtävät korjaus- ja muutostyöt eivät aina mahdollista käyttö-
tarkoituksen mukaisia muutoksia.  Jos perusteellista korjausta ei voida to-
teuttaa esimerkiksi suojelumääräysten johdosta, saattaa puutteellinen 
korjaus johtaa rakennusten käyttötarkoitusten muuttumiseen tai käytön 
rajoittamiseen. (Ympäristöministeriö, 2016, s. 18) 

9 SUUNNITTELIJOIDEN JA TYÖNJOHTAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET 

Valtioneuvoston asetusta rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuus-
luokkien määräytymisestä (214/2015) sovelletaan rakennusfysikaaliseen- 
ja kosteusvauriokorjaustyön suunnitteluun. Asetus jakaa rakennusfysikaa-
lisen ja kosteusvauriokorjaustyön suunnittelutehtävät kolmeen eri vaati-
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vuusluokkaan. Vaatimusluokkia ovat tavanomainen, vaativa tai poikkeuk-
sellisen vaativa suunnittelutehtävä. Tavanomaiseksi korjaus- ja muutos-
työksi katsotaan teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksiltaan yksinkertai-
nen suunnittelutehtävä. Korjaustyössä käytettään yleisiä suunnitteluoh-
jeita ja vakiintuneita ratkaisuja sekä kosteus- tai mikrobivauriot ovat selke-
ästi määriteltävissä ja rajattavissa. (Valtioneuvoston asetus rakentamisen 
suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 214/2015 § 1 § 
21) 

 
Korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä muuttuu vaativaksi, kun raken-
nuksessa todetaan laajoja kosteus- tai mikrobivaurioita ja korjaukset edel-
lyttävät rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden merkittävää muutta-
mista. Rakennusten teknisten tai toiminnallisten vaatimusten ollessa kor-
keat tai käyttötarkoitukselle tai ominaisuudelle asetetaan suunnittelussa 
erityisiä vaatimuksia, katsotaan suunnittelu vaativaksi suunnittelutehtä-
väksi. (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaati-
vuusluokkien määräytymisestä 214/2015 § 22) 

 
Poikkeuksellisen vaativa korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on, jos 
rakennuksessa edelleen esiintyy laajoja rakenteen sisäisiä kosteus- tai mik-
robivaurioita aikaisemmasta kosteusvauriokorjauksesta huolimatta. Ra-
kenteen kosteustekninen toimivuus joudutaan varmistamaan erityisellä 
teknisellä järjestelmällä tai eritysmenetelmällä. Suunnittelutehtävä kat-
sota poikkeuksellisen vaativaksi, kun rakennusten tekniset tai toiminnalli-
set vaatimukset on asetettu poikkeuksellisen korkeiksi tai rakennusten 
käyttötarkoituksesta, sisäilmaston tavoitetasosta tai muusta ominaisuu-
desta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia. (Valtioneuvos-
ton asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräy-
tymisestä 214/2015 § 23) 

9.1 Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset korjausrakentamisen vaativuusluokkien 
mukaisesti 

Tavanomaiseen suunnittelutehtävään soveltuu rakentamisen tai tekniikan 
alalla suoritettu teknikon tai teknikon tutkintoa vastaava tutkinto ja kol-
men vuoden avustamiskokemus tavanomaisissa suunnittelutehtävissä 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 § 120e). 

 
Vaativaan suunnittelutehtävään vaaditaan rakentamisen tai tekniikan 
alalla suoritettu korkeakoulu- tai ammatillisen korkea-asteen tai näitä vas-
taava tutkinto. Suunnittelijalta vaaditaan neljän vuoden työkokemus ta-
vanomaisista suunnittelutehtävistä ja kahden vuoden avustamiskokemus 
vaativista suunnittelutehtävistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 § 
120e) 
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Poikkeuksellisen vaativaan suunnittelutehtävään vaaditaan rakentamisen 
tai tekniikan alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja kuuden vuo-
den työkokemus vaativista suunnittelutehtävistä (Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 41/2014 § 120e). 
Hankkeen pääsuunnittelijan on täytettävä samat pätevyysvaatimukset, 
mitä rakennus- ja erityssuunnittelijalta edellytetään kyseessä olevan ra-
kennushankkeen vaativammassa suunnittelutehtävässä. Pääsuunnittelijan 
on kyettävä asiantuntemuksella ja ammattitaidolla johtamaan suunnitel-
mien yhteensovittamista ja hänellä on oltava kokemusta korjaus- ja muu-
tostöiden suunnittelutehtävistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 § 
120e) Liitteissä 1 ja 2 esitetään suunnittelijoilta vaadittavia rakennusfysi-
kaalisia opintoja ja opintomääriä kosteusvauriokorjaussuunnitteluun liit-
tyen.  

9.2 Työnjohtajien pätevyysvaatimukset korjausrakentamisen vaativuusluokkien 
mukaisesti 

Työnjohtajien pätevyysvaatimukset jaetaan neljään vaativuusluokkaan, 
joita ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Vä-
häisen vaativuusluokan työnjohtajana voi toimia henkilö, jolla ei ole lain-
säädännön edellyttämää koulutusta, mutta henkilö tuntee ja hallitsee teh-
tävän hoitamiseen liittyvät edellytykset. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
41/2014 § 122b, § 122c) 
 
Tavanomaisen työnjohtotehtävän hoitamiseen edellytetään rakentamisen 
tai tekniikan alalla suoritettu ammattikorkeakoulu-, ammatillisen korkea-
asteen-, teknikon- tai näitä vastaavaa tutkinto. Työnjohtajalla on oltava 
riittävä rakennusalan työkokemus rakennuskohteen laatu ja tehtävien vaa-
tivuustaso huomioon ottaen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 § 
122c) 

  
Vaativaan työnjohtotehtävään vaaditaan rakentamisen tai tekniikan alalla 
suoritettu korkeakoulu-, ammatillisen korkea-asteen, teknikon tai näitä 
vastaavaa tutkinto. Työnjohtajalla on oltava riittävä kokemus ja perehty-
neisyys rakennusalan työnjohtotehtävistä rakennuskohteen laatu ja tehtä-
vien vaativuustaso huomioiden. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 § 
122c) 
 
Poikkeuksellisen vaativaan työnjohtotehtävään vaaditaan tehtävään sovel-
tuva rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulu- tai näitä vas-
taavaa tutkinto. Työnjohtajalla on oltava riittävä kokemus vaativasta työn-
johtotehtävästä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 § 122c) Liitteessä 
3 on esitetty vastaavien työnjohtajien pätevyysvaatimuksiin vaadittavia ra-
kennusfysikaalisia opintoja ja opintomääriä kosteusvauriokorjaussuunnit-
teluun liittyen. 
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10 KORJAUSRATKAISUJA 

10.1 Rakenteen uusiminen 

Vaurioituneen rakenteen uusiminen ja vaurion syyn poistaminen on ensi-
sijainen korjaustapa. Rakenteen uusiminen on aina tarkoituksenmukaista, 
kun rakenteen käyttöikä on päättymässä tai rakenteessa esiintyy laaja-alai-
nen vaurio, eikä vaurion korjaaminen ole teknisesti ja taloudellisesti kan-
nattavaa tai mahdollista. Ensisijaisesti vaurioituneet ja kastuneet materi-
aalit poistetaan ja korvataan uusilla materiaaleilla. Vaurion esiintyessä 
kantavassa tai muussa rakenteessa, jota ei teknisestä tai kustannussyystä 
ole järkevää poistaa, on rakenne puhdistettava. Rakenne on puhdistettava 
mekaanisesti puhtaaseen rakennekerrokseen asti, jolloin vaurioitunut ma-
teriaalikerros saadaan luotettavasti poistettua. Kerrosvahvuudeltaan hy-
vin ohut tai huokoinen materiaali on poistettava, sillä materiaalin sisälle 
kehittyneiden tai kulkeutuneiden epäpuhtauksien puhdistaminen on vai-
keaa. Rakenteeseen päätyneen nestemäisen aineen poistaminen on lähes 
mahdotonta ilman rakenteen purkamista ja uusimista. Ennen rakenteen 
uusimista on uusimistarve arvioitava kokonaisvaltaisella arviointimenette-
lyllä, sillä vaurioituneen materiaalin jättäminen rakenteeseen on tietyissä 
tapauksissa käytännöllisempää kuin ryhtyminen laajamittaiseen purkami-
seen. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 57 - 58; RT 18-11238, 2016, s. 4 - 5) 

10.1.1 Rakenteen uusimisen laadunvarmistusmenetelmiä 

Tavanomaisten laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi purettujen ja me-
kaanistesti puhdistettujen ja kuivattujen rakenteiden rakennekosteudet 
varmistetaan rakennekosteusmittauksilla ja jäljelle jäävien pintojen puh-
taus varmistetaan mikrobi-, VOC-, asbesti- tai PAH-tutkimuksilla ennen ra-
kenteen ennallistamista. Lisäksi uuden rakenteen ilmatiiveys tutkitaan 
merkkiainetutkimuksella suunnitellun tiiveystason täyttymisen totea-
miseksi ennen pintaverhouksen tai pinnoitteen asennusta. (Ratu 82-0383, 
2011, s. 17; Ratu KI-6019, 2011, s. 204; Ympäristöministeriö, 2019, s. 71; 
Ratu 82-0347, 2009, s. 16; Ratu KI-6019, 2011, s. 196; Ratu 82-0381, s. 16; 
RT 14-11197, 2015, s. 8, 14) 

10.1.2 Rakenteen uusimisen suunnittelutehtävän pätevyysvaatimukset 

Korjaustyön suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos korjaus- ja muutos-
työt ovat teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksiltaan yksinkertaisia ja vau-
riot ovat rakennusosan pintarakenteissa tai rakenteiden sisällä selkeästi 
määriteltävissä ja rajattavissa. Korjaus- ja muutostyön suunnittelulle ei saa 
aiheutua erityisiä vaatimuksia. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 18) 
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Kosteusvauriokorjaustyön suunnittelutehtävä on vaativa, kun rakennusten 
tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat korkeita, mutta korjaustyö ei 
vaikuta suojeltavan kohteen ominaispiirteisiin. Kosteus- ja mikrobivau-
riokorjaustyön suunnittelutehtävää on pidettävä vaativana myös silloin, 
kun rakennusten rakenteessa esiintyy laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita 
tai rakenne vaatii merkittävää kosteusteknisen toimivuuden muutosta vai-
kuttamatta rakennusten suojeltuihin ominaispiirteisiin. (Ympäristöminis-
teriö, 2015, s. 19) 
 
Korjaustyön suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, kun raken-
teen sisäinen kosteus- ja mikrobivaurio on laaja aikaisemmasta kosteus-
vauriokorjauksesta huolimatta tai rakenteen kosteustekninen toimivuus 
täytyy varmistaa erityisellä teknisellä järjestelmällä tai erityismenettelyllä. 
Suunnittelutehtävää pidetään poikkeuksellisen vaativana, jos rakennusten 
rakenteessa on runsaasti merkittävinä pitoisuuksina rakennusmateriaali-
peräisiä tai rakennusten käytöstä rakenteeseen kulkeutuneita haitta-ai-
neita, jotka on huomioitava suunnittelussa. Kosteusvaurion korjaustyön 
suunnittelutehtävä katsotaan poikkeuksellisen vaativaksi, kun korjaustyö 
vaikuttaa suojellun osan ominaispiirteisiin ja työltä edellytetään rakennus-
historiallista tutkimusta, rakennus- ja rakennesuunnittelua sekä talotekni-
sen suunnittelun yhteensovittamista. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 20) 

10.2 Kapselointikorjaus 

Kapselointikorjausratkaisua käytetään, kun epäpuhtaudet kulkeutuvat ra-
kenteesta konvektio- tai diffuusiovirtausten mukana oleskelutilan sisäil-
maan, eikä rakenteen uusiminen ole taloudellisesti järkevää. Kapselointi-
korjauksella epäpuhtautta sisältävä rakenne eristetään rakenteen koko 
pinta-alalta, jolloin konvektio- ja diffuusiovirtaukset oleskelutilojen sisäil-
maan estyvät. Korjausta pidetään lähtökohtaisesti raskaampana korjaus-
menettelynä kuin tiivistyskorjausta, sillä rakennetta joudutaan avaamaan 
ja purkamaan enemmän. Kapselointikorjauksen suunnittelussa on huomi-
oitava epäpuhtauksien eristämiseen käytettävien eristysmateriaalien vesi-
höyryn- ja ilmanläpäisevyyskyky sekä rakenteen kuivumiskyvyn heikkene-
minen. Kapillaarisesti kosteutta nostavan rakenteen kapseloinnissa on li-
säksi käytettävä muita eritysmenettelyitä, kuten rakenteen tuulettamista 
tai rakenteellista kapselointia. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 59 - 60) 
 
Ennen kapselointia betonipinta puhdistetaan mekaanisesti, jotta pinnasta 
saadaan riittävän karhea, luja ja kiinteä sekä puhdas. Karhealla, lujalla, kiin-
teällä sekä puhtaalla ja kuivalla alustalla varmistetaan kapselointimateri-
aalin riittävä tartunta. Öljyä sisältävän betonirakenteen kapselointia ei 
suositella, sillä öljyn kyllästämässä rakenteessa kapselointipinnoitteen tar-
tuntaa ei voida taata. Ennen kapselointia öljyä sisältävä kerros on poistet-
tava mekaanisesti puhtaaseen rakennekerrokseen asti ja kapseloinnissa on 
käytettävä testattuja haitta-ainekapselointiin soveltuvia kapselointimate-
riaaleja. Kapseloinnin viimeiseen tuoreeseen käsittelykerrokseen on lisät-
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tävä jatkotartuntaa tehostavaa ainesta lattiatasoitteen tai reunatiivistys-
ten tartunnan parantamiseksi. Jos betonirakenteen pinnalla on haitta-ai-
neita sisältävä bitumisively, tehdään kapselointikerros vasta tasoitekerrok-
sen päälle. Asennettaessa kapselointikerroksen päälle suuren diffuusiovas-
tuksen omaava pinnoite, on kerrosten välin tehtävä riittävän paksu ja kuiva 
tasoitekerros, jotta päällysteen kiinnittämiseen käytettävän liiman sisäl-
tämä kosteus voi tasaantua riittävästi. Riittävän paksulla ja kuivalla tasoi-
tekerroksella estäen päällysteen ja liima-aineen vaurioituminen. (Ympäris-
töministeriö, 2019, s. 60; Ratu 0458, 2018, s. 7 - 9) 
 
Tiilipintaista rakennetta kapseloitaessa on vanha rappauskerros tai -ker-
rokset poistettava ja puhdistettuun pintaan on kiinnitettävä rappaus-
verkko ennen kalkkilaastitasoitusta tai ruiskubetonointia tartunnan var-
mistamiseksi. Tiilipinnan kapselointiin käytetään yleensä erittäin kovaa 
kapselointimateriaalia. Kova kapselointimateriaali voi aiheuttaa alustaan 
jännitystiloja, jolloin kapselointi voi irrota pehmeämmästä rappausmateri-
aalista. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 60) 
 
Vastaavasti rakenteellinen kapselointi perustuu rakenteeseen tehdyn tuu-
letusvälin tuulettamiseen, jolloin estetään rakenteessa esiintyvien haitta-
aineiden pääsyn oleskelutilojen sisäilmaan. Rakenteellisessa kapseloin-
nissa rakenteeseen asennetaan erillinen tuuletusvälillinen levy-, harkko- 
tai tiilisisäverhous, mikä ei käytännössä vastaa kapseloinnin edellyttämää 
tiivistä rakennetta. Korvausilma tuuletusväliin otetaan tavanomaisesti 
oleskelutilan sisäilmasta ja tuuletusvälistä ilma johdetaan koneellisesti 
pois kokoojakanavien avulla. Järjestelmää käytettäessä on huomioitava, 
että ajan kuluessa sisäilman sisältämä pöly kulkeutuu tuuletusväliin. Tuu-
letusväliin muodostuvat pölykertymät heikentävät tai estävät ilmavirtauk-
sen tuuletusvälissä. Rakenteellisen kapseloinnin koneellinen tuuletusjär-
jestelmä vaatii toimiakseen säännöllistä valvontaa ja huoltoa. (Ympäristö-
ministeriö, 2019, s. 60 - 61) 

10.2.1 Kapselointikorjauksen laadunvarmistusmenetelmiä 

Kapseloidun rakenteen aistinvaraisten ja teknisten laadunvarmistusmene-
telmien lisäksi rakenteen ilmatiiveys on tutkittava merkkiainetutkimuk-
sella suunnitelman mukaisen tiiveystason toteutumisen varmentamiseksi. 
Mikäli kapseloinnissa on käytetty rakenteen alipaineistamista, on merk-
kiainetutkimuksien yhteydessä ilmanvaihto tasapainotettava uudelleen. 
(RT 14-11197, 2015, s. 8, 14; Sarja, 2010, s. 385) 

10.2.2 Kapselointikorjauksen suunnittelutehtävän pätevyysvaatimukset 

Kapselointikorjaustyön suunnittelutehtävä on vaativa, kun rakennusten 
tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat korkeita, mutta korjaustyö ei 
vaikuta suojeltavan kohteen ominaispiirteisiin. Kosteus- ja mikrobivau-
riokorjaustyön suunnittelutehtävää on pidettävä vaativana myös silloin, 
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kun rakennusten rakenteessa esiintyy laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita 
tai rakenne vaatii merkittävää kosteusteknisen toimivuuden muutosta vai-
kuttamatta rakennusten suojeltuihin ominaispiirteisiin. (Ympäristöminis-
teriö, 2015, s. 19) 
 
Kapseloinnin suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, kun raken-
teen sisäinen kosteus- ja mikrobivaurio on laaja aikaisemmasta kosteus-
vauriokorjauksesta huolimatta tai rakenteen kosteustekninen toimivuus 
täytyy varmistaa erityisellä teknisellä järjestelmällä tai erityismenettelyllä. 
Suunnittelutehtävää pidetään poikkeuksellisen vaativana, jos rakennusten 
rakenteessa on runsaasti merkittävinä pitoisuuksina rakennusmateriaali-
peräisiä tai rakennusten käytöstä rakenteeseen kulkeutuneita haitta-ai-
neita, jotka on huomioitava suunnittelussa. Kosteusvaurion korjaustyön 
suunnittelutehtävä katsotaan poikkeuksellisen vaativaksi, kun korjaustyö 
vaikuttaa suojellun osan ominaispiirteisiin ja työltä edellytetään rakennus-
historiallista tutkimusta, rakennus- ja rakennesuunnittelua sekä talotekni-
sen suunnittelun yhteensovittamista. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 20) 

10.3 Tiivistyskorjaus 

Tiivistyskorjausratkaisua voidaan käyttää raskaiden itsessään tiiviin raken-
teen läpivientien, saumojen ja liitosten kautta tapahtuvan konvektiovir-
tauksen hallitsemiseen. Ilmatiiveyden parantamisella rajoitetaan raken-
teessa olevan epäpuhtauden kulkeutuminen oleskelutilojen sisäilmaan sa-
malla vähentäen tiloissa oleskelevien altistumista haitalliselle olosuhteelle. 
Ennen tiivistyskorjauksen aloittamista on rakenteen kaikki ilmavuotokoh-
dat kartoitettava ja varmistettava vuotokohtien tiivistämisen mahdolli-
suus. Korjaustyön onnistumisen kannalta oleellisinta on alustan lujuus ja 
tasaisuus sekä puhtaus ja kuivuus. Tiivistyskorjauksen suunnittelussa on 
huomioitava korjauksen vaikutus rakenteen kosteustekniseen toimivuu-
teen.  Tiivistyskorjauksessa käytettävien materiaalien on säilytettävä elas-
tisuutensa suunnitellun käyttöiän ajan. Tiivistyskorjauksen yhteydessä on 
myös ilmanvaihdon toimivuus tarkastettava ja tarvittaessa säädettävä ja 
tasapainotettava uudelleen, koska rakenteen ilmatiiveyden parantaminen 
lisää sisätilan alipaineisuutta ulkoilmaan ja muihin tiloihin nähden. (Ympä-
ristöministeriö, 2019, s. 58 - 59; Ratu 0433, 2015, s. 7) 

10.3.1 Tiivistyskorjauksen laadunvarmistusmenetelmiä 

Tiivistyskorjatun rakenteen aistinvaraisten ja teknisten laadunvarmistus-
menetelmien lisäksi rakenteen ilmatiiveys on tutkittava merkkiainetutki-
muksella suunnitelman mukaisen tiiveystason toteutumisen varmenta-
miseksi. Mikäli tiivistyskorjauksen yhteydessä on käytetty rakenteen alipai-
neistamista, on merkkiainetutkimuksien yhteydessä ilmanvaihto tasapai-
notettava uudelleen. (RT 14-11197, 2015, s. 8, 14; Sarja, 2010, s. 385) 
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10.3.2 Tiivistyskorjauksen suunnittelutehtävän pätevyysvaatimukset 

Tiivistyskorjauksen suunnittelutehtävä on vaativa, kun rakennusten tekni-
set ja toiminnalliset vaatimukset ovat korkeita, mutta korjaustyö ei vaikuta 
suojeltavan kohteen ominaispiirteisiin. Kosteus- ja mikrobivauriokorjaus-
työn suunnittelutehtävää on pidettävä vaativana myös silloin, kun raken-
nusten rakenteessa esiintyy laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita tai ra-
kenne vaatii merkittävää kosteusteknisen toimivuuden muutosta vaikutta-
matta rakennusten suojeltuihin ominaispiirteisiin. (Ympäristöministeriö, 
2015, s. 19) 
 
Tiivistyskorjaustyön suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, kun 
rakenteen sisäinen kosteus- ja mikrobivaurio on laaja aikaisemmasta kos-
teusvauriokorjauksesta huolimatta tai rakenteen kosteustekninen toimi-
vuus täytyy varmistaa erityisellä teknisellä järjestelmällä tai erityismenet-
telyllä. Suunnittelutehtävää pidetään poikkeuksellisen vaativana, jos ra-
kennusten rakenteessa on runsaasti merkittävinä pitoisuuksina rakennus-
materiaaliperäisiä tai rakennusten käytöstä rakenteeseen kulkeutuneita 
haitta-aineita, jotka on huomioitava suunnittelussa. Kosteusvaurion kor-
jaustyön suunnittelutehtävä katsotaan poikkeuksellisen vaativaksi, kun 
korjaustyö vaikuttaa suojellun osan ominaispiirteisiin ja työltä edellytetään 
rakennushistoriallista tutkimusta, rakennus- ja rakennesuunnittelua sekä 
taloteknisen suunnittelun yhteensovittamista. (Ympäristöministeriö, 
2015, s. 20) 

10.4 Rakenteen kuivaus 

Rakenteen kuivattamista käytettään korjausratkaisuna silloin, kun rakenne 
on kastunut äkillisesti esimerkiksi putkivuodon seurauksena ja kastuminen 
havaitaan varhaisessa vaiheessa. Kosteusvaurion ollessa vähäinen ja het-
kellinen eikä rakenteisiin ole vielä syntynyt mikrobikasvustoa, voidaan vau-
rioitumiseen johtanut syy korjata ja kosteuden vaurioittamat materiaalit 
on poistettava ennen kuivauksen aloittamista. Pitkittynyt kosteusvaurio ja 
rakenteeseen muodostunut mikrobikasvusto vaatii rakenteen korjaami-
sessa laajoja materiaalivaihtoja sekä rakenteen puhdistamista ennen kui-
vausta. Vastaavasti jätevesivuotovahingossa vahingon aiheuttaja korja-
taan, rakenne kuivataan ja kontaminoituneet materiaalit poistetaan sekä 
pinnat puhdistetaan ja tarvittaessa kapseloidaan. Kuivauksen onnistumi-
nen varmennetaan rakennekosteusmittauksella ennen rakenteen ennallis-
tamista. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 55 - 57; Polygon Finland Oy, n.d.) 
 
Yleensä rakenteen kuivaus tehdään tehostetusti, koska luonnollisen kui-
vauksen kuivausaika on pitkä ja riittämätön. Rakenteen kuivausta tehoste-
taan joko imemällä ilmaa rakenteen lävitse, lämmittämällä rakenteen lä-
vitse imettävää ilmaa, lämmittämällä rakennetta paikallisesti tai alenta-
malla ilman suhteellista kosteutta kuivatettavan rakenteen ympärillä. Kos-
teusvaurion kuivaukseen perehtynyt asiantuntija valitsee tapauskohtai-
sesti kuivaustavan, sillä valittava tapa vaikuttaa korjaustyömenetelmiin ja 
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-aikatauluun sekä korjauksessa käytettäviin materiaaleihin. Kuivauksen ai-
katauluun vaikutetaan kuivatettavan tilan sisäilman olosuhteilla. Ympäröi-
vän tilan sisäilman suhteellisen kosteuden ollessa 50,0 %RH tai alhaisempi 
ja lämpötilan vähintään +20,0 °C sekä ilmanvaihdon ollessa riittävä, pääsee 
rakenteessa oleva kosteus haihtumaan ja kuivaus toteutumaan suunnitel-
mien mukaisesti. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 56 – 57; Polygon Finland 
Oy, n.d; Sisäilmayhdistys ry, 2008) 
 
Kerroksellisessa rakenteessa kuivausmenetelmänä käytetään joko tila-, 
eristetila- tai lämpökuivausta. Näistä yleisimmin käytetty menetelmä on ti-
lakuivaus, missä kuivaus perustuu kastuneen rakenteen ympäröivän ilman 
suhteellisen kosteuden alentamiseen adsorptio- tai kondenssikuivaimella. 
Kerroksellisen rakenteen eristetilan kuivaus voidaan tehdä myös puhalta-
malla kuivaa ilmaa eristetilaan tai imemällä kosteaa ilmaa pois eristetilasta 
rakenteeseen porattujen reikien kautta. Kerroksellisen rakenteen eristeti-
lan kuivaukseen käytetään kolmea erilaista kuivausmenetelmää, joita ovat 
imukuivaus, puhalluskuivaus ja imupuhalluskuivaus. (Ympäristöministeriö, 
2019, s. 57; Polygon Finland Oy, n.d.) 
 
Lämpökuivausta käytetään massiivisten tiili- ja betonirakenteiden kuivauk-
seen. Kuivaus tehdään lämpö- tai infrakuivausmenetelmällä, joilla raken-
netta lämmitetään sauvakuivaimella, lämpömatolla tai mikroaalto-
kuivaimella rakenteen riittävän korkean lämpötilan saavuttamiseksi. Läm-
mitetystä rakenteesta kosteus höyrystyy sisäilmaan, josta kosteus tuulete-
taan puhaltimien tai kosteuden kerääjien avulla pois. (Ympäristöministe-
riö, 2019, s. 57, Polygon Finland Oy, n.d.) 

10.4.1 Rakenteen kuivatuksen laadunvarmistusmenetelmiä 

Rakenteiden kuivauksen jälkeen kuivauksen laadunvarmistus toteutetaan 
riittävän laaja-alaisilla ja useilta mittaussyvyyksiltä tehtävillä rakennekos-
teustutkimuksilla. Rakennekosteustutkimuksissa käytetään porareikämit-
taus- tai näytepalamenetelmää suunnitellun kuivaustason toteamiseksi. 
Rakennekosteusmittaukset ja tulosten tulkinnat on toteutettava ammatti-
taitoisen asiantuntijan toimesta. (Ratu 1215-S, 2006, s. 7; Ympäristöminis-
teriö, 2019, s. 70) 

10.4.2 Rakenteen kuivatuksen suunnittelutehtävän pätevyysvaatimukset 

Rakenteen kuivauksen suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos korjaus- 
ja muutostyöt ovat teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksiltaan yksinker-
taisia ja vauriot ovat rakennusosan pintarakenteissa tai rakenteiden sisällä 
selkeästi määriteltävissä ja rajattavissa. Korjaus- ja muutostyön suunnitte-
lulle ei saa aiheutua erityisiä vaatimuksia. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 
18) 
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Kuivauksen suunnittelutehtävä on vaativa, kun rakennusten tekniset ja toi-
minnalliset vaatimukset ovat korkeita, mutta korjaustyö ei vaikuta suojel-
tavan kohteen ominaispiirteisiin. Kosteus- ja mikrobivauriokorjaustyön 
suunnittelutehtävää on pidettävä vaativana myös silloin, kun rakennusten 
rakenteessa esiintyy laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita tai rakenne vaatii 
merkittävää kosteusteknisen toimivuuden muutosta vaikuttamatta raken-
nusten suojeltuihin ominaispiirteisiin. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 19) 

10.5 Painesuhteiden hallinta 

Lähtökohtaisesti rakennusten painesuhteiden hallintaa käytetään vain 
muiden korjaustoimenpiteiden, kuten rakenteen kapseloinnin tai tiivistys-
korjauksen, tukena. Rakennusten ilmanvaihdon synnyttämä alipaine te-
hostaa epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteesta oleskelutilan sisäil-
maan ilmavuotoreittien kautta, joka voi merkittävästi lisätä haitallisen olo-
suhteen muodostumista. Rakennusten ilmanvaihdon tulo- ja poistoilma-
virrat on tasapainotettava paine-erojen hallitsemiseksi, jotta epäpuhtauk-
sien kulkeutumista oleskelutilojen sisäilmaan voidaan estää tai rajoittaa. 
(Ympäristöministeriö, 2019, s. 61) 
 
Rakennuksessa ilmanvaihtojärjestelmänä käytettään painovoimaista-, ko-
neellista poistoilmanvaihto- tai koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtojär-
jestelmää, joiden säädöillä ja ylläpidolla vaikutetaan oleskelutilojen paine-
suhteisiin. Ilmanvaihtojärjestelmän säädöillä vaikutetaan myös tilojen sekä 
ulkoilman ja sisätilojen välisiin paine-eroihin. (Ympäristöministeriö, 2019, 
s. 61; Hengitysliitto, 2019) 
 
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto on suunniteltava ja säädettävä lie-
västi alipaineiseksi, jolloin estetään lämpimän ja kostean sisäilman kulkeu-
tuminen rakenteeseen. Rakenteeseen kulkeutunut lämmin ja kostea si-
säilma voi tiivistyä rakenteen kylmille pinnoille samalla lisäten rakenteen 
kosteusrasitusta. Rakennusten alipaineisuudella on myös rakenteita kui-
vattava vaikutus talvikautena. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 61; Ympäris-
töministeriö, 2019, s. 61; Valvira. 2016a, s. 18) 
 
Rakennusten painesuhteiden hallinta on käytännössä monimutkainen ko-
konaisuus, sillä painesuhteisiin vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi tuuli ja 
sisä- ja ulkoilman välinen lämpötilaero sekä rakennusten käyttö. Ilman-
vaihdon korjaussuunnittelussa on huomioitava ilmanvaihdon aiheuttamat 
painesuhteet käytönaikaisissa tilanteissa ja käyttöajan ulkopuolella. Lisäksi 
ilmanvaihdon korjaussuunnittelussa on huomioitava korjausvaihtoehtojen 
vaikutukset rakennusten painesuhteisiin. Painesuhteiden hyvän hallinnan 
edellytyksenä on, että rakenteet ovat riittävän tiiviitä sekä ilmanvaihdon 
ilmanjakojärjestelmä mahdollistaa ilmavirtojen hallinnan. (Ympäristömi-
nisteriö, 2019, s. 61) 
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Rakennusten painovoimaisen ilmanvaihdon aiheuttamat paine-erot raken-
teiden ja vaipan yli ovat pienempiä kuin koneellisen ilmanvaihdon raken-
nuksissa ja vuotoilmavirtaukset ovat maltillisempia. Maltillisemmat vuo-
toilmavirtaukset vähentävät epäpuhtauksien kulkeutumista oleskelutilo-
jen sisäilmaan, mutta vuotoilmavirtausten hallinta on hankalampaa. Mikäli 
painovoimaisten rakennusten ilmatiiveyttä parannetaan, on painovoimai-
sen ilmanvaihdon toimivuutta parannettava korvausilmaventtiilein tai -au-
koin tai tuloilmapuhaltimen avulla sekä poistoilmahormeihin asennetta-
villa tuuliroottoreilla. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 62; Tuomainen, 2019, 
s. 13; Hengitysliitto, 2019) 

10.5.1 Rakenteen alipaineistus 

Rakennuksessa rakenteen alipaineistusta käytetään lähinnä alapohjissa, 
maanvaraisissa seinissä, alapohjan alapuolisissa tekniikkatunneleissa ja -
kanaaleissa sekä välipohjissa. Rakenteessa sisällä esiintyviä epäpuhtauksia 
kuljettavia vuotoilmavirtauksia estetään alipaineistamalla epäpuhtausläh-
teen sisältämä rakenne, jolloin vuotoilmavirtaus suuntautuu rakenteeseen 
päin. Rakenteen alipaineistus toteutetaan rakenteen tiivistyksellä sekä jat-
kuvatoimisella ja automaattisella poistoilmajärjestelmällä, jota ei saa liit-
tää rakennusten normaaliin ilmanvaihtojärjestelmään. Rakenteen alipai-
neistuksessa on huomioitava painesuhteiden vaikutus muiden tilojen vuo-
toilmareitteihin. Rakenteen alipaineistus vaikuttaa myös rakenteen raken-
nusfysikaaliseen toimintaan, joten korjaussuunnittelussa on tarkasteltava 
muutettavan rakenteen ja muiden rakenteiden rakennusfysikaalinen toi-
minta riittävässä laajuudessa. Korjaushankkeen yhteydessä on varmistet-
tava, että alipaineistettu rakenne pysyy alipaineisena kaikissa käyttöolo-
suhteissa eikä rakenteessa esiinny pitkäaikaisia ylipainejaksoja. Alipaineis-
tetun rakenteen alipaineistusjärjestelmä tulee varustaa hälytysjärjestel-
mällä. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 62; Salo, 2015, s. 187) 

10.5.2 Rakennusten ylipaineistus 

Rakennusten ylipaineistus on käyttökelpoinen menetelmä käyttöikänsä 
päässä olevissa rakennuksissa, jossa muilla toimenpiteillä ei ole päästy ha-
luttuun lopputulokseen. Käyttöikänsä päässä olevissa rakennuksissa ylipai-
neistus toimii käyttöä turvaavana toimenpiteenä sekä väliaikaisena ratkai-
suna ennen varsinaisten korjaustoimenpiteiden aloittamista. Ylipaineistus 
edellyttää, ettei rakennusten oleskelutiloissa ole merkittävää kosteustuot-
toa, kuten opetuskäytössä olevat rakennukset, joissa ei ole ympärivuoro-
kautista toimintaa ja koneellinen ilmanvaihto poistaa oleskelutilojen sisäil-
massa olevan ylimääräisen kosteuden. Epäpuhtauksia kuljettavat ilmavuo-
tovirtaukset estetään rakennusten puhtaiden oleskelutilojen ylipaineistuk-
sella, jolloin ilmavuotovirtaukset suuntautuvat rakenteeseen päin. Raken-
nusten oleskelutilojen pitkäaikaista ylipaineistusta on vältettävä, sillä Suo-
messa vallitsevat ilmasto-olosuhteet altistavat rakennusten rakenteet hai-
talliselle kosteusrasitukselle. Rakennusten ylipaineistuksen toteutus vaatii 
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hyvää osaamista rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta 
sekä korjausten aikaisesta ja jälkeisestä seurannasta. (Ympäristöministe-
riö, 2019, s. 62) 

10.5.3 Ilmanvaihdon laadunvarmistus 

Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta on varmistettava ja tulo- ja poistoilma-
määrät sekä painesuhteet tarkastettava ja säädettävä, jotta tilan vaikutus-
alueella oleva ilmanvaihto on suunnitelmien mukainen. (YM, 2016, s. 82, 
83; Sarja, 2010, s. 385) 

10.5.4 Ilmanvaihdon suunnittelutehtävän pätevyysvaatimukset 

Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävää pidetään tavan-
omaisena, kun tehtävä on teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksiltaan yk-
sinkertainen ja suunnittelussa käytetään yleisiä suunnitteluohjeita ja va-
kiintuneita ratkaisuja eikä rakennusten käyttötarkoitukset tai ominaisuu-
det edellytä suunnittelulta erityisiä vaatimuksia. (Ympäristöministeriö, 
2015, s. 13 - 14) 
 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on vaativa, jos korjaus- ja muutostyön 
tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat korkeita tai rakennusten käyt-
tötarkoitukset tai ominaisuudet asettavat suunnittelulle erityisiä vaati-
muksia, mutta eivät vaikuta rakennusten suojeltuihin ominaispiirteisiin. Il-
manvaihtojärjestelmän toimintaperiaatetta on muutettava rakennusten 
sisäilman olosuhteiden parantamiseksi. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 14) 
 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa korjaus- ja 
muutostyön teknisten ja toiminnallisten vaatimuksien ollessa poikkeuksel-
lisen korkeita tai rakennusten käyttötarkoitus tai ominaisuus asettaa suun-
nittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia, jotka vaikuttavat sisäilman olosuh-
teisiin ja laatuun. Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyötä pidetään poik-
keuksellisen vaativana, jos ilmanvaihtolaitteiston muutos vaikuttaa suojel-
tujen rakennusten ominaispiiteisiin. (Ympäristöministeriö, 2015, s. 15) 

10.6 Kosteuden ja epäpuhtauksien siirtymistä rajoittavat korjausmenetelmät 

Kosteus- ja mikrobivaurion korjaus- ja muutostyössä voidaan käyttää myös 
toistaiseksi harvemmin käytettyjä tai erityistä asiantuntemusta vaativia 
korjausmenetelmiä. Korjausten suunnittelussa voidaan käyttää kosteuden 
ja epäpuhtauksien siirtymistä rajoittavaan korjausmenetelmään perehty-
nyttä asiantuntijaa, mikäli menetelmä ei suunnittelijalle ole ennestään 
tuttu. Menettelyllä varmistetaan, että valittu korjausmenetelmä soveltuu 
kyseiseen korjauskohteeseen. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 63) 
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Harvemmin käytettyjä kosteuden ja epäpuhtauksien siirtymistä rajoittavia 
korjausmenetelmiä ovat: 
 
- erikoislaasti- ja pinnoitusratkaisut 
- injektoinnilla tai mekaanisesti tehty kapillaarikatko 
- sähköosmoosi 
- rakenteiden lämmittäminen 
- rakenteiden kuivaava korjausratkaisu 
- kapillaarisen kosteuden pienentäminen magneettikentän avulla 
- päästöjen pienentäminen aktiivihiilimaton avulla 
- kuitukorjaukset (Ympäristöministeriö, 2019, s. 63 - 66). 

 
Kosteuden ja epäpuhtauksien siirtymistä rajoittavista korjausmenetel-
mistä löytyy tietoa esimerkiksi Ympäristöministeriön Kosteus- ja mikrobi-
vaurioituneiden rakennusten korjausoppaasta. 

11 KORJAAVIEN TOIMENPITEIDEN LAADUNVARMISTUS 

11.1 Pölyntorjunta 

Korjaus- ja muutostöiden pölynhallinta on suunniteltava etukäteen, jotta 
pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin voidaan estää. Pölyn leviäminen ym-
päröiviin tiloihin estetään ovilla varustetuilla suojaseinillä ja purkualueen 
alipaineistuksella. Purkutyön yhteydessä käytetään kohdepoistoja sekä il-
manvaihto suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei purkualueella syntyvät 
epäpuhtaudet kulkeudu käytössä oleviin puhtaisiin tiloihin. Purkualueelle 
jätettävät kalusteet ja laitteet suojataan kontaminoitumisen estämiseksi. 
Korjaus- ja muutostyöalue on merkittävä selvästi varoitusmerkinnöillä 
muista alueista. (Ratu 82-0383, 2011, s. 6; Ratu 82-0381, 2011, s. 4) 

11.1.1 Osastointi ja alipaineistus 

Purku- ja korjausalueet on osastoitava käyttämällä rakennusten olemassa 
olevia huonejakoja tai osastoinnit on rakennettava helposti puhdistetta-
vista materiaaleista saumat, läpiviennit ja liittymäkohdat huolellisesti tii-
vistäen. Purku- ja korjausalueen ilmanvaihtoventtiilit on tiivistettävä ja il-
manvaihto kytkettävä pois päältä. Kulku osastoituun alueeseen on tapah-
duttava kolmiosaisen sulkutilan kautta. Osastointi ja sulkutila on alipaineis-
tettava ulkopuolelta kahdella säädettävällä ja suodattimella varustetulla 
alipaineistuslaitteella. Osastointitilan ilman on vaihduttava 6 - 10 kertaa 
tunnin aikana ja ilma on johdettava ulos. Korvausilma tilaan on tuotava 
suodattimella varustetun korvausilma-aukon kautta. (Ratu 82-0383, 2011, 
s. 6 - 7; Ratu 82-0381, 2011, s. 6; Ratu 82-0347, 2009, s. 4) 
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11.1.2 Siivous 

Töiden päätyttyä kohteeseen on tehtävä loppusiivous suodattimella varus-
tetulla imurilla. Loppusiivouksessa kaikki pinnat on puhdistettava pölyttö-
miksi ja osastoidun tilan ilmaa on kierrätettävä vähintään vuorokauden 
ajan puhtauden varmistamiseksi. Asbesti- tai kivihiilipikipurkutyössä osas-
toidun tilan ilman puhtaus on varmistettava ilmanäytteellä sekä suunnit-
telijan ja valvojan aistinvaraisella tarkastuksella. Tarkastukset ja tutkimuk-
set on dokumentoitava ja liitettävä työmaa-asiakirjoihin. (Ratu 82-0347, 
2009, s. 16; Ratu 82-0383, 2011, s. 17; Ratu 82-0381, 2011, s. 16) 

11.1.3 Korjaus- ja muutostöihin käytettävien materiaalien varastointi 

Materiaalien toimitus on ajoitettava purku- ja korjaustyön mukaisesti ja 
vastaanoton yhteydessä varmistettava niiden vaurioitumattomuus ja puh-
taus. Materiaalit on varastoitava kuivissa, lämpimissä, sää- ja maakosteu-
delta suojatuissa tiloissa. Varastoinnin yhteydessä on huolehdittava, ettei 
materiaaleihin tule mekaanisia vaurioita tai haitallisia muutoksia. (Ratu 82-
0381, 2011, s.16; Ratu 0460, 2018, s. 20; RT 14-11103, 2013, s. 182, 238, 
262) 

11.1.4 Jätehuolto 

Purku- ja muutostyön yhteydessä syntyneet jätteet on kuljettava suunni-
teltua ja suojattua kulkureittiä pitkin pois työkohteesta. Purkujätteet on 
lajiteltava paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen ohjeistamalla tavalla ja 
merkittävä selkeillä merkinnöillä. (Ratu 82-0381, 2011, s. 16; Ratu 82-0347, 
2009, s. 16) 

11.1.5 Valvonta ja seuranta 

Purku- ja korjaustyöalueen pölynhallintaan käytetyn kolmiosaisen sulkuti-
lallisen osastoinnin tiiveyttä ja pölyn leviämistä ympäristöön on tarkkail-
tava jatkuvatoimisella paine-eromittauslaitteistolla ja merkkisavulla. Tark-
kailun ja mittausten tulokset on dokumentoitava ja liitettävä työmaalla säi-
lytettäviin työmaa-asiakirjoihin työn päätyttyä. (Ratu 82-0347, 2009, s. 5, 
16) 

11.2 Kosteudenhallinta 

Kosteudenhallintasuunnitelman tavoitteena on minimoida korjaus- ja 
muutostöiden aikana syntyviä kosteusvaurioriskejä sekä varmistaa raken-
teiden kuivuminen aikataulun mukaisesti. Suunnitelman tarkoituksena on 
ehkäistä terveyshaittojen syntyminen ja taata turvallinen käyttäjäympä-
ristö käyttäjille purku- ja korjaustöiden jälkeen. (Sisäilmayhdistys ry. n.d.) 



50 
 

 
 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa on esitettävä toteutettavat 
toimenpiteet, joilla ehkäistään materiaalien ja rakennusosien suojauksista 
sekä työmaa- ja sääolosuhteista aiheutuvia haittavaikutuksia. Suunnitel-
massa on kerrottava, kuinka rakenteen kuivuminen varmistetaan sekä toi-
menpiteet kuivumisen saavuttamiseksi. (Ympäristöministeriön asetus ra-
kentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015 § 15) 

  
Hankkeeseen ryhtyvä tai häneen sopimussuhteessa oleva kosteudenhal-
lintakoordinaattori huolehtii kosteudenhallintasuunnitelmaan liittyvän 
kosteudenhallintaselvityksen laadinnasta, tavoitteista ja periaatteista sekä 
niiden toteutuksesta purku- ja korjaustöiden aikana. Hän huolehtii suunni-
telmaan asetettujen tavoitteiden ja periaatteiden viestinnästä hankkeen 
kaikille osapuolille. Suunnitelman tärkeimmät asiakirjat ovat kosteusmit-
tausraportit, joita on säilytettävä kosteudenhallintasuunnitelmassa. Kos-
teudenhallintasuunnitelman toteutumisesta työmaalla vastaa vastaava 
työnjohtaja, jota kosteudenhallintakoordinaattori opastaa kosteudenhal-
lintaan liittyvässä toimenpiteessä. Hankkeeseen ryhtyvä tai koordinaattori 
valvoo kosteudenhallintaa tekemällä säännöllisiä tarkastuksia sekä pää-
töksiä alustan päällystettävyydestä kosteusmittauksilla saatujen tulosten 
perusteella. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 69) 

11.2.1 Rakenteiden kosteusmittaukset 

Rakenteen kosteudenmittauksessa on käytettävä sertifioitua ja riittävän 
kokemuksen omaavaa kosteudenmittaajaa, jonka pätevyys ja käyttämät 
mittausmenetelmät varmennetaan ennen mittausten suorittamista. Ra-
kennekosteusmittaukset tehdään porareikä- tai näytepalamenetelmällä 
rakennusten käyttölämpötilaa vastaavassa olosuhteessa. Mittauksista teh-
dyt mittauspöytäkirjat ja -raportit sekä toimenpidemuistiot on liitettävä 
kosteudenhallintasuunnitelmaan. Hankkeeseen ryhtyvän on tehtävä ra-
kenteen tarkastusmittauksia ja valvottava kosteusmittausten suoritta-
mista. (Ratu 1215-S, 2006, s. 7; Ympäristöministeriö, 2019, s. 70) 
 
Kun rakenne on saavuttanut riittävän kuivumisasteen ja päällystettävän ra-
kenteen kosteusmittauksesta saatu tulos jää rakennusosalle tai päällyste-
materiaalille asetetun suhteellisen kosteuspitoisuuden tai hankkeeseen 
ryhtyvän määrittelemän raja-arvon alle, rakenne on päällystekelpoinen. 
Rakennusosalle ja päällystemateriaalille asetetut raja-arvot on ilmoitet-
tava kosteudenhallintasuunnitelmassa. (Sisäilmayhdistys ry. n.d; YSE, 
1998, 6) Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty SisäRYL:in mukaisia suhteellisen kos-
teuden enimmäisarvoja betonialustalle käytettäville pinnoitemateriaa-
leille. 
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Taulukko 6. Betonialustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvot muovi- 
ja tekstiilipäällysteille. (RT 14-11103, 2013, s. 276) 

 

 
1) Arviointisyvyys on rakenteen paksuudesta riippuvainen kosteusmittaussyvyys. Kahteen 
suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yh-
teen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimi mittasyvyys, josta päällystettävyys-
arvio tehdään, on 70 mm. 

Taulukko 7. Betonialustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvot parke-
tille ja laminaatille. (RT 14-11103, 2013, s. 210, 213)  

Päällystemateriaali Betonin suhteelli-
nen kosteus arvi-

ointisyvyydeltä (A) 

Betonin ja/tai ta-
soitteen suhteel-
linen kosteus pin-

nassa ja 1…3 
cm:n syvyydeltä 

(0,4 x A) 

Mosaiikkiparketti, normaali betoni 85,0 % 75,0 % 

Mosaiikkiparketti, erikoisbetoni (v/s < 0,5) 85,0 %  

Kerrokselliseksi asennettava (kelluva) lau-
taparketti ja alusmateriaali 

85,0 % 75,0 % 

Alustaan liimattava lautaparketti, normaali 
betoni 

85,0 % 75,0 % 

Alustaan liimattava lautaparketti, erikois-
betoni (v/s < 0,5) 

85,0 %  

Laminaatti + vesihöyryntiivis alusmateriaali 85,0 % 75,0 % 

11.3 Mikrobikasvuston poistamisen varmentaminen 

Vaurioituneiden materiaalien ja mekaanisesti tai kemiallisesti puhdistetun 
ja kuivatun pinnan ja vuorokauden kestävän tuuletuksen jälkeen raken-
teen puhtaus tarkastetaan suunnittelija, valvoja ja ulkopuolisen asiantun-
tija toimesta. Pinnan puhtaus varmistetaan aistinvaraisesti ja mikrobinäyt-
teenotolla korjaustyön onnistumisen varmentamiseksi. (Ratu 82-0383, 

Päällystemateriaali Betonin suhteellisen kos-
teuden enimmäisarvo ar-

viointisyvyydellä (A)1) 

Betonin ja/tai tasoit-
teen suhteellisen 
kosteuden enim-

mäisarvo pinnassa ja 
1…3 cm syvyydellä 

(0,4 x A) 

Muovimatto 85,0 %  

Linoleumi 85,0 %  

Kumimatot 85,0 %  

Korkkilaatat 85,0 % 75,0 % 

Tekstiilimatot, joissa tiivis alusta 
(vinyyli, kumi, kumilateksisively) 

85,0 %  

Luonnonmateriaalista tehdyt 
tekstiilimatot 

85,0 %  

Flokatut matot ja laatat 85,0 %  

Täyssynteettiset tekstiilimatot 
ilman alusrakennetta 

90,0 % 75,0 % 

Muovi-, kumi- ja linoleumilaatat 90,0 %  
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2011, s. 17; Ratu KI-6019, 2011, s. 204). Mikrobinäyte otetaan laimennos-
sarja- tai suorasivelymenetelmää käyttäen. Näytteen tuloksen on jäätävä 
liitteen 4 esitettyjen toimenpideraja-arvojen alle. 

11.4 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden poistamisen varmentaminen 

Mekaanisesti puhdistettua ja tarvittaessa kuumennettua betoniraken-
netta tuuletetaan riittävän pitkään, 2 - 3 viikkoa, ennen haihtuvien orgaa-
nisten yhdisteiden tutkimista. Tuuletetusta betonirakenteesta haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet tutkitaan bulk- tai Flec-menetelmällä. (Ympäristömi-
nisteriö, 2019, s. 71). Tutkimustuloksen on jäätävä liitteen 4 viitearvojen 
alle riittävän puhtaustason saavuttamiseksi. 

11.5 Asbestin tutkiminen purkutöiden jälkeen 

Asbestipurkutyön päätyttyä purkualueen pinnat on siivottava. Siivottujen 
pintojen on oltava pölyttämiä ja puhtaita. Puhdistetun purkualueen sisäil-
man puhtaus varmistetaan ilmanäytteellä. Siivouksen, puhdistuksen ja 
näytteenoton jälkeen purkutyön lopputulos tarkastetaan suunnittelijan, 
valvojan ja työnsuorittajan kanssa. Tarkastuksen jälkeen asbestikartoitus-
asiakirja päivitetään purettujen asbestien ja rakenteeseen jääneen asbes-
tin osalta. (Ratu 82-0347, 2009, s. 16) Tilasta otetun ilmanäytteen tuloksen 
on jäätävä liitteessä 4 esitetyn toimenpideraja-arvon alle. 

11.6 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden tutkiminen purkutöiden jälkeen 

Kivihiilipikipurkutöiden jälkeen siivotun tilan ilmaa on kierrätettävä vähin-
tään vuorokauden ajan. Tuuletuksen jälkeen tilassa ei saa esiintyä kivihiili-
pielle tyypillistä, naftaleenin eli kreosootin hajua. Sisäilman puhtaus on 
varmistettava ilmanäytteellä. Purkutöiden onnistuminen ja laatutaso tar-
kastetaan suunnittelijan, valvojan ja työnsuorittajan toimesta ennen seu-
raavaan työvaiheeseen siirtymistä. (Ratu KI-6019, 2011, s. 196, Ratu 82-
0381, s. 16) Ilmanäytteen tuloksen on jäätävä liitteessä 4 esitetyn toimen-
pideraja-arvon alle. 

11.7 Tiiveyden varmentaminen 

Tiivistyskorjausten onnistuminen varmistetaan merkkiainetutkimuksella, 
joka tehdään kaikkiin rakennusosiin ennen pintamateriaalien asentamista. 
Merkkiainetutkimuksessa havaitut vuodot ja virheet todetaan ja paikanne-
taan. Rakenteiden tiiveystutkimuksia on jatkettava niin kauan, kunnes 
suunniteltu tavoitetaso on saavutettu. Suoritetuista tutkimuksista on laa-
dittava kirjalliset mittauspöytäkirjat, jotka liitetään puhtaudenhallinta-
suunnitelmaan. (RT 14-11197, 2015, s. 8, 14) 
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11.8 Ilmanvaihdon toimivuuden varmentaminen 

Ilmatiiveyden parantaminen vaikuttaa hallittuun ja tasapainotettuun il-
manvaihtoon, sillä tiivistetyt rakenteet eivät enää mahdollista ilman vaih-
tumista rakenteiden kautta. Tiivistetyn rakenteen vaikutusalueella oleva il-
manvaihto on tasapainotettava uudelleen. Rakenteen tiiveyden paranta-
minen sekä hallittu ja tasapainotettu ilmanvaihto mahdollistaa terveellisen 
sisäilman laadun. (Sarja, 2010, s. 385) 

 
Korjaus- ja muutostöiden jälkeen puhdistetun ilmanvaihtojärjestelmän ta-
voiteltu puhtaustaso varmistetaan aistinvaraisesti ja näytteenotolla. Puh-
tauden tarkkailun menetelmänä käytetään pölykertymä- tai geeliteippime-
netelmää. (LVI 39-10409, 2007, s. 1) Tarkastuspöytäkirja ja mittausten tu-
lokset on dokumentoitava ja liitettävä työmaa-asiakirjaan. 

11.9 Puhtauden varmentaminen 

Korjaus- ja purkutyössä syntyy haitta- ja vaarallisuus asteelta erilaisia pöly-
hiukkasia lähiympäristöön, jolloin työmaalla ja sen välittömässä läheisyy-
dessä oleskelevat henkilöt altistuvat purkutyön pölyille. Rakennustöiden 
puhtausluokan ollessa P1 tutkitaan pölykertymät ennen ilmanvaihdon toi-
mintakokeita ja luovutusta geeliteippimenetelmällä. (RT 1225-S, 2009, s. 
10; RT 14-11197, 2015, s. 20). Tutkimustulokset on dokumentoitava ja lii-
tettävä työmaa-asiakirjaan. 

11.10 Korjaustöiden jälkeen tehtäviä laadunvarmistustoimenpiteitä 

Korjaus- ja muutostöiden työnaikaisen laadunvarmistuksen lisäksi korjaus-
töiden onnistumisen seurantaa on jatkettava myös rakennusten käytönai-
kana. Käytönaikaisia olosuhteita arvioidaan seurantasuunnitelman avulla. 
Seurantasuunnitelma jaetaan käyttäjien hyvinvoinnin ja olosuhteiden sekä 
rakenteiden toimivuuden seurantaan. Käyttöönoton jälkeisen seurantajak-
son on oltava vähintään 2 vuotta, mutta tyypillisesti seurantajaksot vaih-
televat 2 - 5 vuoden välillä. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 81) 
 
Korjaus- ja muutostöiden onnistumisen seurantaa toteutetaan seuraavilla 
toimenpiteillä: 

 
- pintojen puhtauden ja siivouksen toteutumisen seuranta 
- sisäilman olosuhteiden seuranta 
- rakenteiden kosteuspitoisuuden seuranta 
- rakenteiden ilmatiiveyden seuranta 
- ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden ja painesuhteiden seuranta 
- sisäilman kemiallisten-, mikrobiologisten- ja radonpitoisuuden seu-

ranta 
- käyttäjätyytyväisyyskysely (RIL 241-2016, s. 72). 
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11.10.1 Pintojen puhtauden ja siivouksen onnistumisen seuranta 

Pintojen puhtauden ja siivouksen onnistumisen seurantaa tehdään tarkas-
tuksella ja näytteenotolla. Näytteenotossa käytetään kahta eri tutkimus-
menetelmää, jotka ovat geeliteippi- ja pyyhintäpölynäytemenetelmä. Gee-
liteippimenetelmä sopii parhaiten teollisten mineraalikuitujen selvittämi-
seen. Pyyhintäpölynäytteellä selvitetään pintojen ja ilmanvaihtokanavien 
sisältämien teollisten mineraalikuitujen lisäksi kiviainespölyjä, siite- ja ra-
kennuspölyjä, metallihiukkasia, asbestikuituja sekä homeitiöitä. Teollisten 
mineraalikuitujen tulos ei saa ylittää 0,2 kuitua/cm2 ja asbestia ei saa esiin-
tyä pintanäytteessä. (Työterveyslaitos, 2017a, s. 1; Työterveyslaitos, 
2017b, s. 1; Valvira, 2016b, 9, 10) 

11.10.2 Sisäilman olosuhteiden seuranta 

Korjattujen tilojen sisäilman olosuhteita seurataan lämpötilan-, suhteelli-
sen kosteuden- ja hiilidioksidipitoisuuden mittauksilla. Olosuhdemittauk-
set tehdään pitkäaikaisseurantana, jolloin seurantajakson pituus on 7 - 14 
vuorokauden välillä. (YM, 2016, s. 62) 

  
Sisäilman viihtyvyyden kannalta suositeltava lämpötila on +21,0 °C, sillä 
korkea sisäilman lämpötila aiheuttaa tunkkaisuuden ja ilmanvaihdon riit-
tämättömyyden tunnetta. Liian alhainen lämpötila koetaan vetona. Asu-
misterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan sisäilman lämpötila oles-
kelutiloissa on oltava lämmityskaudella +20,0 - +26,0 °C välillä ja lämmitys-
kauden ulkopuolella +20,0 - +32,0 °C välillä (YM, 2016, s. 62; Valvira, 2016a, 
s. 12) 

 
Suhteellinen kosteus sisäilmassa ei saa pitkäkestoisena aiheuttaa raken-
teessa, laitteessa taikka niiden pinnoille mikrobikasvuston muodostumisen 
riskiä. Huoneilman suhteelliselle kosteudelle ei aseteta tarkkaa raja-arvoa, 
koska sisäilman suhteellinen kosteus vaihtelee lyhytaikaisesti ulkoilman 
suhteellisen kosteuden ja toiminnan synnyttämän kosteuslisän vaikutuk-
sesta. (Valvira, 2016a, s. 10 - 11) Aiemmin Sosiaali- ja terveysministeriön 
asumisterveysohjeessa sisäilman suhteelliselle kosteudelle suositeltiin 
20,0 - 60,0 % väliä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003, s. 20). 

 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden mittauksella selvitetään toiminnan aikai-
sen ilmanvaihdon riittävyyttä käyttäjämäärään nähden. Sisäilman koko-
naishiilidioksidipitoisuus syntyy tilan käyttäjien tuottamasta ja ulkoilman 
sisältämästä hiilidioksidipitoisuudesta. Hiilidioksidipitoisuus vaihtelee voi-
makkaasti tilan käyttöasteen ja toiminnan luonteen myötä. Sisäilman hiili-
dioksidipitoisuus ei saa ylittää 1 550 ppm ulkoilman hiilidioksidipitoisuus 
mukaan luettuna. (YM, 2016, s. 62 - 63; Valvira, 2016a, s. 17) 
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11.10.3 Rakenteiden kosteuspitoisuuksien seuranta 

Rakenteiden kosteuspitoisuuksien tutkiminen aloitetaan yleensä pintakos-
teuskartoituksella, jolloin vältytään pintoja rikkovilta menetelmiltä. Pinta-
kosteuskartoituksen avulla saadaan kartoitettua kosteudeltaan poikkeavat 
alueet, joiden rakennekosteudet tarkastetaan rakennekosteusmittauk-
sella, kuten viilto- ja/tai porareikämittauksella. (YM, 2016, s. 53) 

 
Viiltomittaus on suoritettava +20,0 °C lämpötilassa ja mittalaitteen mitta-
pää asennettava päällysteeseen tehdyn viillon alle vähintään 15 minuu-
tiksi. Viillon rajakohta tiivistetään huolellisesti, jotta mittaus paljastaa ra-
kennekerroksen todellisen kosteusrasituksen. Maton ja liiman kosteusra-
situksen raja-arvona pidetään 85,0 %RH päällystämisen jälkeen ja van-
hassa rakenteessa mitattu kosteuspitoisuus ei saa ylittää 75,0 - 80,0 % RH-
pitoisuutta pitkäaikaisesti. Viiltomittausten määrä vaihtelee kohdekohtei-
sesti, koska mittauksia on tehtävä riittävän kattavasti kostuneelle alueelle 
vauriolaajuuden selvittämiseksi. (RT 14-10984, 2010, s. 15; Keinänen, 
2013, s. 69)  

  
Viiltomittaustulos on varmistettava porareikämittauksella. Porareikämit-
taus tehdään rakennepoikkileikkauksessa usealta syvyydeltä kosteusja-
kauman selvittämiseksi. Porareikämittausten määrä on viiltomittausten 
määrää vähäisempi. Porareikämittaus on tehtävä kaikkiin päällyste- ja ra-
kenneratkaisuihin kosteuden aiheuttajan selvittämiseksi. (Keinänen, 2013, 
s. 71)  

11.10.4 Rakenteiden ilmatiiveyden seuranta 

Merkkiainetutkimus tehdään kaikkiin rakennusosiin mahdollisten ilmavuo-
tojen havaitsemiseksi ja paikantamiseksi. Rakennusosissa havaitut ilma-
vuotoreitit, esiintymismuodot (pistemäinen, viivamainen) ja esiintymisen 
säännöllisyys on kirjattava mittausraporttiin. (RT 14-11197, 2015, s. 8, 14) 

11.10.5 Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden ja painesuhteiden seuranta 

Käyttöönoton jälkeen ilmanvaihdon toimivuuden seurannassa on tutkit-
tava järjestelmän toimivuutta, puhtautta, ilmamääriä ja painesuhteita. Toi-
mivuuden seurannalla selvitetään rakennuksessa käytettävän ilmanvaihto-
järjestelmän toimintaa palvelualueittain, kuten ilmanvaihdon ohjausta, 
suunniteltujen ilmamäärien toteutumista, laitteiden ja suodattimien kun-
toa sekä ilmanjakotapaa. (YM, 2016, s. 82, 83) 

 
Pitkäaikaisseurannalla (7 - 14 vuorokautta) tutkitaan rakennusten paine-
suhdetta sisä- ja ulkoilman tai tilojen välillä. Koneellisen ilmanvaihtojärjes-
telmän synnyttämän paine-eron on oltava lähellä tasapainotilaa, mutta 
hieman alipaineinen ulkoilmaan nähden. Jos tilan paine-ero vaipan yli on -
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15,0 Pa tai enemmän, on alipaineisuuden syy selvitettävä ja ilmanvaihto-
järjestelmä tasapainotettava uudelleen. (YM, 2016, s. 86; YM, 2019, s. 61; 
Valvira, 2016a, s. 18). 

11.10.6 Sisäilman kemiallisten- ja mikrobiologisten epäpuhtauksien sekä radonpi-
toisuuden seuranta 

Sisäilman kemiallisten yhdisteiden pitoisuutta seurataan sisäilmasta otet-
tavalla ilmanäytteellä ja materiaalin pinnalta otettavalla kohdennetulla 
(Flec-menetelmä) näytteellä. Näytteitä on otettava riittävän laajasti raken-
nusten kokoon nähden. 

  
Rakennusten sisäilman mikrobipitoisuuden seurantaa tehdään ilmanäyt-
teillä. Rakennusten sisäilman mikrobinäyte otetaan 6-vaiheimpaktorilla tai 
rakenneavauksesta materiaalinäytteenä. Sisäilman ilmanäytteitä sisäilma-
tutkimuksessa on otettava vähintään 10 - 12 kappaletta rakennusten eri 
tiloista, jotta mikrobipitoisuusjakauma on luotettava olosuhdetta arvioita-
essa. Jos rakennusten käyttöönoton jälkeen sisäilman mikrobipitoisuutta 
seurantaan ilmanäytteillä, on ilmanäytteet otettava myös ennen korjaa-
vien toimenpiteiden aloittamista. (Valvira, 2016c, s. 3; Kansanterveyslai-
tos, 2008, s. 19, 20, 22) 
 
Rakennusten sisäilman radonpitoisuuden seuranta on tehtävä korjaavien 
toimenpiteiden jälkeen. Radonpitoisuus on selvitettävä radonpurkkimit-
tauksella 1.9. - 31.5 välisenä aikana. Rakennusten jokaista alkavalla 200 m2 
kohden on oltava yksi mittauspiste. Mittausjakson päätyttyä mittauspurkit 
toimitetaan Säteilyturvakeskukseen analysoitavaksi. (Säteilyturvakeskus, 
2019a; Säteilyturvakeskus, 2019b) 

11.10.7 Käyttäjätyytyväisyyskysely 

Käyttäjätyytyväisyyskyselyllä seurataan käyttäjien havaintoja ja kokemuk-
sia korjaustoimenpiteiden jälkeen. Kysely toteutetaan MM-40 -kyselynä ½ 
- 1 vuoden kuluessa rakennusten käyttöönotosta. Kysely perustuu raken-
nusta päivittäin käyttävien henkilöiden suorittamiin havaintoihin ja tunte-
muksiin. Henkilöiden päivittäin tekemät havainnot ja tuntemukset ovat 
olosuhdearvioinnissa luotettavampia kuin rakennukseen tehtävät tutki-
mukset ja mittaukset. Sisäilmaan liitettävät oireet sopivat useaan sairau-
teen, jonka syy voi olla muualla kuin sisäilmaa heikentävässä epäpuhtau-
dessa. Kyselyä käytetään suurelle käyttäjämäärälle sisäilmaan liittyvän hai-
tan selvittämisessä, koska yksittäistapausten perusteella ei voida tehdä 
johtopäätöksiä sisäilmahaitan olemassaolosta tai syystä. Kysely voidaan 
toteuttaa työyhteisöön, jossa kyselyyn osallistuvien henkilöiden määrä on 
vähintään 10. Työyhteisöön tehtävän kyselyn toteuttaa ja tulokset tulkit-
see terveydenhuollon ammattilainen. (Ympäristöministeriö, 2106, s. 82; Si-
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säilmayhdistys, n.d.) Olosuhdeseurannassa kyselyä voidaan käyttää aino-
astaan silloin, kun kysely on toteutettu myös ennen korjaustöiden aloitta-
mista. 

12 ILMANVAIHDON MERKITYS KORJAUSTÖIDEN ONNISTUMISESSA 

Rakennusten sisäilmaan syntyy epäpuhtauksia ihmisistä ja ihmisten toi-
minnoista, rakennus- ja kalustemateriaaleista, tekstiileistä, tavaroista, pö-
lyistä sekä pesu- ja puhdistusaineista. Rakennusten sisäilmaan muodostu-
via epäpuhtauksia vähennetään hallitulla ja toimivalla ilmanvaihdolla. Hal-
littu ja toimiva ilmanvaihto on edellytys terveelliselle sisäilmalle, joka pois-
taa rakennusten sisäilman epäpuhtauksia ja kosteutta. (Hengitysliitto ry, 
2016, s. 3) 

12.1 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiä ovat koneellinen tulo- ja poisto-, ko-
neellinen poisto-, painovoimainen- tai hybridi-ilmanvaihto. Koneellisessa 
tulo- ja poistoilmanvaihdossa puhdas ja suodatettu tuloilmaa tuodaan ra-
kennusten sisäilmaan samalla poistaen ”likaista” sisäilmaa. Koneellisen 
tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän tulo- ja poistoilmamäärät sääde-
tään pinta-alan tai käyttäjämäärän mukaan riittävän ilmanvaihdon takaa-
miseksi. Järjestelmällä varmistetaan ilmanvaihtuvuus rakennusten kaikissa 
tiloissa. (Tuomainen, 2019, s. 14; Hengitysliitto ry, 2019). 

 
Koneellisella poistoilmanvaihdolla tehostetaan rakennusten ilmanvaihtoa 
koneellisen huippuimurin avulla. Koneellinen poistoilmanvaihtojärjes-
telmä poistaa ”likaista” sisäilmaa rakennuksesta (Hengitysliitto ry, 2019). 
Rakennusten tuloilma otetaan ulkovaippaan asennetun korvausilmavent-
tiilin kautta. Koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän synnyttämä ali-
paine altistaa rakennusten rakenteet hallitsemattomille ilmavuodoille. 
(Tuomainen, 2019, s. 14; Hengitysliitto ry, 2019) 

 
Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta perustuu ulko- ja sisäil-
man välisiin lämpötilaeroihin, jolloin ilma virtaa korkeammasta ilmanpai-
neesta alhaisemman paineen suuntaan. Painovoimaisen ilmanvaihtojär-
jestelmän korvausilma rakennusten sisäilmaan tuodaan ikkunan yläosaan 
tai seinään asennettavalla korvausilmaventtiilillä. Ulko- ja sisäilman lämpö-
tilaerojen aikaansaama ilmanvaihto on tehokkain talviaikana ja heikoin ke-
säaikana. Painovoimaisen ilmanvaihdon vaihtelevan toiminnan takia il-
manvaihto on vaikeasti hallittava rakennusten käyttötarpeiden mukaan. 
(Tuomainen, 2019, s. 13; Hengitysliitto ry, 2019) 
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Hybridi-ilmanvaihtojärjestelmässä painovoimainen ilmanvaihto on muu-
tettu koneelliseksi järjestelmäksi, jossa painovoimaiseen hormiryhmään 
asennettu huippuimuri tehostaa ilmanvaihdon toimivuutta. Järjestelmä 
yhdistää koneellisen poistoilmajärjestelmän ja painovoimaisen ilmanvaih-
don edut kestävän kehityksen periaatetta noudattamalla. (Tuomainen, 
2019, s. 14) 

12.2  Ilmamäärät ja paine-ero 

Terveydensuojelulain nojalla annetun asumisterveysasetuksen 545/2016 
ja Ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennusten sisäilmastosta ja il-
manvaihdosta 1009/2017 mukaan rakennusten ulkoilmavirta on mitoitet-
tava vähintään 6 dm3/s henkilöä kohden ja koko rakennusten ulkoilmavir-
ran on oltava vähintään 0,35 dm3/s, m2 lattian pinta-alaa kohden käytön-
aikana. Ilmavirta on ohjattava käyttötilanteen mukaisen kuormituksen ja 
sisäilman laadun mukaisesti. (Asumisterveysasetus 545/2015 § 10; Ympä-
ristöministeriön asetus uuden rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaih-
dosta 1009/2017 § 9, § 10) 
 
Rakennusten käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirran on oltava 0,15 
dm3/s/m2 lattian pinta-alaa kohden ja sisäilman on vaihduttava kaikissa 
huonetiloissa. Ennen rakennusten käyttöajan ulkopuoleinen ilmanvaihto 
toteutettiin pitämällä hygieniatilojen ilmanvaihtoa kaiken aikaa päällä tai 
jaksottamalla ilmanvaihtoa. (Ympäristöministeriön asetus uuden raken-
nuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017 § 9; Suomen RakMK 
D2, 2003, 8). 

 
Asetuksen 1009/2017 § 21 mukaan rakennusten painesuhteet on huomi-
oitava seuraavasti: ” Erityissuunnittelijan on suunniteltava rakennuksen 
ulko- ja ulospuhallusilmavirrat siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen 
vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaisista kosteusrasituksista eikä ali-
paineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan. Pääsuunnittelijan, 
erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti 
suunniteltava rakennuksen vaipan ja sisärakenteiden ilmanpitävyys ja hor-
mivaikutuksen hallinta siten, että edellytykset ilmanvaihdon toiminnalle 
voidaan varmistaa ja vältetään rakenteissa olevien epäpuhtauksien, maa-
perässä olevien epäpuhtauksien ja radonin siirtyminen sisäilmaan ja välte-
tään kosteuden siirtyminen rakenteisiin” (Ympäristöministeriön asetus 
1009/2017 § 21).  

 
Asetuksen perusteella rakennusten koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihto-
järjestelmän synnyttämä sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero on tasapai-
notettava lähelle 0 Pa ja hieman alipaineiseksi. Jos järjestelmän aikaan-
saama alipaineisuus on -15 Pa, on rakennusten alipaineisuuden syy selvi-
tettävä ja ilmanvaihto tasapainotettava. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 61; 
Valvira, 2016a, s. 18). 
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Rakennusten korjaus- ja muutostöiden päätyttyä ilmanvaihdon toiminnan 
merkitys rakennusten käyttäjille korostuu, koska töiden loputtua sisäil-
maan syntyy väistämättä normaalia olosuhdetta enemmän epäpuhtauk-
sia. Rakennusten sisäilmaan epäpuhtaudet tulevat uusista rakennusmate-
riaaleista ja kiintokalusteista. Uusien materiaalien ja kalusteiden emissiot 
nostavat rakennusten sisäilman epäpuhtauspitoisuuksia kasvattaen lyhyt-
aikaisen haitallisen olosuhteen muodostumisen riskiä. Rakennusten sisäil-
man epäpuhtauspitoisuutta alennetaan ja olosuhteiden normalisoitumista 
nopeutetaan ylläpitämällä ilmanvaihtoa käytönaikaisella tasolla käyttö-
ajan ulkopuolella 1 - 2 vuoden ajan rakennusten käyttöönotosta. (Tuomai-
nen, 2019, s. 31) 

 
Rakennusten tehostetun käytönajan ulkopuolinen ilmanvaihto muutetaan 
jaksottaiseksi tai jatkuvaksi ilmanvaihdoksi viimeistään 2 vuoden kuluttua 
rakennusten käyttöönotosta. Jaksottainen ilmanvaihto on kytkettävä käyt-
töön 2 tuntia ennen käyttäjien ilmaantumista ja poistettava käytöstä 1 - 2 
tunnin kuluessa rakennusten käytön päätyttyä. Pitkän (viikonloppu, loma-
aika) käyttöajan ulkopuoleinen ilmanvaihto on toteutettava ohjelmalli-
sesti, jotta saavutetaan riittävä ilmanvaihto käyttöajan ulkopuolella. (Tuo-
mainen, 2019, s. 31; Sisäilmayhdistys, 2019, s. 2) 

 
Jatkuva käytön ulkopuolinen ilmanvaihto toteutetaan käytönaikaisen il-
manvaihdon tehoa vähentämällä. Ilmanvaihdon ilmavirtauksen on oltava 
vähintään 0,15 dm3/(s, m2) kaikissa rakennusten tiloissa. Käytön ulkopuo-
leisen ilmanvaihdon toteutus ei kaikilla olemassa olevilla ilmanvaihtolait-
teilla ole mahdollista, koska ”hitaat” virtausnopeudet alentavat kanavapai-
netta suurissa kanavissa. Kanavapaineen aleneminen rajoittaa ilman ete-
nemistä, jolloin ilma ei levittäydy tasaisesti rakennusten kaikkiin tiloihin ja 
ilman vaihtuvuutta ei kyetä varmistamaan rakennusten kaikkien tilojen 
osalta. (Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta 1009/2017 § 9; Tuomainen, 2019, s. 17; Sisäilmayhdistys, 
2019, s. 2) 

13 ARVIOITAVAN KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 

Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalu perustuu Excel-pohjaiseen 
ohjelmaan. Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun käyttöön tar-
vitaan lähtötiedoiksi seuraavat lähtötiedot: 
 
- kohteen lähtötiedot 

o kohteen nimi 
o kohteen osoite 
o käyttötarkoitus 
o arvioinnin suorittaja 
o arvioinnin ajankohta 
o arvioitavan kohteen käyttöönottovuosi 
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o kokonaispinta-ala 
o kohteen käyttötarkoitus 
o viimeisin peruskorjausvuosi 

- kosteus- ja mikrobivauriokorjaukset ja kuntotutkimukset 
o aiemmin tehdyt kosteus- ja mikrobivauriokorjaukset 
o kuntotutkimus 
o esiintyykö rakennusosissa edelleen kosteus- ja mikrobivauri-

oita korjaavista toimenpiteistä huolimatta 
- suojelu, käyttäjien muutostarpeet ja energiatehokkuuden parantami-

nen 
o onko rakennus suojeltu 
o onko käyttäjillä muutostarpeita 
o onko rakennusten energiatehokkuuden parantamiselle tar-

vetta 
- Ympäristöministeriön Rakennusten kosteus- ja sisäilmatekninen kun-

totutkimus -oppaan mukainen korjaustarveselvitys tai kuntotutkimus 
o haitallisten olosuhteiden arviointi rakennusosittain 
o kosteustekninen toimivuus rakennusosittain 
o rakennusosat 

- aiheutuuko suojelusta haitallisen olosuhteen uudelleen muodostumi-
sen riskiä 

- käyttäjien muutostarpeiden toteuttamisen mahdollisuus 
- energiatehokkuuden parantamisen vaatima laajuus 
 
Kohteen lähtötiedot -osiosta saatavat tiedot palvelevat hankesuunnitte-
lua, sillä kohteen lähtötietojen perusteella voidaan luoda kokonaiskuva 
korjattavasta rakennuksesta. Lähtötiedot kertovat korjattavan kohteen 
vaativuusluokan sekä korjaukseen osallistuvien suunnittelijoiden ja vastaa-
vien työnjohtajien pätevyysvaatimustasot. 
 
Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun käytön läpiviemiseen on 
käytössä oltava Ympäristöministeriön Rakennusten kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus -oppaan mukainen korjaustarveselvitys tai kunto-
tutkimus rakennuksesta. Korjaustarveselvityksessä tai kuntotutkimuksessa 
on esitettävä rakennusosan haitallisen olosuhteen arviointi rakennusosa 
kohtaisesti pois lukien piha-alueet ja vesikatto. Korjaustarveselvityksen tai 
kuntotutkimuksen täytyy sisältää rakennusten rakennusosien kosteustek-
ninen toimivuus ja niissä havaittavat puutteet. 
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Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun käytön läpiviemiseen kor-
jaustarveselvityksessä tai kuntotutkimuksessa on haitallisten olosuhteiden 
ja kosteusteknisen toimivuuden arvioinnissa selvitettävä seuraavat raken-
nusosat: 
 
- piha-alueet 
- perustukset 
- maanvastaiset seinät 
- alapohjarakenteet 
- julkisivut 
- välipohjat 
- väliseinät 
- pintarakenteet 
- märkätilat 
- yläpohjarakenteet 
- vesikattorakenteet 
 
Korjaustarveselvitys tai kuntotutkimus on tehtävä terveydensuojelulain 
(763/1994) 49 §:n mukaisella ulkopuolisella asiantuntijalla tai selvityksistä 
ja tutkimuksista vastaavalla on oltava rakennusterveysasiantuntijan päte-
vyys. Selvityksen tai tutkimuksen suorittajan on hallittava haitallisten olo-
suhteiden arvioinnit ja ymmärrettävä kosteustekniset toimivuudet raken-
nusosittain. 

 
Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun lähtötiedoista on käytävä 
ilmi rakennusten suojelua koskevat tiedot. Jos rakennus kuuluu suojelta-
viin rakennuksiin, on lähtötiedoista selvittävä suojelun laajuus, mahdolliset 
suojeltavat rakennusosat sekä korjattavuuden mahdollisuus. Korjaustoi-
menpiteen päättymisen jälkeen haitallisen olosuhteen uudelleen muodos-
tumisen riskiarvio. 
 
Käyttäjien tilankäyttötarpeet ovat vuosien kuluessa muuttuneet alkuperäi-
sen suunnittelulähtökohdasta, koska käyttäjät tarvitsevat avoimia ja 
muuntojoustavia tiloja. Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun 
käyttäjän tietoon on saatettava käyttäjien edellyttämät muutostarpeet ja 
muutostarpeiden toteuttamismahdollisuudet. 

 
Arviointityökalun käyttö edellyttää myös tietoja rakennusten energiate-
hokkuuden parantamisen välttämättömyydestä ja toteuttamisesta. 
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14 ARVIOINTIKIRTEERIT JA -TYÖKALU 

Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalu tehdään Excel-pohjaisena 
ohjelmana, joka perustuu kuntotutkimuksessa tehtyyn haitallisten olosuh-
teiden ja rakenteen kosteusteknisen toimivuuden arviointiin rakennusosit-
tain. Työkalulla arvioidaan suojelun vaikutusta haitallisen olosuhteen uu-
delleen muodostumisen riskiin korjaavien toimenpiteiden jälkeen. Työka-
lulla arvioidaan myös rakennusten korjattavuutta käyttäjien muutostarpei-
den toteuttamismahdollisuuden sekä energiatehokkuuden parantamisen 
välttämättömyyden ja toteuttamisen kautta. 

 
Arviointityökalun haitallisten olosuhteiden arviointia ja kosteusteknistä 
toimivuutta tarkastellaan erillisinä tarkastelualueina, vaikka ne liittyvät 
kiinteästi toisiinsa. Rakennusten sisäilma voi altistaa käyttäjän haitalliselle 
olosuhteelle, vaikka rakenne toimii kosteusteknisesti oikein, jos rakentee-
seen on käytetty vaurioitunutta materiaalia. Rakennusten sisäilmaan ei 
välttämättä synny haitallista olosuhdetta, vaikka rakenne ei toimisi kos-
teusteknisesti oikein, jos rakenteesta ei ole ilmavuotoreittejä sisäilmaan. 
(Pirinen, haastattelu 28.11.2019) 

14.1 Haitallisen olosuhteen arviointi 

Haitallisen olosuhteen arviointi -osiossa arvioidaan haitallisen olosuhteen 
muodostumisen mahdollisuutta oleskelutilojen sisäilmaan, joka muodos-
tuu rakenteessa olevasta epäpuhtauslähteestä. Epäpuhtauslähteen epä-
puhtaudet kulkeutuvat oleskelutilan sisäilmaan rakenteen ilmavuotoreit-
tien ja vallitsevien painesuhteiden vaikutuksesta. Haitallisen olosuhteen 
syntymisen mahdollisuutta arvioidaan arvosteluasteikolla rakennusosit-
tain. Arvosteluasteikko jaettiin Valviran laatiman arviointijärjestelmän mu-
kaisesti neljään arvostelutasoon, jotka ovat epätodennäköinen-, mahdolli-
nen-, todennäköinen- ja erittäin todennäköinen -taso. Epätodennäköinen-
tasossa rakenteessa ei tutkimuksella ja analyysillä ole todettu epäpuhtauk-
sia ja rakenteessa on vähäisiä ja pistemäisiä ilmavuotoreittejä rakennusten 
sisäilmaan. 

 
Mahdollinen-tasossa rakenteessa on havaittu vähäinen ja paikallinen, 
kooltaan noin 1 m2 suuruinen, mikrobiologinen epäpuhtauslähde ja raken-
teesta on selkeitä ja paikallisia ilmavuotoreittejä sisäilmaan tai rakenteessa 
on analyysein todettu kemiallinen epäpuhtauslähde, jota ei aistinvaraisesti 
tai tutkimusten perusteella havaita sisäilmassa. 

 
Todennäköinen-tasossa rakenteessa esiintyy rakennusosakohtainen laaja 
mikrobiperäinen epäpuhtauslähde ja rakennusosasta on säännöllisiä ilma-
vuotoreittejä sisäilmaan tai rakenteesta on analyysein todettu kemiallinen 
epäpuhtauslähde ja epäpuhtaus on aistinvaraisesti havaittavissa sekä ana-
lyysein todettu heikentävän sisäilman laatua. 
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Erittäin todennäköinen -tasossa useassa rakennusosassa esiintyy laaja-
alaisia mikrobivaurioita ja rakenteessa on säännöllisiä ilmavuotoreittejä 
sekä rakennuksessa esiintyy normaalia enemmän alipainetta tai raken-
teesta on analyysein todettu kemiallinen epäpuhtauslähde ja epäpuhtaus 
on selkeästi havaittavissa sekä kemiallisen epäpuhtauden toimenpiderajan 
ylittymien on analyysein todettu sisäilmasta. Rakenteesta on havaittu ko-
honneita rakennekosteusarvoja tai asiakirjojen perusteella rakennekos-
teudet ovat olleet koholla pinnoitusvaiheessa.  

14.2 Kosteustekninen toimivuus 

Kosteusteknisen toimivuuden arviointi -osiossa tarkastellaan kuntotutki-
muksessa rakennusosalle tehtyä kosteusteknisen toimivuuden selvitystä, 
jossa on arvioitu rakennusosan kosteusteknistä toimivuutta. Raken-
nusosan kosteusteknisen toimivuuden arviointi on jaettu kolmeen osa-alu-
eeseen, jotka ovat ”Kosteusteknisesti toimii oikein”, ”kosteusteknisessä 
toiminnassa on puutteita” ja ”Kosteusteknisesti ei toimi oikein”. Kosteus-
teknisesti toimii oikein -tasossa rakennusosat ovat ilma- ja vesihöyryntii-
viitä ja niistä ei ole ilmavuotoja sisäilmaan. Rakenteiden lämmöneristeet 
ovat rakenteiden oikeilla puolilla ja rakenteiden vesihöyrynvastukset har-
venevat ulospäin. Rakenteen vedeneristys on ehjä estäen kosteuden pää-
syn rakenteeseen ja rakenne tuulettuu oikein. Kosteuden poisjohtaminen 
rakennusten ympärillä on toteutettu oikein. 

 
Kosteusteknisessä toiminnassa on puutteita -tasossa rakennusosan ilma- 
ja vesihöyryntiiveydessä on vähäisiä puutteita ja rakenteessa on paikallisia 
ilmavuotoreittejä sisäilmaan tai rakenteen lämmönerityksessä on vähäisiä 
puutteita.  Rakenteen vesihöyrynvastus ei harvenee riittävästi ulospäin 
mentäessä. Rakenteen tuulettumisen toiminnassa on puutteita. Raken-
teen ulkopuolisessa vedeneristeessä on paikallisia vuotokohtia tai kosteu-
den poisjohtamisessa on puutteita rakennusten ympärillä. 

 
Kosteusteknisesti ei toimi oikein -tasossa rakenteen ilma- ja vesihöyryn-
tiiveydessä on vakavia tai laajoja puutteita ja rakenteessa on säännöllisiä 
ilmavuotoreittejä sisäilmaan tai rakenteen lämmöneristeet on asennettu 
väärälle puolelle rakennetta. Rakenteen vesihöyrynvastus ei harvene ulos-
päin mentäessä estäen kuivumisen. Rakenne ei tuuletu tai tuuletus ei toimi 
suunnitellulla tavalla. Ulkopuolisessa vedeneristeessä on useita vuotokoh-
tia tai vedeneristettä ei ole tai vedeneristeen tekninen käyttöikä on saavu-
tettu. Kosteuden poisjohtaminen ei toimi suunnitellulla tavalla rakennus-
ten ympärillä.   

14.3 Suojelu 

Osa rakennuksista on lailla suojeltuja, joten suojelu asettaa vaatimuksia ra-
kenteen tai rakennusosan korjaamiselle. Arviointityökalun suojelu -osio on 
jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat ”Ei suojelua tai suojelu ei aiheuta 
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haitallista olosuhdetta”, ”Suojelusta ei aiheudu haitallisen olosuhteen 
muodostumisen riskiä” ja ” Suojelusta jää haitallisen olosuhteen muodos-
tumisen riski”.  Ei suojelua tai suojelu ei aiheuta haitallista olosuhdetta -
tasossa rakennusta tai rakennusosaa ei ole suojeltu, joten rakennusosan 
korjaus voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan ja rakenteeseen ei jää epä-
puhtauslähteitä tai rakenteessa ei ole todettua epäpuhtauslähdettä. 

 
Suojelusta ei aiheudu haitallisen olosuhteen muodostumisen riskiä -ta-
sossa rakennus tai rakennusosa on suojeltu, mutta hankkeeseen ryhtyvän 
ja monitahoisen viranomaisyhteistyön kanssa rakenne kyetään korjaa-
maan niin, ettei rakenteesta kehity haitallisen olosuhteen muodostumisen 
riskiä samalla menettämättä rakenteen kulttuurihistoriallista arvoa. 

 
Suojelusta jää haitallisen olosuhteen muodostumisen riski -tasossa raken-
nusosassa olevaa epäpuhtautta ei voida poistaa perusteellisesti suojelulli-
sesta syystä, jolloin rakennusten rakenteisiin jää haitallisen olosuhteen 
olemassaolon riskin. 

14.4 Käyttäjien muutostarpeet 

Korjattavien rakennusten käyttäjien tilankäyttötarpeet ovat vuosien kulu-
essa muuttuneet.  Nykyisin rakennusten alkuperäiset tilankäyttöratkaisut 
eivät palvele käyttäjien tarpeita, joten rakennusten korjausten yhteydessä 
tehdään tilamuutoksia käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Arviointityöka-
lussa otetaan huomioon käyttäjien edellyttämät muutostarpeet. Käyttä-
jien muutostarpeet -osio on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 
”Muutoksille ei ole tarvetta”-, ”Muutokset ovat toteutettavissa kokonai-
suudessaan”- ja ”Muutokset eivät ole toteutettavissa tai mahdollisia koko-
naisuudessaan” -tasoon. Muutoksille ei ole tarvetta -tasossa käyttäjillä ei 
ole aihetta tilamuutoksille, koska nykyiset tilat palvelevat käyttäjä riittä-
vällä tasolla. 

 
Muutokset toteutettavissa kokonaisuudessaan -tasossa käyttäjien muu-
tostarpeet ovat toteutettavissa kokonaisuudessaan, jolloin aikaan saadaan 
käyttäjien toimintatarpeitaan palvelevat tilat. 

 
Muutokset eivät ole toteutettavissa tai mahdollisia kokonaisuudessaan -
tasossa käyttäjien muutostarpeita ei voida toteuttaa rakennusten suoje-
lusta tai rakenneratkaisuista johtuen, jolloin tilat eivät palvele käyttäjien 
nykyisiä toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla. 

14.5 Energiatehokkuuden parantamisen tarve 

Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä laki velvoittaa hankkeeseen ryhtyvää 
parantamaan rakennusten energiatehokkuutta, joten energiatehokkuu-
den parantaminen on otettu huomioon arviointityökalussa. Energiatehok-
kuuden parantamisen tarve -osio on jaettu myös kolmeen osa-alueeseen, 
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jotka ovat ”Energiatehokkuuden parantamiselle ei ole tarvetta”-, ”Energia-
tehokkuuden parantaminen vaatii joko talotekniikan tai rakennusosakoh-
taista parantamista”- ja ”Energiatehokkuuden parantaminen vaatii sekä 
talotekniikan että rakennusosakohtaista parantamista”-tasoon. Energiate-
hokuuden parantamiselle ei ole tarvetta -tasossa rakennusten talotek-
niikka ja rakennusosat täyttävät lain edellyttämät vaatimukset energiate-
hokkuuden osalta. 

 
Energiatehokkuuden parantaminen vaatii joko talotekniikan tai rakennus-
osakohtaista parantamista -tasossa rakennusten energiatehokkuutta on 
tehostettava talotekniikan tai rakennusosakohtaisella uudistamisella. Ta-
lotekniikan osalta ilmanvaihdon hyötysuhdetta tehostamalla tai rakennus-
osakohtaisen lämmöneristävyyden lisäämisellä, jotta lain edellytykset 
täyttyvät. 
 
Energiatehokkuuden parantaminen vaatii sekä talotekniikan että raken-
nusosakohtaista parantamista -tasossa rakennusten talotekniikan ja ra-
kennusosakohtaista energiatehokkuutta on parannettava ilmanvaihdon 
hyötysuhdetta tehostamalla ja rakennusosakohtaisen lämmöneristävyy-
den lisäyksellä. 

14.6 Korjattavuus 

Korjattavuus -osio jaettiin neljään osa-alueeseen, jotka ovat ”Ei korjaustar-
vetta”, ”Korjaustarve haitallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi on 
vähäinen”, ”Korjaustarve haitallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi 
on laaja” ja ”Korjaukseen ryhtymisen järkiperäisyyttä tulee arvioida riskiar-
viointimenettelyin”. Ei korjaustarvetta -tasossa rakennukselle tai raken-
teille ei ole korjaustarvetta, sillä rakennusten rakenteissa tai rakennus-
osissa ei ole korjaustarvetta. 

  
”Korjaustarve haitallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi on vähäi-
nen” -tasossa rakenteessa tai rakennusosassa on vähäisiä korjaustarpeita 
haitallisen olosuhteen poistamiselle ja/tai kosteustekniselle toimivuudelle. 

 
”Korjaustarve haitallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi on laaja” -
tasossa rakenteessa tai rakennusosassa on korjaustarpeita haitallisen olo-
suhteen poistamiselle ja/tai kosteustekniselle toimivuudelle. 

  
”Korjaukseen ryhtymisen järkiperäisyyttä tulee arvioida riskiarviointime-
nettelyin” -tasossa rakenteessa tai rakennusosassa on laaja-alaisia epä-
puhtauslähteitä ja haitallisen olosuhteen poistamisen ja kosteusteknisen 
toimivuuden korjaaminen vaatii rakennusosien uusimista, joten rakennus-
ten korjattavuutta on arvioitava myös muilla tavanomaisilla arviointime-
nettelyillä. 
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”Ei korjaustarvetta” -tason pisteet kertyvät haitallisen olosuhteen arvioin-
nin, kosteusteknisen toimivuuden, suojelun, käyttäjien muutostarpeiden 
ja energiatehokkuuden minimipisteistä. 

 
”Korjaustarve haitallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi on vähäi-
nen” -tason pisteet koostuvat ”Ei korjaustarvetta” -tason pisteistä sekä jäl-
jelle jääneiden pisteiden jakamisesta kolmeen osaan ”Korjaustarve haital-
lisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi on vähäinen”-, ”Korjaustarve 
haitallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi on laaja”- ja ”Korjaukseen 
ryhtymisen järkiperäisyyttä tulee arvioida riskiarviointimenettelyin” -tason 
kesken. 
 
”Korjaustarve haitallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi on laaja” -
tason pisteet koostuvat ”Ei korjaustarvetta”- ja ”Korjaustarve haitallisen 
olosuhteen poistamisen takaamiseksi on vähäinen” -tason pisteistä sekä 
jäljelle jääneiden pisteiden jakamisesta kahteen osaan ”Korjaustarve hai-
tallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi on laaja”- ja ”Korjaukseen 
ryhtymisen järkiperäisyyttä tulee arvioida riskiarviointimenettelyin” -tason 
kesken. 

 
”Korjaukseen ryhtymisen järkiperäisyyttä tulee arvioida riskiarviointime-
nettelyin” -tason pisteet muodostuvat ”Korjaustarve haitallisen olosuh-
teen poistamisen takaamiseksi on laaja” -tason maksimipisteiden ylittymi-
sestä, jolloin korjaukseen ryhtymistä on arvioitava myös muilla arviointi-
menettelyillä. 

15 ARVIONTITYÖKALUN TULOSTEN TULKINTA 

Arviointityökalulla saatavaan tulokseen ja tarkkuuteen vaikuttavat kohtee-
seen tehdyn kuntotutkimusraportin laadullinen taso, raportin tekijän sekä 
rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun käyttäjän pätevyys ja ko-
kemus. Jotta arviointityökalulla saadaan riittävän luotettava arvio raken-
nusten korjattavuuden tasosta haitallisen olosuhteen näkökulmasta, on 
korjaustarveselvitys tai kuntotutkimus laadittava Ympäristöministeriön 
Rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimus -oppaan mukai-
sesti. 
 
Selvityksessä tai tutkimuksessa on haitallisen olosuhteen muodostumisen 
mahdollisuus arvioitava ja kosteustekninen toimivuus tarkasteltava mah-
dollisimman laaja-alaisesti rakennusosittain. Jos korjaustarveselvitystä tai 
kuntotutkimusta ei ole laadittu Ympäristöministeriön oppaan mukaisesti 
ja haitallisen olosuhteen muodostumisen mahdollisuutta ei ole arvioitu 
riittävällä tasolla, eikä kosteusteknistä toimivuutta ole selvitetty rakennus-
osittain, ei rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalua voida käyttää 
täysimääräisesti suunniteltuun tarkoitukseensa. 
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Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalulla saatavaan tulokseen vai-
kuttaa kuntotutkijan pätevyys ja kokemus arvioida ja tarkastella haitallisen 
olosuhteen muodostumisen mahdollisuutta ja rakennusosien kosteustek-
nistä toimivuutta riittävällä ja luotettavalla tavalla.  

 
Arvioinnin suorittajan pätevyys ja kokemus vaikuttavat arviointityökalulla 
saatavaan tulokseen, koska selvityksen tai tutkimuksen tulkitseminen ja 
ymmärtäminen haitallisen olosuhteen muodostumisesta ja rakenteen kos-
teusteknisestä toimivuudesta edesauttavat rakennusten korjattavuuden 
arvioinnin onnistumisessa. 
 
Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalua voidaan hyödyntää arvioi-
taessa rakennusten korjattavuuden kiireellisyyttä. Rakennusten korjatta-
vuuden kiireellisyys määräytyy työkalulla saatujen pisteiden mukaisesti. 
Mitä korkeammat pisteet arviointityökalulla saadaan, sitä kiireellisimpiä 
rakennusten korjaustoimenpiteet ovat. Tulosten perusteella voidaan jo 
varhaisessa vaiheessa kohdentaa korjaavat toimenpiteet havaittuihin epä-
kohtiin estäen haitallisten olosuhteiden muodostuminen tai poistaa niiden 
olemassaolo ennen kuin ne heikentävät tai vaarantavat käyttäjien ter-
veyttä. 
 
Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalulla saadun pisteytyksen ylit-
täessä ”korjaustarpeen haitallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi 
on laaja” -tason tai pisteytyksen ollessa lähellä ” Korjaukseen ryhtymisen 
järkiperäisyyttä tulee arvioida riskiarviointimenettelyin” -tasoa, voidaan 
ajatella, että rakennukseen kohdistuvia korjaavia toimenpiteitä voidaan 
viivästyttää, jotta mahdolliset korjaavat toimenpiteet voidaan suunnitella 
ja toteuttaa huolella. Tämä kuitenkin edellyttää käyttäjien siirtämistä ter-
veellisiin ja turvallisiin tiloihin. 
 
Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalulla saatua tulosta ei voi ver-
rata toisen vastaavanlaisen rakennusten arviointiin, sillä tulokset eivät ole 
vertailukelpoisia keskenään, koska samoilla suunnitelmilla ja rakennusta-
voilla rakennettujen rakennusten ympäristöolosuhteet, tilojen käyttö, toi-
minnot sekä tehdyt korjaus- ja huoltotoimenpiteet poikkeavat aina toisis-
taan. 

16 ARVIOINTITYÖKALUN TESTAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 

Lahden kaupungin Tilakeskus teettää useisiin rakennuksiin korjaustarve-
selvityksiä ja kuntotutkimuksia rakennusten peruskorjaustarpeita tai sisäil-
maselvityksiä varten. Testaukseen valikoitui useasta rakennuksesta koos-
tuva kokonaisuus, joihin oli tehty erilliset korjaustarveselvitykset. Raken-
nusten korjattavuuden arviointi -työkalua testattiin näistä yhteen korjaus-
tarveselvitykseen, jonka laadintaan oli osallistunut kokemuksen omaavia 
tutkijoita sekä rakennusterveysasiantuntijan pätevyyden omaava henkilö. 
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Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalua täytettiin korjaustarvesel-
vityksen läpikäymisen yhteydessä. Työkalun ja korjaustarveselvityksen ra-
kennusosien järjestykset poikkesivat hieman toisistaan, mutta se ei vaikut-
tanut työkalun käyttöön. Työkalun käytön yhteydessä havaittiin, ettei kor-
jaustarveselvityksessä esitetty selkeästi haitallisen olosuhteen olemassa-
olon mahdollisuutta eikä kosteusteknistä toimivuutta rakennusosittain. 
Tämä hidasti työkalun käyttöä ja asetti testaajan osaamisen ja pätevyyden 
erityisasemaan rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalua käytettä-
essä. Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalulla tulos oli ”Korjaus-
tarve haitallisen olosuhteen poistamisen takaamiseksi on laaja”. Saatu tu-
los myötäilee korjaustarveselvityksen johtopäätöksiä rakennusten korjat-
tavuudesta. Saatua tulosta voidaan pitää suuntaa antavana ja muita arvi-
ointimenettelyitä tukevana.  
 
Arviointityökalun käyttö vaatii tällä hetkellä perehtyneisyyttä haitallisen 
olosuhteen ja kosteusteknisten toimivuuden arviointiin, koska korjaustar-
veselvityksissä ei ole vielä haitallisen olosuhteen ja kosteusteknisten toimi-
vuuden arviointeja rakennusosittain, joten arvioinnit jäävät työkalun käyt-
täjälle. Jos korjaustarveselvityksiin ja kuntotutkimuksiin saadaan sisällytet-
tyä rakennusosittain tehtävät arvioinnit haitallisen olosuhteen muodostu-
misesta ja kosteusteknisestä toimivuudesta, ei työkalun käyttäjällä välttä-
mättä tarvitse olla laaja-alaista kokemusta näistä. 
 
Alkutestauksen jälkeen arviointityökalu vaikuttaa suunniteltuun tarkoituk-
seensa sopivalta, mutta vaatii laajempaa käyttökokemusta toimivuuden 
varmentamiseen sekä pisteyttämistasojen hienosäätöön. 

17 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomessa kuntien kiinteistökannat ovat ylittäneet tai ovat ylittämässä pe-
ruskorjausiän, joten kunnat ovat ryhtyneet selvittämään rakennuksiensa 
kuntoa korjaustarveselvityksillä ja kuntotutkimuksilla. Lahden Tilakeskus 
on jo useamman vuoden ajan panostanut systemaattisesti kokonaisvaltai-
siin korjaustarveselvityksiin ja kuntotutkimuksiin peruskorjaustarpeiden 
tai sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Tehtyjen selvityksien ja tutkimuk-
sien pohjalta on havaittu tarve rakennusten korjattavuuden arviointi -työ-
kalulle, jolla voidaan selvittää rakennusten korjattavuuden tarvetta haital-
lisen olosuhteen näkökulmasta. 
 
Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun lähtökohdiksi otettiin hai-
tallisten olosuhteiden muodostumisen ja kosteusteknisen toimivuuden ar-
viointi korjaustarveselvityksissä ja kuntotutkimuksissa tehtyjen havainto-
jen ja selvityksien pohjalta.  Pääsääntöisesti rakennusten haitalliset olosuh-
teet syntyvät rakennusosien kosteusteknisestä toimimattomuudesta. 
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Arviointityökalun käyttö vaatii käyttäjältään perehtyneisyyttä rakennusten 
haitallisen olosuhteen muodostumisen ja kosteusteknisen toimivuuden 
ymmärtämisestä, sillä korjaustarveselvityksissä ja kuntotutkimuksissa ei 
oteta selkeästi kantaa haitallisen olosuhteen muodostumisen mahdolli-
suuteen ja kosteustekniseen toimivuuteen rakennusosittain. Jotta raken-
nusten korjattavuuden arviointi -työkalua voidaan ottaa laajemmin käyt-
töön, esimerkiksi kiinteistön omistajan toimesta, korjaustarveselvityksissä 
ja kuntotutkimuksissa tulisi esittää haitallisten olosuhteiden mahdollisuu-
den arviointi sekä rakennusosien kosteustekniset toimivuudet selkeästi ja 
luotettavasti rakennusosittain. Rakennusten korjattavuuden arviointi -työ-
kalu vaatii lisää testausta, jotta voidaan varmistua työkalun toimivuudesta 
ja luotettavuudesta. Työkalun todellinen toimivuus saadaan vasta pitkäai-
kaisen käytön ja käyttäjien tekemien huomioiden ja kehitysehdotusten 
myötä. 
 
Hyödyntämällä ainoastaan rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalua 
ei voida tehdä korjattavuuteen liittyviä päätöksiä, sillä työkalu toimii aino-
astaan tukena muille tavanomaisille arviointimenettelyille ja tarkastelee 
korjaustarveselvitysten ja kuntotutkimusten tuloksia haitallisen olosuh-
teen näkökulmasta. 
 
Rakennusten korjattavuuden arviointi -työkalun käyttö on vasta alkuvai-
heessa, joten siihen tulee varmasti ajan myötä kehitystarpeita. Tällä het-
kellä työkalun seuraavat kehitysvaiheet voisivat olla joko vaurioiden laa-
juuden huomioon ottaminen arviointia tehtäessä tai rakennusten talotek-
niikan sisällyttäminen mukaan arviointiin. 
 
Opinnäytetyön myötä jatkotutkimustarve on korjaavien toimenpiteiden 
laadunvarmistamisessa, jolla vältetään mahdollisten haitallisten olosuhtei-
den muodostuminen tiloihin uudelleen. 
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Liite 1 
SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET RAKENNUSFYSIKAALISISSA 
SUUNNITTELUTEHTÄVISSÄ (Ympäristöministeriö, 2015a, s. 10) 
 

Rakennusfysikaalinen suunnittelu 
Tavanomainen suunnittelutehtävä Vaativa suunnittelutehtävä Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä 

Suorittanut vähintään rakennustek-
niikan tai -tuotannon tai koneteknii-
kan opintosuunnalla teknikon tut-
kinnon, tai on suorittanut tekniikan 
kandidaatin tutkinnon (180 op), ja 
tutkintoon tai sitä täydentäviin opin-
toihin on sisältänyt rakennusfysiik-
kaan sekä rakenne- ja materiaalitek-
niikkaan liittyviä opintoja vähintään 
20 op, joihin kuuluu seuraavien (tai 
vastaavien) alojen opintosuorituk-
sia: 
 

•  rakennusfysiikka  

•  rakennetekniikka ja rakennesuun-
nittelu  

•  materiaalitekniikka  

•  talotekniset järjestelmät 

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan teknii-
kan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri 
(ylempi AMK) -tutkinnon, insinööri (AMK) -tutkin-
non, tai rakennus- tai konetekniikan insinöörin tut-

kinnon
1)

, ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoi-
hin on sisältynyt rakennusfysiikkaan, rakenne- ja 
materiaalitekniikkaan sekä kyseessä olevaan raken-
nusfysiikan alaan liittyviä opintoja vähintään 30 op, 
joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen 
opintosuorituksia: 
 

•  rakennusfysiikka  

•  rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu  

•  materiaali- ja valmistustekniikka  

•  talotekniset järjestelmät 

•  kyseisen rakennusfysiikan alan alla  
mainitut opinnot  

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan teknii-
kan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri 

(ylempi AMK) -tutkinnon
2)

, ja tutkintoon tai sitä 
täydentäviin opintoihin on sisältänyt rakennusfy-
siikkaan, rakenne- ja materiaalitekniikkaan sekä ky-
seessä olevaan rakennusfysiikan alaan liittyviä 
opintoja vähintään 35 op, joihin kuuluu seuraavien 
(tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: 
 

•  rakennusfysiikka  

•  rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu  

•  materiaali- ja valmistustekniikka  

•  talotekniset järjestelmät 

•  kyseisen rakennusfysiikan alan  
alla mainitut opinnot  
 

Lämpö- ja kosteustekniikka 

lämmön ja kosteuden eristys lämmön ja kosteuden eristys 

Äänitekniikka 

rakenteiden ääni- ja värähtelytekninen suunnittelu 
rakennus- ja huoneakustiikka 

rakenteiden ääni- ja värähtelytekninen suunnittelu 
rakennus- ja huoneakustiikka 

sekä: sekä: sekä: 

on hankkinut kolmen vuoden koke-
muksen avustamisesta rakennusfy-
sikaalisissa suunnittelutehtävissä. 
 
korjaus- ja muutostyön suunnitteli-
jalla edellä mainitusta kokemuk-
sesta on vähintään vuosi korjaus- tai 
muutostöiden suunnittelutehtä-
vistä. 
 
Kokemuksesta on pääosa hankittu 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
 

on hankkinut neljän vuoden kokemuksen tavan-
omaisista rakennusfysikaalisista suunnittelutehtä-
vistä ja kahden vuoden kokemuksen avustamisesta 
vaativissa suunnittelutehtävissä, joihin sisältyy 
myös kyseessä olevan rakennusfysiikan alan suun-
nittelutehtäviä. 
  
Kokemus voi sisältää sekä avustamista eri vaati-
vuusluokkien suunnittelutehtävissä että toimimista 
vastuullisena suunnittelijana tavanomaisissa suun-
nittelutehtävissä. 
 
Korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä mai-
nitusta kokemuksesta on vähintään kaksi vuotta 
korjaus- tai muutostöiden suunnittelutehtävistä. 
 
Vaaditusta kokemuksesta on pääosa hankittu tut-
kinnon suorittamisen jälkeen.  

on hankkinut kuuden vuoden kokemuksen vaati-
vista rakennusfysikaalisista suunnittelutehtävistä, 
joihin sisältyy myös kyseessä olevan rakennusfy-
siikan alan suunnittelutehtäviä. 
 
Kokemus voi sisältää sekä avustamista vaativissa ja 
poikkeuksellisen vaativissa suunnittelutehtävissä, 
että toimimista vastuullisena suunnittelijana vaati-
vissa suunnittelutehtävissä. 
 
Korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä mai-
nitusta kokemuksesta on vähintään kolme vuotta 
korjaus- tai muutostöiden suunnittelutehtävistä. 
 
Kokemus on hankittu tutkinnon suorittamisen jäl-
keen.  
 

 
1) Näihin tutkintoihin rinnastetaan myös arkkitehdin tutkinto, rakennussuunnittelun ylempi AMK-tutkinto, 
rakennusarkkitehti (AMK) - tutkinto sekä rakennusarkkitehdin tutkinto. 
 
2) Näihin tutkintoihin rinnastetaan myös arkkitehdin tutkinto ja rakennussuunnittelun ylempi AMK-
tutkinto. 
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Liite 2 
SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET KOSTEUSVAURION 
KORJAUSSUUNNITTELUTEHTÄVISSÄ (Ympäristöministeriö, 2015a, s. 11) 
 

Kosteusvaurion korjaussuunnittelu 
Tavanomainen suunnittelutehtävä Vaativa suunnittelutehtävä Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä 

 Suorittanut vähintään rakennus- tai 
muun soveltuvan tekniikan opinto-
suunnalla teknikon tutkinnon, tai on 
suorittanut tekniikan kandidaatin 
tutkinnon (180 op), ja tutkintoon tai 
sitä täydentäviin opintoihin on sisäl-
tynyt rakennusfysiikkaan sekä ky-
seessä olevien rakenteiden suunnit-
teluun ja toimintaan liittyviä opin-
toja vähintään 20 op, joihin kuuluu 
seuraavien (tai vastaavien) alojen 
opintosuorituksia: 
 

•  rakennusfysiikka  

•  rakennetekniikka ja rakennesuun-
nittelu  

•  materiaalitekniikka  

•  talotekniset järjestelmät 
 

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan 
tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, 
insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, insinööri 
(AMK) -tutkinnon tai soveltuvan insinööri-

tutkinnon
1)

, ja tutkintoon tai sitä täydentä-
viin opintoihin on sisältynyt rakennusfysiik-
kaan, kyseessä olevien rakenteiden suunnit-
teluun ja toimintaan sekä korjausrakenta-
miseen liittyviä opintoja vähintään 30 op, 
joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) 
alojen opintosuorituksia: 
 

•  rakennusfysiikka  

•  rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu  

•  materiaali- ja valmistustekniikka  

•  talotekniset järjestelmät 

•  sisäympäristöolosuhteet 

•  kuntotutkimusmenetelmät  
 

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan 
diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi AMK) -tut-

kinnon
2)

, ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on 
sisältynyt rakennusfysiikkaan, kyseessä olevien rakentei-
den suunnitteluun ja toimintaan sekä korjausrakentami-
seen liittyviä opintoja vähintään 35 op, joihin kuuluu seu-
raavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: 
 

•  rakennusfysiikka  

•  rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu  

•  materiaali- ja valmistustekniikka  

•  talotekniset järjestelmät 

•  sisäympäristöolosuhteet 

•  kuntotutkimusmenetelmät  
 

sekä: sekä: sekä: 

on hankkinut kolmen vuoden koke-
muksen avustamisesta korjaussuun-
nittelutehtävissä. 
 
Edellä mainitusta kokemuksesta on 
vähintään vuosi kosteusvaurion kor-
jaussuunnittelutehtävistä. 
 
Vaaditusta kokemuksesta on pääosa 
hankittu tutkinnon suorittamisen 
jälkeen. 

on hankkinut neljän vuoden kokemuksen 
tavanomaisista korjaussuunnittelutehtä-
vistä ja kahden vuoden kokemuksen avusta-
misesta vaativissa suunnittelutehtävissä.  
 
Kokemus voi sisältää sekä avustamista eri 
vaativuusluokkien suunnittelutehtävissä 
että toimimista vastuullisena suunnitteli-
jana tavanomaisissa suunnittelutehtävissä. 
 
Edellä mainitusta kokemuksesta on vähin-
tään kaksi vuotta kosteusvaurion korjaus-
suunnittelutehtävistä. 
 
Vaaditusta kokemuksesta on pääosa han-
kittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

on hankkinut kuuden vuoden kokemuksen vaativista kor-
jaussuunnittelutehtävistä. 
 
Kokemus voi sisältää sekä avustamista vaativissa ja poik-
keuksellisen vaativissa suunnittelutehtävissä, että toimi-
mista vastuullisena suunnittelijana vaativissa suunnittelu-
tehtävissä. 
 
Edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään kolme 
vuotta kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä. 
 
Kokemus on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

 
1) Näihin tutkintoihin rinnastetaan myös arkkitehdin tutkinto, rakennussuunnittelun ylempi AMK-tutkinto, 
rakennusarkkitehti (AMK) -tutkinto sekä rakennusarkkitehdin tutkinto. 
 
2) Näihin tutkintoihin rinnastetaan myös arkkitehdin tutkinto ja rakennussuunnittelun ylempi AMK-
tutkinto. 
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Liite 3 
VASTAAVIEN TYÖNJOHTAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET (Ympäristöministeriö, 2015b, s. 
9) 
 

Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus 
Vähäinen työnjohto-

tehtävä 
Tavanomainen työnjohtotehtävä Vaativa työnjohtotehtävä Poikkeuksellisen vaativa työnjohtotehtävä 

Riittävä osaaminen asi-
anomaiseen työnjohto-
tehtävään.  
 

Suorittanut tehtävään soveltuvan 
rakentamisen tai tekniikan alan tut-
kinnon: rakennusmestari (AMK) -
tutkinto, insinööri (AMK) -tutkinto 
taikka kyseiseen työnjohtotehtä-
vään soveltuva aiempi rakennusinsi-
nöörin tutkinto, tai teknikon (raken-
nusmestarin) tutkinto, taikka muu 
korkeampi rakentamisen tai teknii-
kan alan tutkinto ja tutkintoon tai 
sitä täydentäviin opintoihin on sisäl-
tynyt riittävät kyseistä työnjohto-
tehtävää käsittelevät opintosuori-
tukset, joiden yhteismäärä yleensä 
vähintään 50 op, taikka on hankki-
nut muuten osoitetut vastaavat tie-
dot  

Suorittanut tehtävään sovel-
tuvan rakentamisen tai tek-
niikan alan tutkinnon: 
rakennusmestari (AMK) -tut-
kinto, insinööri (AMK) -tut-
kinto taikka kyseiseen työn-
johtotehtävään soveltuva 
aiempi rakennusinsinöörin 
tutkinto tai teknikon (raken-
nusmestarin) tutkinto, 
taikka muu korkeampi ra-
kentamisen tai tekniikan 
alan tutkinto ja tutkintoon 
tai sitä täydentäviin opintoi-
hin on sisältynyt riittävät ky-
seistä työnjohtotehtävää kä-
sittelevät opintosuoritukset, 
joiden yhteismäärä yleensä 
vähintään 60 op. 
 

Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentami-
sen tai tekniikan alan tutkinnon: 
rakennusmestari (AMK) -tutkinto, insinööri 
(AMK) -tutkinto taikka kyseiseen työnjohto-
tehtävään soveltuva aiempi rakennusinsinöö-
rin tutkinto taikka muu korkeampi rakentami-
sen tai tekniikan alan tutkinto ja tutkintoon tai 
sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt riit-
tävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät 
opintosuoritukset, joiden yhteismäärä yleensä 
vähintään 70 op.  
 

sekä: sekä: sekä: 

on hankkinut riittävän kokemuksen 
rakennusalalla rakennuskohteen 
laatu ja tehtävän vaativuus huomi-
oon ottaen. 
 
Korjaus- ja muutostyön tavan- omai-
sessa työnjohtotehtävässä edelly-
tyksenä on, että kokemus rakennus-
alalla sisältää myös korjaus- ja muu-
tostöitä.  
 

on hankkinut riittävän koke-
muksen ja perehtyneisyyden 
kyseisen alan työnjohtoteh-
tävistä rakennuskohteen 
laatu ja tehtävän vaativuus 
huomioon ottaen. 
 
Korjaus- ja muutostyön vaa-
tivassa työnjohtotehtävässä 
edellytyksenä on, että on 
suorittanut opintoja myös 
korjausrakentamisesta ja 
että kokemus sisältää toimi-
mista myös korjaus- ja muu-
tostöiden työnjohtajana.  

on hankkinut riittävän kokemuksen ja hyvän 
perehtyneisyyden kyseisen alan vaativista 
työnjohtotehtävistä. 
 
Korjaus- ja muutostyön poikkeuksellisen vaati-
vassa työnjohtotehtävässä edellytyksenä on, 
että on suorittanut opintoja myös korjausra-
kentamisesta ja että kokemus sisältää toimi-
mista myös vaativien korjaus- ja muutostöiden 
työnjohtajana.  
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Liite 4 
FYSIKAALISIA, KEMIALLISIA JA BIOLOGISIA TOIMENPIDERAJA- JA VIITEARVOJA 
 

Toimenpiderajoja 
Näyte Menetelmä Kasvusto Toimenpideraja 

 
 
 
 
Rakennusmateriaa-
linäyte 

 
 
Laimennossarjamene-
telmä 

Bakteeripitoisuus 105 pmy/g 

Aktinomykeettipitoisuus 3 000 pmy/g1) 

Home- ja hiivasienten pi-
toisuus 

104 pmy/g 

 
 
Suoraviljelymenetelmä 

Bakteeripitoisuus +++/++++ 

Aktinomykeettipitoisuus +++/++++ 

Home- ja hiivasienten pi-
toisuus 

+++/++++ 

Yhdiste Toimenpideraja / μg/m3 

2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyyraatti (TXIB) 10 

2-etyyli-heksanoli (2HE) 10 

Naftaleeni* 10 

Styreeni 40 

Ammoniakki 40 

Formaldehydi Keskivuosiarvo 50 

Lyhyen ajan (30 min.) keskiarvopitoisuus 100 

*) Naftaleenin tai kreosootin hajua ei saa esiintyä huoneilmassa. 

Hiukkasmainen epäpuhtaus Toimenpideraja 

Asbesti (pintanäyte) Ei saa esiintyä 

Asbesti (ilmanäyte) 0,01 kuitua/cm3 

Viitearvoja 
Materiaali Yhdiste Viitearvo / μg/m3 

PVC, jossa pehmittimenä DEHP TVOC 200 

2-Etyyli-1-hekasanoli 70 

PVC, jossa pehmittimenä DINCH, DINP 
tai DIDP 

TVOC 500 

2-Etyyli-1-heksanoli 50 

C9-alkoholi 320 

Tasoitteet ja betoni TVOC 50 

2-Etyyli-1-heksanoli 40 

Linoleumi TVOC 650 

Propaanihappo 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


