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The criterias for Healthy House aim to include all aspects of designing and building that affect the indoor air quality and healthiness. Healthy House building aims
to take into consideration especially the healthiness and humidity technical functionality of the building from start of the design until end of lifecycle. Criterias are
supplementing the general quality requirements for building.
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LYHENTEET JA TERMIT

TEKES

Nykyinen Business Finland

KVV- Vastaava

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston vastaava työnjoh-

RT-Kortti

Iv- vastaava
Terve Talo
Terve talo – konsepti
MRL

M – luokitus

Kuivaketju10
LVI

YMa

VOC
U -arvo
g -arvo

ToVa

ODA (1-3)
SUP (1-5)

Rakennustieto Oy yhteisön julkaisema asiakirja
taja

Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja

Tässä työssä käsitteellä viitataan, rakennukseen joka
on rakennettu tiettyjä kriteerejä noudattaen.

Toimintatapa, jolla varmistetaan Terveen talon kriteerien täyttyminen rakennushankkeessa
Maankäyttö- ja rakennuslaki

Materiaali- ja tuotepäästöjen luokitusjärjestelmä
Kosteudenhallintajärjestelmä
Lämpö, vesi ja ilmastointi

Ympäristöministeriön asetus

(Volatile organic compound) Tietyssä lämpötilassa
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

Lämmönläpäisykerroin [W/(m K)]
2

Auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin. Suhdeluku,
joka kertoo, miten suuri osa ikkunan ulkopintaan tulleesta auringon säteilystä läpäisee ikkunan.
Toimivuuden varmistaminen -käsikirja

Ulkoilman laatuluokat hiukkaspitoisuuden mukaan
Tuloilman luokitteluasteikko

6
1 JOHDANTO

Työn tarkoitus on perehtyä Terve talo rakentamiseen, erityisesti sen taloteknisten
järjestelmien osalta. Nykyinen Terve talo rakentaminen perustuu vuonna 2002

päättyneen teknologiahankkeen tuloksiin, joista Terve talo rakentamisen kan-

nalta ovat käytännöllisiksi osoittautuneet erityisesti Terve talo rakentamiseen oh-

jeistavat RT-kortit (Rakennustietosäätiö RTS Sr). Muutama vuosi sitten ilmestyi

uusi sisäilmastoluokitus 2018 ja lisäksi rakentamisen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, joista tärkeimpänä maankäytön ja rakennuslain muutos, jonka
olisi tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Tässä työssä pyritään tuomaan yhteen erityisesti vuonna 2003 ja 2004 valmistu-

neet Terve talo rakentamiseen ohjeistavat RT-kortit, vuonna 2018 valmistunut
sisäilmastoluokitus 2018 sekä muuttunut lainsäädäntö valmistuneilta osin. Työ

lopputuloksesta on tarkoitus saada apua Terve talo hankkeen läpiviemiseksi, erityisesti niiltä osin kuin taloteknisillä järjestelmillä on vaikutusta.
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2 Tutkimusmenetelmä

Työ aloitettiin perehtymällä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja lainsäädännön

tavoitteisiin terveellisen ja turvallisen rakennuksen aikaansaamiseksi sekä haettiin perusteet Terve talo rakentamiselle. Seuraavassa vaiheessa perehdyttiin
Terve talo käsitteeseen ja olemassa olevaan Terve talo materiaaliin sekä lyhyesti
yritysten tarjoamiin Terve talo konsepteihin.

Tutkintotyössä koottiin tietoa hankkeen eri vaiheisiin ja kerättiin keskeisiä havain-

toja Terve talo rakentamisen onnistumiseksi. Terve talo -asiakirjaa tutkittiin erityi-

sesti niiden osa-alueiden osalta, joiden toiminnoilla on vaikutusta taloteknisiin järjestelmiin tai joiden taloteknisillä järjestelmillä on vaikutusta tavoitteen saavuttamisessa.
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3 Tutkintotyön taustaa
Tämän työn lähtökohtana käytetään maankäyttö rakennuslain 117c§:n kohtaa

”Terveellisyys”. Työn yhteydessä tarkastelen erityisesti Terve talo rakentamiseen
ohjaavaa aineistoa, mikä osaltaan pyrkii ohjaamaan rakentamista siten, että kyseinen maankäytön ja rakennuslain kohta täyttyy.

Tarkastelun kohteina ovat erityisesti sisäilmaolosuhteet 2018 ja Terve talo rakentamisen ohjeistukset. Tässä työssä jätetään huomiotta olosuhteiden kokemisen

subjektiiviiset osa-alueet. Alkuun ote maanrakennuslaista, joka kuvaa hyvin erilaisten Terve talo ja sisäilma ohjeistuksien perusteita:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus
suunnitellaan ja rakennetaan käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä
aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla siten, että se on

terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja
valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäte-

veden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja
rakenteiden kosteuden vuoksi.

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun

käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön

sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen
järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita.

(maankäyttö ja rakennuslaki 21.12.2012/958)
Viimeisten vuosikymmenien aikana on kiinnitetty erityistä huomiota rakennusten

sisäilman laatuun ja rakennusten kosteustekniseen toimivuuteen mm. erilaisten
rakennusvaurioiden myötä esiin tulleiden terveyshaittojen vuoksi. Rakennuksissa
havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2013 tarkastusvaliokunta päätti

luoda mietinnön rakennusten kosteus- ja homeongelmista. Tarkastusvaliokunnan mietinnössä todetaan:

Rakennusten terveellisyyttä käsitellään lukuisissa säädöksissä. Keskeisiä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, myöhemmin
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MRL), terveydensuojelulaki (763/1994) ja työsuojelulainsäädäntö
(esim.

työturvallisuuslaki

738/2002

ja

työterveyshuoltolaki

1383/2001). Aihealueen kannalta merkityksellisiä ovat myös asuntoosakeyhtiölaki (1599/2009) ja asuntokaupan turvaan liittyvä lainsäädäntö (esim. asuntokauppalaki 843/1994 ja maakaari 540/1995).
Lasten ja nuorten kannalta tärkeitä ovat myös opiskelun turvalli-

suutta ja päivähoidon terveellisyyttä koskeva lainsäädäntö (esim. pe-

rusopetuslaki 628/1998, lukiolaki 629/1998 ja laki lasten päivähoidosta 36/1973)”

(Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp, 5)
Edellä luetellut säädökset esittävät hyvin tämän hetkisen tilanteen siitä, miten hajautettuna rakentamisen terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat säädökset ovat.

Tämä on osaltaan luonut tarpeen erilaisille Terve talo hankkeille ja konsepteille.
Mainittakoon vielä, että vastaavia tarpeita nousee esiin useissa kohdin tarkastus-

valiokunnan teettämissä tutkimuksissa; mm. yleisarvio -kohdassa todettiin, että

eräs syy vaurioille, jotka aiheuttavat terveyshaittoja, syntyy rakentamisen heikosta laadusta (Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp, 7).

Tarkastusvaliokunta nostaa esiin myös kiireen ja virheelliseksi osoittautuneet rakentamis- ja suunnitteluratkaisut. Riskirakenteista eroon ja parempiin suunnitel-

miin pääsemiseksi vaaditaan erityisesti suunnittelijoiden kosteudenhallinnan asiantuntemuksen parantamista ja hyväksi havaittujen suunnittelukäytäntöjen hyö-

dyntämistä. Rakennuttajan suunnittelunohjaukseen tulisi aina sisältyä myös kosteudenhallinta. (Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp,7, 8 ja 12)

Kosteuden hallintaa ja suunnittelun ohjausta parantamaan on luotu konsepteja,

joista tunnetuin tällä hetkellä lienee Oulun kaupungin, ympäristöministeriön ja ra-

kennusvalvontaviraston kehittämä Kuivaketju10 -malli. (Rakentamisen Laatu
RALA ry. Kuivaketju10).

Esimerkiksi WSP Finland Oy:n Terve talo konsepti pitää lähtökohtaisesti sisällään Kuivaketju 10 mukaisen toiminnan. (WSP Finland Oy)

Muistiossaan valiokunta huomauttaa, että rakennushankkeita on kyettävä valvomaan paremmin ja oikea-aikaisesti

(Tarkastusvaliokunnan

mietintö

1/2013

vp,13). Tähän vastaamaan on kehitetty Kuivaketju10 ja Terve talo asiakirjoihin
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tarkastus osuudet, joissa konkreettisesti määritellään esimerkiksi hankkeen valvonnan taajuus ja valvonnan ajankohdat.

Kuivaketju10 -mallissa seurannan ajankohdat on määritelty karkeasti työvaiheen

mukaan: suunnittelu, toteutus, vastaanotto. (Rakentamisen Laatu RALA ry. Kui-

vaketju10), kun taas Terve talo hankkeessa voidaan tarkastuksen ajankohdat sitoa suunnitelma- tai työmaa-aikatauluun jo hyvin varhaisessa vaiheessa hanketta. Terve talo hankkeen valvonta perustuu käytännössä usein viikkotarkastuk-

siin, mutta niitä täydentää aikatauluun sidotut tarkastukset, kuten esimerkiksi pinnoitettavan lattian kosteuden tarkastus ennen pinnoitusta, alakatto järjestelmien
ja alakattojen yläpuolisen puhtauden tarkastus ennen alakattojen sulkemista tai
talotekniikan toimintakokeita edeltävät puhtaustarkastukset. (WSP Finland Oy)

Valiokunta toteaa myös, että hyvätkään säädökset ja ohjeet eivät auta, jos niitä
ei noudateta. Valiokunta peräänkuuluttaa rakennusterveyteen liittyvän koulutuk-

sen lisäämistä. (Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp,12). Terve talo rakentaminen pyrkii vastaamaan tähän vaatimukseen osaltaan täydentäen yleisiä oh-

jeita ja hyvän rakennustavan käytäntöä. (Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013
vp).

Rakennushanke on itsessään prosessi, jonka eri vaiheissa työskentelee paljon

ihmisiä. Rakentamisen yhteydessä on vain osittain määritelty erilaisia vaatimustasoja, jotta työhön voi ryhtyä. (Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp). Näillä
vaatimustasoilla tarkoitan suunnittelijoiden pätevyyteen, vastaavan työnjohtajien

(vastaava mestari, kvv- ja iv-vastaavat) pätevyyteen liittyviä vaatimuksia sekä
mm. sähköasennuksiin liittyviä pätevyyksiä. Hankkeen eri vaiheissa toimii kuitenkin paljon ihmisiä, joilta pätevyyksiä ei vaadita tai osaamisalue rajoittuu vain

omaan ydinosaamiseen ja täten esimerkiksi tehtyjen ratkaisujen vaikutuksia esi-

merkiksi rakennuksen tiiveyteen ja siten kosteustekniseen käyttäytymiseen ja

energiankulutukseen, ei osata huomioida. Tästä syystä rakennushankkeessa tarvitaan usein ulkoista valvontaa, jonka tehtävänä on havaita ratkaisujen toimivuus

kokonaisuuteen nähden. (Ympäristöministeriö, Perustelumuistio 9.3.2015. Valtioneuvoston asetus Rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä).
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Terve talo rakentaminen etenee prosessina, joka pyrkii kiinnittämään osapuolien

huomion tärkeisiin suunnitelmaratkaisuihin ja toteutuksen onnistumiseen. Toteutumisen onnistuminen varmistetaan antamalla tietoa Terve talo hankkeen kriteereistä mahdollisimman pitkälle suorittavaan tasoon asti sekä jatkuvalla seuran-

nalla. (Salonen, S. Rakennuttamispalveluiden Terve talo -prosessin mallintaminen ja kehittäminen)
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4 Terve talo- rakentamisen perusta

Vertailemalla maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia asumisterveyteen liittyen
Terve talo rakentamisen RT-kortteihin, voidaan helposti todeta, että Terve talo

rakentaminen -käsite pyrkii pitämään sisällään kaikki ne toimet, joilla saavutettaisiin lain henki rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyen.

Terve talo rakentamisen prosessin tulee sisältää koko rakennushankkeen ketju

aina hankintavaiheen perusominaisuuksien määrittelystä suunnittelun kautta toteutukseen ja vielä käytönaikainen toimivuus huomioiden:

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että sellaiselle rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai
rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin tekniseen
hoitoon tai kunnossapitoon, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttöja huolto-ohje on laadittava myös rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa. (Maankäyttö ja rakennuslaki.
21.12.2012.958.117i§.Rakennuksen käyttö ja huolto-ohje)

Voidaan todeta myös, että Terve talo rakentamisen perusteita löytyy eduskunnan

tarkastusvaliokunnan mietinnön kohdasta ”Rakennusten huolto ja käyttö”, missä

todetaan, että: ”Talotekniikka- ja rakennusautomaatiojärjestelmien ja muiden riskikohteiden katsastus- ja tarkastustoimintaa kehitetään” (Tarkastusvaliokunnan
mietintö 1/2013 vp, 18) Lisäksi muistiossa todetaan käytön aikaiseen toimivuuteen liittyen, että energiankulutuksen säästötoimet eivät saa vaarantaa rakennuksen terveellisyyttä. (Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp, 19)

Suomessa Terve talo rakentaminen ei toistaiseksi ole absoluuttinen polku, jossa
toimet olisivat standardoituja lopputulokseen pääsemiseksi. Lopputulokseen

päästään, kun seurataan Terve talo rakentamisen kriteereitä. (Business Finland
Oy. Rantama, M. ym. Terve talo -teknologiaohjelma 1998-2002). Useat yritykset

ovat luoneet omat konseptinsa tervetalokonseptin toteuttamiseksi (M. Rantama,
E. Kukkonen Terve Talo -teknologiaohjelma tuotti tuloksia.)

Yritysten versiot perustuvat maanrakennuslain henkeen ja Terve talo rakentamisen ohjeistukseen, mutta saattavat painottaa toimissaan eri vaiheita eri tavalla.

VTT Expert Service Oy on pyrkinyt rakentamaan lisäksi sertifiointijärjestelmää,

Eurofins Terve talo, jonka avulla voidaan seurata ja mitata hankkeen onnistu-
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mista ja lopulta hakea vapaaehtoinen Terve talo -sertifikaatti rakennukselle. (Eurofins.fi) Eurofins Terve talo sertifikaatti myönnetään taholle, joka pystyy varmis-

tamaan Eurofins Terve talo vaatimukset määrittelyn mukaisesti, suunnittelu- rakentamis- ja vastaanottovaiheessa ja sitoutuu hankkeessa jatkuvaan laadunvalvontaan ja varmistamiseen. Sertifikaatteja on myönnetty vuodesta 2014 ja niitä

on toistaiseksi (14.1.2020) myönnetty vasta yksi kappale. (Sähköpostikeskustelu
Eurofins Expert Services Oy – Uusitupa, 14.1.2020)

Myös muualla maailmassa työskennellään samojen ongelmien kanssa kuin Suomessa. Sisäilmastoon liittyvät ongelmat ovat nousseet esiin uusien rakennusma-

teriaalien, energiansäästö tavoitteiden ja rakentamistapojen muutoksen myötä
erityisesti kylmemmän ilmaston maissa Länsi-Euroopassa, Pohjois Amerikassa
ja pohjoismaissa. (Terve talo -teknologiaohjelma 1998-2002)

Suomessa Terveen talon käsitteen ja Terve talo vaatimusten määrittelyyn on jo

vuonna 1998 osallistunut ainakin TEKES ja Teknillinen korkeakoulu kansainväli-

sinä kumppaneinaan CIB – International Council for Research and Innovation in
Building and Construction ja ISIAQ – International Society of Indoor Air Quality
and Climate.
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5 Terve talo kriteerit
Terve talo kriteerit pohjautuvat nykyään maanrakennuslakiin ja säädöksiin.

Vuonna 2003 Tekes kiteyttää Terve talo -teknologiaohjelma 1998-2002 -raportissaan Terve talo kriteerit seuraavasti:

1. Terve talo on rakennus, joka on suunniteltu ja rakennettu siten,
että se tarjoaa kilpailukykyisesti terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoitustaan vastaavat olosuhteet siellä asuville tai työskenteleville.
2. Terveessä talossa on viihtyvyyttä ja työtehoa parantava hyvä sisäilmasto.
3. Terve talo on rakennettu laadukkaaksi, kestäväksi ja taloudelliseksi.
4. Rakennusta käytetään ja hoidetaan siten, että sen ominaisuudet
säilyvät
(Businessfinland Oy)

Teknologiaohjelman aikana valmistui sisäilmaluokitus 2000 ja Teknologia ohjelman seurauksena valmistui myös hyvin yksityiskohtaisia ohjeistuksia Terve talo
rakentamisen ohjeiksi, kuten RT 07-10832 (Terveen talon toteutuksen kriteerit).

Kuten jo Terve talo teknologia ohjelman aikana, on yhä nykyäänkin, merkittävä
osa suomalaista Terve talo rakentamista rakennusteollisuuden ja sisäilmayhdistyksen laatima sisäilmaluokitus. Ensimmäinen versio tästä on julkaistu jo vuonna

1995. Vuonna 2001 ilmestyi sisäilmaluokitus 2000 ja nyt vuonna 2020 voimassa
oleva viimeisin versio on sisäilmaluokitus 2018 (sisäympäristön tavoitearvot,

suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset) Tämä toimii tukijalkana Terve talo rakentamiselle. (Sisäilmayhdistys- Verkkosivu 28.5.2020).

Voimassa olevissa Terveen talon rakentamiseen tähtäävissä RT-korteissa viita-

taan sisäilmaluokitus 2000:een, mutta esimerkiksi WSP Finland Oy:llä RT-ohjeistukseen perustuva Terve Talo konsepti on sisäilma tavoitteiden osalta sisäilmaluokituksen 2018 mukainen. (WSP Finland Oy)

15
6 Opastavaa materiaalia Terve talo kriteerien toteutumiseksi
Terve talo kriteereihin opastavia ohjeita on ehditty julkaisemaan jo lukuisia. Li-

säksi on julkaistu Terve talo rakentamiseen liittyvää muuta oleellista materiaalia,

jota voi suoraan hyödyntää Terve talo hankkeita valmisteltaessa. Suoraa ohjeistusta löytyy mm:
•

RT kortti RT 07-10832 // Terveen talon toteutuksen kriteerit /

•

RT kortti RT 07-10805 // Terveen talon toteutuksen kriteerit /

•

Kuivaketju10 -toimintamalli

Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle

Kriteerit ja ohjeet toimitila rakentamiselle

•

RT 07-11299, Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön tavoi-

•

LVI 05-10417, Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet

•

tearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset
RT 07-10564, Rakennuksen sisäilmasto

•

Rakennusfysiikka. Perusteet ja sovelluksia (Siikanen,Unto, Ra-

•

Lämpö ja kosteus. Rakennusfysiikka (Björkholtz Dick, Raken-

•

Sisäilmayhdistyksen ohjeet: https://www.sisailmayhdistys.fi/Ter-

•

Teknologiankehittämiskeskus TEKES : Terve talo- teknologia-

•

ToVa käsikirja, Rakennuksen toimivuuden varmistaminen ener-

kennustieto Oy)
nustieto Oy)

veelliset-tilat/Sisailmasto/Terve-Talo-kriteerit

ohjelma 1998-2002 (nykyinen Business Finland)

giatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta (Espoo 2007, VTT
TIEDOTTEITA 2413) https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2007/T2413.pdf
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7 Yritysten tarjoamat Terve talo konseptit
Eri yritysten tarjoamat Terve talo palvelut perustuvat kaikki samaan tavoittee-

seen: sisäilmaongelmien ehkäisemiseen ja turvalliseen ja terveeseen ympäris-

töön. Tavoite on siis hyvin yksimielinen ja selkeä. Yritysten käyttämät työkalut
pohjautuvat pitkälti ennalta laadittuihin ja yleisesti hyväksyttyihin Terve talo -ohjeistuksiin, erityisesti RT kortteihin. (WSP Finland Oy) Konseptien välisiä eroja

saattaa kuitenkin esiintyä; osataanko esimerkiksi hyödyntää riittävän laajasti olemassa olevaa aineistoa, päivitetäänkö RT korttien vanhentuneita viittauksia esi-

merkiksi sisäilmaluokituksen osalta uudempiin versioihin, entä miten eliminoidaan ja minimoidaan ihmisten työsuoritusten välisiä laadullisia eroja tai suorite-

taanko Terve talo palveluita vain rakennushankkeen jossain vaiheessa vai täydellisenä jatkumona läpi projektin.
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8 Terve talo konseptien huomioiminen hankkeen eri vaiheissa

Terve talo periaatteen mukainen rakentaminen on prosessi, joka etenee hank-

keen alkumetreiltä aina rakennuksen käyttöönottoon asti. Terve talo rakentami-

sen myötä tulee hankkeen eri vaiheissa huomioitavaksi Terve talo rakentamisen
tuomat erityispiirteet. (Salonen, S. Rakennuttamispalveluiden Terve talo -prosessin mallintaminen ja kehittäminen).

8.1 Hankesuunnitteluvaihe
Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi todeta, että hanketta viedään Terve talo kriteerejä noudattamalla eteenpäin. Osapuolien on sitouduttava hankkeen eteen päin

viemiseen Terve talo -hankkeena ja luoda Terve talo -asiakirja tai muilla tavoin
määritellä hankekohtaiset täydennetyt Terve talo kriteerit.
(Rakennustieto Oy. RT 07-10832.)

Rakennushankkeen kosteudenhallinta järjestelmä tulisi päättää, erityisesti jos ha-

lutaan viedä hanke esimerkiksi Kuivaketju10 kosteudenhallinta järjestelmän mukaisesti eteenpäin. Sääsuojassa rakentamisesta tulee tarvittaessa olla alustavat

vaatimukset ja lisäksi ainakin alustava päätös siitä, kuka rakennuksen ylläpidosta
vastaa sen takuuaikana ja sen jälkeen. Terve talo konseptin käyttö on sekä kor-

keamman laatutason että mahdollisten kustannusvaikutusten vuoksi vietävä

myös kaupallisiin asiakirjoihin, kuten urakkaohjelmaan ja urakkaraja liitteeseen.
Hankinta-asiakirjoissa olisi mainittava, että urakoitsijalta edellytetään mm. laatu-

suunnitelman sekä kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintasuunnitelman tekemistä ja näiden on täytettävä Terve talo asiakirjan ja / tai Terve talo vaatimusten
edellyttämät kriteerit. (Rakennustieto OY. RT 07-10832), (WSP Finland Oy).

Erikseen on myös syytä mainita, miten mahdolliset havaittavat poikkeamat sanktioidaan. (WSP Finland Oy) Asiakirjassa on todettava tarpeet ja tavoitetasot, joi-

hin pyritään ja minkälaisella aikataululla. Erikseen on myös päätettävä siitä, kuka

vastaa Terve talo konseptin kokonaisuuden toteutumisesta sekä vastaa sen laadullisen toteutumisen seurannasta. (Rakennustieto Oy. RT 07-10832) Asiakirjaa
voidaan täydentää myöhemmin siirryttäessä suunnitteluvaiheeseen.
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ToVa käsikirjassa todetaan (kuva 1), että hankkeen laatuun ja elinkaarikustannuksiin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa hankkeen alkumetreillä.

Kuva 1. Hankkeen kustannusten muodostuminen eri vaiheissa. (VTT Oy. ToVakäsikirjas. Kuva 7)

Terve talo hankkeeseen ryhdyttäessä yleisiä, perustason tavoitteita määriteltä-

essä, voi eri lähteiden, kuten RT korttien: RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen

kriteerit - Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle ja / tai RT 07-10832 Terveen

talon toteutuksen kriteerit - Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle -perusasiat
(Kuva 2) poimia hankkeen tarkastuslistan lähtökohdaksi ja täydentää sitä tarvittavin osin hankkeen erikoisvaatimukset huomioiden. (WSP Finland Oy)
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Kuva 2. Terveen talon peruspilarit (Rakennustieto Oy RT 07-10832)
Hankesuunnittelussa, Terve talo hankkeessa alustavasti määriteltävät seikat:
•
•
•

Ilman laadun tavoitearvot (sisäilmaluokitus S1 tai S2)

Lämpötila olojen tavoitearvot (sisäilmaluokitus S1 tai S2)

Rakennesuunnittelun tehtävän vaativuusluokka (AA, A tai B)

lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun tarve määräytyy tämän

perusteella sekä kriittisten rakenneosien lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu.
•
•

Rakennustöiden puhtausluokka P1 tai P2 (P1)

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtausluokka P1 tai P2 (puhtausluo-

kassa P1 käytetään pääsääntöisesti M1 luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita)

•
•

Rakennusmateriaalin päästöluokka M1 tai M2

Rakennuspaikan terveellisyyden varmistaminen (mm. maapohjan puhtaus, radon, ympäristön äänet)
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•

Miten voidaan suojautua mahdollisilta tulevilta haitoilta kuten

ympäristöön myöhemmin syntyvä rakennuskanta tai infrastruktuuri.

•

Todettujen terveellisyys uhkien minimoiminen ja ratkaisujen pitkäkestoinen toimivuus.

(Rakennustieto Oy. RT 07-1083), (WSP Finland Oy)

8.2 Suunnitteluvaihe
Suunnitteluvaiheessa tulee suunnittelijat sitouttaa Terve talo periaatteen mukai-

siin ratkaisuihin. Lisäksi suunnittelijoiden kelpoisuus ja osaaminen tulee varmis-

taa. (Ympäristöministeriö - Verkkosivut. Suunnittelu ja valvonta) Yhteisten suunnittelukokouksien asialistalle tulee ottaa Terve talo ratkaisut omana kohtanaan.

Lisäksi kaikkien tehtyjen ratkaisujen kohdalla tulee miettiä ratkaisun vaikutusta
kokonaisuuteen Terve talo rakentamisen näkökulmasta. (WSP Finland Oy)

Suunnittelijoilla tulee olla Terve talo asiakirja ja Terve talo kriteerit käytössään ja

selvä kuva prosessin etenemisestä. Käytettävän kosteudenhallinta järjestelmän

ohjeistusta tulee seurata ja järjestelmän vaatimukset täyttyä aukottomasti. Esimerkiksi Kuivaketju10 -toimintamalli (kuva3), joka on sisällytetty WSP:n Terve

talo konseptiin, tuo yksityiskohtaisia suunnittelutarpeita valituista ratkaisuista riippuen. (WSP Finland Oy)

Suunnitteluvaiheessa ei voida keskittyä vain hyvään lopputulokseen, vaan siinä

tulee huomioida myös, miten siihen päästään käytännössä juuri kyseisessä hank-

keessa. Esimerkkinä rakentamisen järjestys, jotta rakennuksen osien kuivuus ja
sisätilojen puhtaus pysyy jatkuvasti hyvällä tasolla (Mittaviiva Oy, Talonrakennus-

teollisuus 2016. Kuivana rakentaminen- opas rakentamisen kosteuden hallin-

taan). Lisäksi tulee arvioida, miten valituilla ratkaisuilla voidaan välttää kuivumisaika ongelmia tai minkälaisilla valinnoilla päästään esimerkiksi VOC päästöjen
suhteen parempaan tulokseen. Suunniteltujen ratkaisujen toimivuus työvaiheiden kannalta vaikuttaa oleellisesti suunnitellussa aikataulussa pysymiseen.
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Suunnitteluvaiheessa on syytä muodostaa myös vähimmäisvaatimukset doku-

menteille, joilla työsuoritusten onnistumista voidaan arvioida. Esimerkkinä ilmanvaihdon säätötöiden pöytäkirjan sisällön ja tarkkuuden määrittäminen. (WSP

2020) Tämän lisäksi rakennuksen käytön aikaiset toimet tulisi määritellä jo suunnitteluvaiheessa, aluksi eri järjestelmien takuutoimina suoritettavien mittausten ja
huoltojen sisältöinä. Myöhemmin hyvin määritelty sisältö voi toimia rakennuksen

huoltokirjan pohjana. (Ympäristö.fi -verkkosivu. Rakennuksen käyttö- ja huoltoohje)

Mikäli suunnitteluvaiheessa ei löydetä keinoja hankkeen viemiseksi eteenpäin
Terve talo kriteerein, tulee hanke palauttaa hankesuunnitteluvaiheeseen ja arvi-

oida uudelleen projektin laajuus ja tavoitetasot suhteessa aikatauluun ja budjettiin. (WSP 2020)

Kuva 3 Näkymä Kuivaketju 10 järjestelmästä. Järjestelmä sisältää tarkastuslistoja kosteuden hallintaan. (Kuivaketju10)
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8.3 Toteutusvaihe
Toteutusvaiheeseen siirryttäessä, tulee hankkeen osapuolille (suunnittelija, tilaaja ja urakoitsijat) jakaa perehtymistä varten ajantasainen Terve talo asiakirja.

Hyvä tapa varmistua sisällön omaksumisesta on pitää osapuolille perehtymiskoulutus asiakirjaan. (WSP Finland Oy)

Urakoitsijan perehdyttyä asiakirjaan, urakoitsija täydentää omaa laatusuunnitelmaansa siten, että se täyttää Terve talo -asiakirjan mukaiset vaatimukset. Työmaan kokouksiin on syytä ottaa omaksi aiheeksi Terve talo vaatimusten vaikutus

tuleviin työsuorituksiin, jotta kriteerien toteutuminen voidaan varmistaa jokaisen
hankinnan, uuden alihankkijan, tavaratoimituksen tai työsuorituksen osalta. Työ-

maalla on oltava oma Terve talo asioista vastaava henkilö, joka koordinoi työmaan toimintaa tältä osin. (WSP Finland Oy)

Toteutusvaiheessa Terve talo koordinaattori ja/tai Terve talo valvoja sekä rakennushankkeen muut valvojat, ja urakoitsijan Terve talo vastaava varmistavat tavoitteiden toteutumisen ja osaltaan dokumentoivat oleelliset työsuoritukset ja

työskentelytavat. Työmaan valvojat noudattavat rakennustyön työmaavalvonnan
tehtäväluetteloa, työmaan tarkastusasiakirjaa, taloteknisten töiden työmaaval-

vonnan tehtäväluetteloa ja puhtaustasovaatimus ohjeita ja seuraavat lisäksi
Terve talo rakentamisen ohjeita ja Terve talo asiakirjaa. (WSP Finland Oy)

Terve talo kriteereistä vastaava (Terve talo koordinaattori) kerää tiedon yhdeksi
kokonaisuudeksi ja huolehtii siitä, että dokumentointi tapahtuu sillä tasolla, että
tavoitteiden toteutuminen voidaan todeta myös rakennushankkeen jo päätyttyä.
WSP Finland Oy)

8.4 Vastaanotto vaihe
Sisätöiden viimeistelyvaihetta ennen, tulisi luoda hakkeen loppujaksolle erillinen

aikataulu. Aikataulussa tulisi huomioida, vastaanottovaiheen vaatima puhtaustason saavuttaminen ja säilyttäminen, toimintakokeet, viritys ja säätöjaksot, sekä

rakennuksen tuulettuminen kalustettuna. Käytännössä siis tähän aikatauluun tulee suunnitella myös käyttäjän mahdolliset tarpeet kalustaa ja varustaa rakennus
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käyttöön, sekä siihen liittyvä puhtauden hallinta ja rakennuksen tuulettumisen

mahdollistaminen vielä tämän jälkeen, kuitenkin ennen lopullista käyttöönottoa.
Puhtaaksi todetut tilat eristetään muusta rakennustyömaasta ja tahaton kulku ti-

loihin estetään. Tilaan meneville henkilöille annetaan koulutus siitä, miten puh-

taassa tilassa työskennellään, miten sinne mennään ja mitä tulee huomioida

poistuttaessa tilasta. (Rakennustieto Oy. RT 91-10970, Puhtaudenhallinnan huomioon ottaminen rakennussuunnittelussa)

Kun rakennuksen tiiveys ja puhtaus sekä rakennusosaa palvelevan tekniikan

puhtaus kuten ilmanvaihtokoneet, kiertoilmakoneet, jäähdytyskonvektorit ym. on
tarkastettu, voidaan siirtyä viritys- ja säätötöihin. Säätötöiden aluksi tulee säätötyön tekijän perehtyä suunnittelijan kanssa rakennuskokonaisuuden toimintaan

eri käyttötilanteissa. Säätötöiden tekijöillä tulisi olla hyvä käsitys minkälaisia käyttötilanteita rakennuksessa on. Esimerkiksi Ilmanvaihdon osalta tulee ymmärtää

rakennuksen normaali käyttö, tehostustilanteet, erikoislaitteistojen vaikutukset

kuten esimerkiksi purunpoistolaitteistojen ja keittiöiden huuvien vaikutus ilmanvaihtoon ja ilman virtauksiin tilojen välillä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää

hyvin erityyppisten tilojen väliseen painesuhteeseen; kuten kylpylöissä allasosas-

ton ja huoneistojen väliseen paine-eroon. Ilmanvaihdon osalta tulisi pyrkiä rakennuksessa ilmamäärien tasapainotilanteeseen. Säätötöiden lopuksi tarkastetaan

vielä, että rakennuksen painesuhde, suhteessa ulkoilmaan, on oikein. Tehdyistä
tarkastuksista, säädöistä ja virityksistä tehdään raportit, joita voidaan hyödyntää

talon käytönaikaisen virittämisen pohjana. (A- Insinöörit Rakennusten paine-erojen mittausohjeprojektin loppuraportti, Björkroth, M. ja Eskola L.)

Rakentamisen lopuksi varmistetaan, että hankkeen suunnitelmat on päivitetty

vastaamaan todellista tilannetta ja että hankkeen vastaanottoon liittyvä tarkastuksista ja mittauksista syntyvä materiaali on riittävän laadukasta ja tietosisällöltään asianmukaista. Hankkeesta kerättävän dokumentoinnin laatu tulee olla niin

hyvä ja kattava, että rakennukseen voidaan luoda hyvä kunnossapito-ohjelma,
joka kulkee rakennuksen mukana sen elinkaaren päähän asti. (Saari A. Rakennushankkeen tavoitteiden asettaminen)
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8.5 Käytön aika
Suunnitteluvaiheessa on määritelty se, miten rakennusta ja sen laitteistoja tulisi

käyttää. Nämä lähtötiedot ja rakennukseen hankittujen laitteiden hoito ja huoltoohjeet sekä vastaanotto vaiheessa syntynyt dokumentointi muodostavat raken-

nuksen käyttö- ja huolto-ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeet olisi päivitettävä vielä rakennuksen vastaanotto vaiheen virittämisen jälkeen, jotta todetut havainnot tulee
vietyä ohjeisiin. Hyvin dokumentoitujen havaintojen avulla voidaan vähentää
myöhemmin tehtävien muutos- tai säätötöiden virheiden määrää.

Suunnitteluvaiheessa on myös määritelty, mitä rakennuksesta tulee mitata ja
millä taajuudella sen turvallisuuden ja terveellisyyden toteamiseksi. Suunnitteluvaiheessa määritetyt tavoitetasot tarkastetaan ja viedään vertailuarvoiksi mitta-

rointia varten. Poikkeamia varten luodaan alustava toimintasuunnitelma. Rakennuksen ja siihen liittyvän tekniikan oikea käyttö on opetettava rakennuksen ylläpidosta vastaavalle taholle. Koulutuksessa tulee osata antaa kaikki se tieto, miten

rakennuksen olosuhteita ja järjestelmien toimintaa tulee seurata, sekä miten ra-

kennukseen viritettyjä arvoja voi muuttaa ja miten reagoidaan poikkeamia havaittaessa. (Saari A. Rakennushankkeen tavoitteiden asettaminen)
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9 Terve talo asiakirja ja sen tekniset osa-alueet
Tässä yhteydessä käydään esimerkinomaisesti läpi hankkeen Terve talo asiakirjan talotekniikan osiot, sekä tarkastellaan siihen kirjattujen vaatimusten toteutu-

minen talotekniikan osalta. Työn pohjana käytetään WSP Finland Oy:n Terve talo
asiakirjaa.

9.1 Yleistä
Tervetalo asiakirjan alkuun on syytä todeta, että hanke toteutetaan Terve talo
hankkeena, mikä tarkoittaa tavallista korkeampaa tasoa koko hankkeen laadullisten tavoitteiden asettelussa, hallinnassa ja varmentamisessa. Lisäksi on syytä

mainita Terve talo rakentamisen keskeisimmät päätason tavoitteet: varmistaa pitkäikäinen, terveellinen ja turvallinen ympäristö rakennuksen käyttäjille. Terve talo
-rakentamisen keskiössä on sisäilmaston laadun varmistaminen. (Rantamo, M.,
Kukkonen, E. Terve talo teknologiaohjelma tuotti tuloksia)

Terve talo asiakirjan perustieto-osiossa tulee mainita, että Terve talo rakentamisen tavoitteet huomioidaan hankkeen suunnitteluvaiheesta alkaen ja sitä tulee
johtaa koko hankkeen keston ajan sen laatutason edellyttämällä tavalla. Asiakir-

jassa määritellään rakennushankkeen Terve talo rakentamisen vaatimukset
hankkeeseen osallistuville. (WSP Finland Oy)

Terve talo asiakirjan pätevyys suhteessa muihin asiakirjoihin on myös tärkeää

todeta. Voidaan esimerkiksi todeta, että asiakirja on kosteuden- ja puhtaudenhallinnan osalta määräävämpi kuin muut mahdolliset tarjouspyyntö materiaaleissa
esitetyt määrittelyt, täten mahdollisten ristiriita tapauksien osalla noudatetaan ensisijaisesti Terve talo asiakirjaa. (WSP Finland Oy)

9.2 Suunnitteluvaiheen Terve talo tavoitteiden määrittely ja tarkennetut
vaatimukset

Suunnittelijoiden käyttöön kootaan Terve talo vaatimusten mukainen tavoitetaso

luettelo (taulukko 1), missä nostetaan esiin hankkeessa käytettäviä tavoitteita
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Terve talo rakentamiselle ja miten valitut tavoitteet tulisi varmentaa. Suunnittelun
perusteita luotaessa on syytä luetteloida mitä aineistoa / dokumentteja on Terve
talo rakentamisen vaatimusten määrittelyyn käytetty (WSP Finland Oy). Lisäksi

viimeistään tässä vaiheessa olisi hyvä arvioida halutaanko hankkeen arviointia

suorittaa myös esimerkiksi Rakennushankkeen ympäristöluokitukseen perustuen
(RTS). (Sisäilmayhdistys Ry. RTS-ympäristöluokituksen uudet kriteerit julkaistiin
– rakentamisessa huomio rakennusten koko elinkaareen)

Kun päätason tavoitteet on määritelty, muut rakentamisen laatua seuraavat tai
ympäristöystävällisyyttä arvioivat ohjelmat päätetty sekä hankkeessa käytettävä

aineisto lueteltu, voidaan linjata hankkeeseen määriteltävät vaatimukset ja purkaa ne osiin.

Alla luettelo esimerkin omaisesti suunnittelun pohjaksi käytettävistä dokumenteista:

•

RT 07-10805. (2003). Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit

•

RT 07-11299 Sisäilmaluokitus. (2018). Sisäilmaluokitus 2018. Si-

ja ohjeet toimitilarakentamiselle. Rakennustieto Oy.

säympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tavoitevaatimukset.
Rakennustieto Oy.

•

YMa 782/2017. (2018). Ympäristöministeriön asetusrakennus rakennushankkeen kosteusteknisestä toimivuudesta. Helsinki, Ympäristöministeriö.

•

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä

•

Rakennustöiden laatu. (2017). Rakennustöiden laatu 2017. Hel-

•

SFS 5907. Standardi rakennusten akustisesta luokituksesta.

•

26.3.2018.

sinki, Rakennustieto Oy.

SFS-EN 12464-1. Sisävalaistusstandardi. Rakennustöiden laatu.
(2017). Rakennustöiden laatu 2017. Helsinki, Rakennustieto Oy.
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Taulukko 1: Hankkeen päätason vaatimukset/tavoitteet Terve talo -näkökulmasta.

Osa-alue

Tavoite

esim. 50 vuotta. (runko ja perustuk-

Suunniteltu käyttöikä
Sisäilmasto

set 100 vuotta)

S1, S2 (sisäilmastoluokitus 2018)

Rakennustöiden

puh- P1

IV-asennusten

puh- P1 (osastoidut IV-asennusalueet)

tausluokka
tausluokka

Rakennustuotteet
materiaalit

ja M1 (EC1) (myös kaikki IV-osat ja

Valaistus
Akustiikka
Tiiveys

Energialuokka (E-luku)

tuotteet)

SFS-EN 12464-1 mukaisesti / tilakohtainen määrittely, S1 tai S2

S2/S1 mukaisesti / tilakohtainen
määrittely

q50 < 1,0 m3/h,m2

Rakennustyypin mukaan

Hankkeen perustavoitteisiin pohjautuen (Taulukko 1) on tarkennettava vaatimuk-

sia järjestelmällisesti. Tämä voidaan tehdä valitsemalla perustason vaatimus kerrallaan ja avaamalla sen sisältö riittävän pieniin osiin (kuva 4).
(Rakennusteollisuus Oy RT 07-11299 Sisäilmaluokitus. 2018)

9.3 Hankkeelle märiteltyjen perustasovaatimusten tarkentamin
Valitaan perustason vaatimus, kuten valittu sisäilmasto, valaistus, akustiikka tms.
ja eritellään vaatimuksen vaikutukset ja tavoitteet tarkemmin hankkeeseen (Kuva

4). Keskitymme tässä työssä erityisesti osa-alueisiin, missä talotekniset järjestelmät ovat merkittävässä roolissa.
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Osa-alue / Perustavoite
Suunniteltu käyttöikä

Valittu tavoitetaso
50 vuotta. (runko ja perustukset 100 vuotta)

Sisäilmasto

S2 (sisäilmastoluokitus 2018)

Rakennustöiden puhtausluokka
IV-asennusten puhtausluokka

P1
P1 (osastoidut IV-asennusalueet)

Rakennustuotteet ja materiaalit
Valaistus

Akustiikka
Tiiveys
Energialuokka (E-luku)

Sisältö
Operatiivinen lämpötila
ilma liikenopeus
Sisäilman laatu

M1 (EC1) (myös kaikki IV-osat ja tuotteet)

Rakennusmateriaalien
päästöt

q50 < 1,0 m3/h,m2

<4m3/h,m2

SFS-EN 12464-1 mukaisesti / tilakohtainen määrittely
Valaistuksen tavoitearvot
+S1 ja S2
S2/S1 mukaisesti / tilakohtainen määrittely
Akustiset tavoitteet

Rakennustyypin mukaan A

Rakennuksen
energiatehokkuus ja
ilmanpitävyys

Kuva 4. Perustason tavoitteet jaettu pienempiin osiin käsiteltäväksi.

9.3.1 Huonelämpötila (operatiivinen lämpötila)
Valitaan hankkeen tavoitteet huomioiden keskeiset määritelmät sisäilmaston

lämpötila olosuhteiden lähtökohdaksi. Tässä tapauksessa sisätilojen lämpöolosuhteiden perustana toimii tilan operatiivinen lämpötila ja sen rajat määräytyvät

Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaisesti. Kuvan 4 mukaisesti tarkastelemme tässä
esimerkkitapauksessa Taulukon 2 saraketta S2.

29
Taulukko 2. Sisäilman lämpötilavaatimukset Terve talo hankkeessa
(Rakennustieto Oy. Sisäilmastoluokitus 2018)

Hankkeen kustannuksiin voidaan vaikuttaa määrittämällä erikseen mitä tiloja vaatimukset koskevat. Lähtökohtana on, että vaatimukset koskevat kaikkia jatkuvan

oleskelun tiloja. Näitä ovat esimerkiksi julkisissa rakennuksissa toimistotilat, neuvotteluhuoneet, opetustilat ja liiketilat. Tarkempi listaus tiloista, joita vaatimukset

koskevat, voidaan lisäksi esittää erillisessä tilatyyppi luettelossa tai huonekorteissa. (WSP Finland Oy) Luettelossa voidaan myös sulkea vaatimusten ulkopuolelle tiloja kuten varastot ja teknisiä tiloja. Huomioitavaa kuitenkin on, että ti-

loissa, jotka asetetaan vaatimusten ulkopuolelle, tulee yhtä lailla toteutua sisä-

olosuhteiden yleiset perusvaatimukset ympäristöministeriön uuden rakennuksen
sisäilmaston ja ilmanvaihdon 1009/2007 asetuksen mukaisesti. Määrittelyissä tulee huomioida myös missä ja miten olosuhteita seurataan. Esimerkiksi tilat joita

olosuhdevaatimukset koskevat, on varustettava määriteltävän tavoitearvon seurannalla eli tässä tapauksessa lämpötilaseurannalla. Seurantapisteiden määrä ja
tyyppi on valittava tilatyyppiin sopivaksi. (WSP Finland Oy)
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Terve talo hankkeen suunnitteluvaiheessa, lämpötila simulointi tai olosuhde arviointi tulisi toteuttaa tilatyypeittäin ja valita vähintään yksi jokaisesta ilmansuunnasta. Lisäksi tulisi valita erikokoisia tiloja, kuten erikokoisia toimistohuoneita,

opetustiloja ja luokkahuoneita. (WSP Finland Oy) Huomion arvoinen seikka on,

että ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiankulutuksesta (29§)
määrittää lämpötila rajoja eri käyttötarkoituksen mukaisille rakennuksille jäähdy-

tystarpeen määrittämiseksi. Nämä rajat toimivat peruslähtökohtana, mutta ympä-

ristöministeriön perusvaatimus sallii rakennuksen käyttötarkoitus luokissa lämpötilan ylityksen 150 astetuntia 1.6 -31.8 välisellä ajanjaksolla, kun taas Sisäilmaluokitus 2018 määrittää ylitykselle sallitun lämpötilapoikkeaman suuruuden ja

lämpötilapysyvyydeksi 90% käyttöajasta. (Ympäristöministeriön asetus uuden ra-

kennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017 ja Rakennusteollisuus Oy RT 0711299 Sisäilmaluokitus. 2018)

Määritellään Operatiivisen lämpötilan vaatimukset hankkeessa:
•

Työskentelytilojen operatiivinen lämpötila pysyy sisäilmaluokan S2 mu-

kaisissa rajoissa vähintään 90 % käyttöajasta eikä enimmäistaso ylity rakennuksen käyttöaikana. Lämpötilarajat on esitetty Sisäilmastoluokitus
2018:ssa.

•

Kaikissa työskentelytiloissa on oleskeluvyöhykkeellä riittävä määrä sisä-

•

Palvelun tuottajan (suunnittelijan) tulee tehdä olosuhdesimulointi suunnit-

lämpötilan jatkuvia mittauksia, jotka on yhdistetty rakennusautomaatioon.
teluvaiheessa, sekä myöhemmin päivittää simulointi toteutuneilla rakenteilla.

(Rakennusteollisuus Oy RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus. 2018)
9.3.2 Ilman liikenopeus

Sisäilmastoluokitus 2018 pitää sisällään ilman liikenopeudelle asetettuja raja-arvoja (taulukko 3) (Rakennusteollisuus Oy RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus.
2018)
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Taulukko 3 Ilman liikenopeuden raja-arvot Terve talo hankkeessa. (Rakennustieto Oy. Sisäilmastoluokitus 2018)

Ilman liikenopeutta määriteltäessä voidaan määritellä tarpeen mukaan myös

poikkeuksia. Hankekohtaisesti onkin syytä harkita, ulotetaanko vaatimukset kos-

kemaan kaikkia eri tilatyyppejä. Ilman nopeuden määrittäminen S1 / S2 vaatimusten mukaiseksi kaikissa tiloissa ei taloteknisistä ratkaisuista riippuen ole välttämättä aina järkevää tai kustannustehokasta. Esimerkinomaisesti voidaan mainita mm. korkeat liikunta- ja juhlasalit sekä uimahallin ikkunaseinustat.
Määritellään vaatimukset ilman liikenopeudelle hankkeessa:
•
•

Ilman liikenopeuden raja-arvot Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaisesti.
Ennen käyttöönottoa ilman liikenopeudet todennettava mittaamalla.

9.3.3 Sisäilman laadun tavoitteet
Terve talo rakentamiseen opastavassa materiaalissa (RT-kortit, sisäilmastoluokitukset) on annettu rakennuksessa seurattaviksi suureiksi yleiset, erilaisissa koh-

teissa esiintyvät sisäilmaan vaikuttavat komponentit (Taulukko 4). Hankkeen tyypistä riippuen voi olla tarpeen ulottaa seuranta rakennuksen sisällä tai ulkopuo-

lella olevasta toiminnasta aiheutuvan sisäilmaa kuorimittavien päästötekijöiden mukaan.
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Taulukko 4 Terve talo hankkeen yleiset, sisäilman laadun tavoitearvot. (Rakennustieto Oy. Sisäilmastoluokitus 2018)

Hiilidioksidin mittaamisen suhteen voidaan pitkälti noudattaa operatiivisen läm-

pötilan mittaamiseen ja seurantaan liittyvää ohjeistusta. Tavoitearvojen saavutta-

mista arvioidaan yhden tunnin liukuvan keskiarvon perusteella. (Lähde: Rakennusteollisuus Oy RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus. 2018)

Riittävällä ja tarpeen mukaisella ilmanvaihdolla pyritään paitsi hallitsemaan sisätilojen lämpötilaa, myös poistamaan rakennuksessa sisältäpäin syntyviä epäpuh-

tauksia. Riittävään ilmanvaihdon mitoitukseen löytyy suunnittelun pohjaksi Sisäilmastoluokitus 2018:sta ohje. (Taulukko 5)

Taulukko 5 Sisäilmastoluokkien mukaiset mitoitusarvot ilmanvaihdolle. Luokat

noudattavat standardin SFS-EN 16798- 3:2017 Arvoja. (Rakennustieto Oy. Sisäilmastoluokitus 2018,16)
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Radonin hallintaan liittyviä määräyksiä on annettu mm. ympäristöministeriön

asetuksilla (465/2014) sekä uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaih-

dosta (1009/2017). Radon säteilyn suhteen on suunnitteluvaiheessa huomioi-

tava myös Suomessa esiintyvät alueelliset geologiset vaatimukset ja ryhdyttävä
niiden vaatimiin toimiin. Jos Radonin torjunnan onnistuminen katsotaan tarpeelliseksi todentaa, tapahtuu tämä rakennuksen valmistumisen jälkeen, tiettyyn aikaan vuodesta tehtävällä ja kyseiseen mittauksen soveltuvalla pitkäkestoisella
mittausmenetelmällä. (Rakennustieto RT 103123. Radonin torjunta. 2019)

Pienhiukkasten määrään sisätiloissa voidaan vaikuttaa riittävän ilmanvaihdon ja
rakennusmateriaali valintojen lisäksi ilmanvaihdon suodatusasteen valinnalla.
Suodatusasteiden valinnan arvioinnissa onkin hyvä aloittaa ulkoilmaluokan ODA

1 - ODA 3 määrittämisellä (Taulukko 6). Suodatinluokkien määrittely tapahtuu
standardissa SFS-EN ISO 16890. Terve talo vaatimuksissa määritetty hiukkasmäärä- ja koko vaatimukset tarkoittavat käytännössä sitä, että lopputulos toteu-

tuu vain tuloilmaluokan SUP 1 arvoilla, sillä standardin SFS-EN 16798-3:2017
mukaan (Taulukko 7) SUP2 tuloilmaluokalle sallitaan 12,5 µg/m3 pitoisuus, kun
taas Terve talo rakentamisen noudattamassa Sisäilmaluokissa S2 ja S1 arvon on
alitettava 10 µg/m3. (Talotekniikkainfo. Sisäilmasto ja ilmanvaihto)

Taulukko 6 Suositeltavat suodatusluokat eri ulkoilman ja tuloilmaluokan yhdistelmille (SFS-EN 16798-3:2017)
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Taulukko 7 Tuloilman (SUP) luokitus, SFS-EN 16798-3:2017 - mukaan
(Talotekniikkainfo)
Luokka

Kuvaus

PM2,5

PM10
Tuloilma - erittäin pienet hiukkasmaiset
(ja/tai kaasumaiset) epäpuhtauspitoisuudet
Tuloilma - pienet hiukkasmaiset (ja/tai
kaasumaiset) epäpuhtauspitoisuudet
Tuloilma - keskimääräiset hiukkasmaiset
(ja/tai kaasumaiset) epäpuhtauspitoisuudet
Tuloilma - suuret hiukkasmaiset (ja/tai
kaasumaiset) epäpuhtauspitoisuudet
Tuloilma - erittäin suuret hiukkasmaiset
(ja/tai kaasumaiset) epäpuhtauspitoisuudet

SUP 1
SUP 2

SUP 3
SUP 4

SUP 5

Hiukkasmaisten epäpuhtauksien raja-arvot

6 µg/m3
12,5 µg/m3

12,5
µg/m3
25
µg/m3

25 µg/m3

37,5
µg/m3
v50
µg/m3

32,5 µg/m3

75
µg/m3

18 µg/m3

Määritellään vaatimukset ilman puhtaudelle hankkeessa:
•
•

Sisäilman laadulliset tavoitearvot S1 tai S2 mukaan

Oleskelutiloihin toteutetaan riittävä ilmanvaihto hiilidioksidipitoisuuden pitämiseksi vähintään sisäilmastoluokan S2 mukaisessa ilman laadun tavoitearvossa tilan käyttöaikana.

•

Suuren ja vaihtelevan henkilökuorman tiloissa on tilakohtainen ilmanlaa-

dun mittaus, johon on liitetty ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus. Tyypillisesti tilat, joiden mitoitus on alle 3 m /hlö. Näitä ovat mm. kuormitetut
2

aulat, ruokailutilat, auditoriot, kahvilat sekä ravintola- ja neuvottelutilat.
•

Jos tilan käyttötarkoitukseen perustuen voidaan osoittaa, että tilan tuleva

käyttäjämäärä ei saavuta sisäilmastoluokan oletusilmavirtaa, voidaan
käyttää alhaisempia arvoja (mm. koulujen teknisen työn tilat).

•

Ilmanlaadun mittauksessa on käytettävä tilan sisäilman laadun mittauk-

seen ja tilan käytön päästöihin perustuvaa mittausmenetelmää. Esimerkiksi mittausanturina voidaan käyttää CO2, TVOC tai muuta ilmanlaatu-

mittausta. Pelkkään lämpötilamittaukseen perustuvaa ohjausta ei voi hyväksyä ilmanlaadun toteutumisen lähtökohdaksi.
•

Tavoitteiden saavuttaminen tulee varmentaa mittausten avulla ensimmäisen käyttövuoden aikana, Radon mukaan lukien.

(Rakennustieto Oy. Sisäilmastoluokitus 2018 ja WSP Finland Oy)
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Lisäksi on määriteltävä tilat joita vaatimukset ei koske sekä miltä osin ja kuinka

paljon voidaan Sisäilmastoluokan mukaisesta tavoitearvosta poiketa. Ilmanlaatutasosta poiketessa on syytä huomioida, että epäpuhtaudet eivät siirry hallitsemattomasti tilojen välillä, eli ilma siirtyy likaisemman tai olosuhde vaatimuksiltaan vähäisemmän tilan suuntaan. (Talotekniikkainfo. Palautus, siirto- ja kierrätysilma)
9.3.4 Rakennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuotteiden päästöt
Rakennustuotteet, kalusteet ja sisustusmateriaalit vapauttavat ilmaan kemikaa-

leja. Rakennukseen käytettyjen rakennusmateriaalien ja muiden tarvikkeiden
päästöjen määrä pyritään minimoimaan valitsemalla vähäpäästöisiä tuotteita.

Tuotteiden päästöt luokitellaan päästöluokituksella, joka on kolmiportainen, jossa

M1 on vähäpäästöisin luokka ja M3 päästöiltään suurin luokka. M-luokitus on
kotimainen rakennusmateriaalien päästöluokitus, jonka myöntää Rakennustietosäätiö RTS, kun taas Emicode EC1 ja EC1Plus on Eurooppalainen laadunhallintajärjestelmä, jonka luokittelumerkin saaneet tuotteet voidaan myös hyväksyä.

Terve talo hankkeissa pyritään käyttämään M1- tai EC1 ja EC1Plus luokan tuotteita. (Taulukko 8) Mikäli joudutaan käyttämään päästöluokaltaan huonompaa
tuotetta, tulee erityisesti huomioida myös tuotetta asennettava määrä, jotta rakennustuotteiden emittoima kemikaalien kokonaismäärä ei ylitä sallittuja rajoja.

Suoraan ilmanvaihdon kanssa tekemisissä oleville tuotteille on määritelty vielä

erikseen puhtausvaatimuksia (Taulukko 9) (Rakennustieto. Mikä on M1?) (Emicode)
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Taulukko 8 Terve talo hankkeessa pyritään käyttämään M1 luokan tuotteita.
(Rakennustieto Oy. Sisäilmastoluokitus 2018)

Taulukko 9. Kanaville ja kanavaosien puhtaudelle on määritelty erikseen puhtausvaatimuksia. (Rakennustieto Oy. Sisäilmastoluokitus 2018,)
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Korjaushankkeissa ei kaikkia epäpuhtauslähteitä ole aina mahdollista poistaa.

Tällöin rakennukseen jäävät epäpuhtauslähteet voidaan kapseloida tai suojata.
Menetelmä tulee suunnitella tapauskohtaisesti. Hyväksyttyjä menetelmiä ovat

mm. pinnoittaminen, kotelointi tai esimerkiksi avointen pintojen maalipinnoitus.

Valitun ratkaisun tulee estää epäpuhtauksien vapautumisen huoneilmaan. (WSP
Finland Oy) (Saint-Gobain Oy. Sisäilmakorjauksella hyvinvointia yhteensopivilla
ratkaisuilla)

Formaldehydi pitoisuuden raja-arvo voi olla korkeintaan 100 μg/m3, kun mittaus

suoritetaan 30 min keskiarvo mittauksella. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten

asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 16§). Ilmaan emittoituvien Kemikaalien
kirjo on hyvin laaja ja siksi sallitun määrän määrittäminen, tulee suorittaa tapaus-

kohtaisesti tukeutuen mm. seuraaviin standardeihin: TVOC:ISO 16000-5:2007
(Indoor air) ja ISO 16000-6:2011 (Indoor air - Osa 6: Determination of volatile

organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on tenax
ta sorbent, thermal, desorption and gas chromatography using ms or ms-fid)

sekä ISO 16017-1:2000 indoor, ambient and workplace air - sampling and anal-

ysis of volatile organic compounds bysorbent tube/thermal desorption/capillary
gas chromatography - osa 1 Pumped sampling) – standardiin.

Kaikille tuotteille ei ole saatavana valmista luokitusta. Vähäpäästöisyys voidaan
tarvittaessa osoittaa todentamalla materiaalien päästöluokan M1 vaatimuksiin

hyväksyttävällä testausmenetelmällä (EN 16516:2017 + EN ISO 16000-9:2006 +
ISO 16000-28:2012). Mittaukset voidaan suorittaa kertamittauksina tyyppitiloista
ennen käyttäjien sisään muuttoa, kun ilmanvaihto on jo tuuletuskäytöllä.

Lisäksi rakennushankkeissa käytetään paljon tuotteita, jotka lähtökohtaisesti

voidaan luokitella vähäpäästöisiksi, kuten betoni, luonnonkivi, keraamiset- ja puristelaatat sekä käsittelemätön puutavara. (Rakennustieto Oy. Ympäristö, sisäilma ja terveys)

Määritellään vaatimukset rakennusmateriaaleille hankkeessa:
•

Kohteeseen tulevat epäorgaaniset kuidut tulee olla suojattuja tai koteloituja kaikissa sisäilmaan rajoittuvissa tiloissa. Peruskorjauksissa kaikki
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olemassa olevat suojaamattomat kuidun lähteet tulee poistaa tai koteloida.
•

Kohteeseen asennettavat kiintokalusteet ovat vähäpäästöisiä tai niiden

•

Tuotteiden vähäpäästöisyys raportoidaan työmaavaiheessa luettelolla,

kaikki valmistusmateriaalit, liimat ja pinnoitteet ovat vähäpäästöisiä.

josta käy ilmi tuotteen nimi, valmistaja, käyttökohde sekä tieto tuotteen
päästösertifikaateista.

•

Rakennukseen jäävät epäpuhtaudet luetteloidaan ja niiden käyttökohde

•

Rakennuksen käyttöönottovaiheessa, hyväksytyillä mittausmenetelmillä

ja suojaus tai kapselointimenetelmä dokumentoidaan. (korjaushankkeet)
tehdyillä mittauksilla osoitetaan, että huoneilman sisältämä epäpuhtauksien pitoisuudet alittuvat valmiissa rakennuksessa ennen käyttöönottoa.

•

•

Mitattujen pitoisuuksien tulee alittaa seuraavat raja-arvot ennen käyttöönottoa:

•

Formaldehydi ≤ 100 μg/m3, 30 min keskiarvo (Työterveys-

•

TVOC ≤ 1000 μg/m3, 30 min keskiarvo

laitos. Formaldehydi)

Mikäli käyttöönotossa tehdyt mittaustulokset eivät alita Sisäilmastoluoki-

tuksen 2018 mukaisia raja-arvoja, uusitaan mittaus käyttöjakson aikana.
Käyttöjaksolla mitattujen pitoisuuksien tulee alittaa Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaiset raja-arvot M1.

•

Tarkastetaan puhtaustaso (Taulukko 10) toimintakoevaiheessa Sisäilmaluokitus 2018 kohdan 2.3.3 mukaisesti

(Rakennustieto Oy. RT 07-11299, Sisäilmastoluokitus 2018)
Taulukko 10. puhtaustason määrittely pölykertymän perusteella. (Rakennustieto Oy. Sisäilmastoluokitus 2018)
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9.3.5 Valaistuksen tavoitearvot

Sisävalaistus standardi SFS-EN 12464-1: 2003 Valo ja valaistus. työkohteiden

valaistus. Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus asettaa minimi vaatimuksia
erilaisten tilojen valaistusvaatimuksille. Terve talo kohteen vaatimuksen asettelu-

vaiheessa tulisi tarkentaa haluttuja suureita, kuten häikäisemättömyys vaatimuksia, valaistusvoimakkuutta ja valaistuksen tasaisuutta mukailemaan mm. invalidi-

liiton suosituksia tai tilan käyttötarkoituksen mukaisia tarpeita. Valaistuksen suun-

nitteluvaiheessa voidaan myös huomioida esteettömyys näkökulmia, kuten suun-

nitella valaistusta tukemaan mm. erivärisiä pintoja, joiden avulla voidaan tuoda
esiin vaikkapa sisäänkäyntejä tai esimerkiksi portaiden erottuvuutta voidaan parantaa. (invalidiliitto. Esteettömyys julkinen rakennus)

Terve hankkeessa noudatettava Sisäilmastoluokitus 2018 antaa melko vähän

vaatimuksia valaistukselle, (Taulukko 11) joitain määrityksiä on kuitenkin annettu;
S1 tason vaatimuksissa on todettu että “hyviä valaistusolosuhteita on tukemassa
yksilöllisesti säädettävä valaistus + aurinkosuojaus.” ja S2 vaatimuksiin on mainittu että: “tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukainen hyvä valaistusolosuhde.” (Rakennusteollisuus Oy RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus. 2018)

Taulukko 11. RT07-11299 Tervetalohankkeen mukaiset valaistuksen tavoitearvot. (Rakennusteollisuus Oy. Sisäilmastoluokitus. 2018)

Sisäilmaluokituksen mukaan, tulee valaistus suunnitella tilan käyttötarkoitus huo-

mioiden. Alla esimerkinomaisesti sisävalaistus standardista SFS-EN 12464-1
kohta 5.36. Taulukko 12 havainnollistaa tilakohtaisen suunnittelun tarvetta. Ku-

vasta voi myös havaita, että esimerkiksi kohteen käyttö ajankohdalla voi olla vaikutusta valaistuksen vaatimuksiin kuten Iltakäyttöön tarkoitettujen opetustilojen
osalta.
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Taulukko 12 Sisävalaistus standardista on löydettävissä tilatyypeille määritellyt

valaistuksen arvot (Standardi SFS-EN 12464-1: 2003 Valo ja valaistus työkohteiden valaistus Osa 1, Taulukko 5.36 Opetustilat – Opetusrakennukset)

Rakennuksen valaistukseen liittyviä ominaisuuksiin vaikuttaa myös tilaan tuleva

päivänvalo. Työskentely- ja opetustilojen päivänvalokertoimen päivänvalosuhde
tulee olla 2 % vähintään 80 % tilan pinta-alasta. (Standardi SFS-EN

17037:2018) Päivänvalokerroin kuvaa vaakapinnalle (työtasolle) tulevan päivänvalon osuutta kattopinnalle tulevasta valomäärästä. Tarkempi määrittely on esitetty standardissa EN 15193, Annex C. Päivänvalokerroin lasketaan simuloin-

tiohjelmistolla diffuusin valon tilanteelle, jossa ulkovalaistuksen taso on 10 000
lx. Päivänvalokertoimen laskenta ottaa huomioon mm. ikkunan ominaisuudet,

ulkopuoliset varjostukset ja pintojen heijastuvuuden. (PrEN 15193: Energy per-

formance of buildings — Energy requirements for lighting) Maankäyttö ja rakennuslakiin on myös sisällytetty rakennukseen tulevalle luonnonvalolle vaatimuksia:

Asuin-, majoitus- ja työtilassa on oltava ikkuna luonnonvalon saamiseksi.

Työtilan ja yhden asuinhuoneistossa olevan asuinhuoneen valaistus saadaan järjestää myös toisen tilan kautta tulevalla välillisellä luonnonvalolla.
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Edellä esitettyä lainkohtaa täydentää vielä Ympäristöministeriön asetus asuin-,

majoitus- ja työtiloista (1008/2017) missä tarkennetaan 5 §:ssä, kohta asuin-, majoitus- ja työtilan ikkuna seuraavasti:

Asuin- ja, majoitustilan ikkunan valoaukon on oltava vähintään

1/10 huonealasta. Ikkunan sijoituksen ja muun järjestelyn on varmistettava huoneen valoisuus, näkymä ulos huoneesta
Valaistuksen vaatimusten määrittely:
•

Noudatetaan Standardi SFS-EN 12464-1 minimi vaatimuksia, täydentäen

•

Tilojen valaistustasojen tulee täyttää standardin EN 12464-1 vaatimukset

•

Työskentely- ja opetustilojen valaisimien pintakirkkaus ja kiusahäi-

sisäilmasto olosuhde 2018 vaatimuksilla

valaistusvoimakkuudelle (lx) ja valon tasaisuudelle.

käisyarvo (UGR) vastaavat standardin EN 12464-1 tilatyypin mukaisia
vaatimuksia.

•

Ulkovalaistuksen tulee täyttää standardin EN 12464-2 vaatimukset keskimääräiselle valaistusvoimakkuudelle (lx).

9.3.6 Akustisen suunnittelun suureet
Myös akustiikka on osana Terve talo rakentamista, onhan akustiikkavaatimukset
osa myös esteettömyysvaatimuksia. (Kuuloliitto ry. Esteetön kuunteluympäristö).

Tilojen huoneakustiikasta säädetään ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017) (RT 103124, 2019). Rakennustieto on jul-

kaissut aiheesta kortin RT 07-10881- Huoneakustiikka, joka voi toimia suunnitte-

lijoille perustietona. Varsinaiseen suunnitteluun löytyy tarkempaa, tilan käyttötar-

koituksen huomioivaa ohjeistusta esimerkiksi RIL:n (Suomen rakennusinsinöörien liitto) julkaisuista.

Terve talo vaatimuksissa, suunnitellaan lähtökohtaisesti Sisäilmaolosuhteiden

vaatimustasot vähintään S2 mukaisesti (Taulukko 13), mikä tarkoittaa vähintään
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luokkaa C standardin SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus mukaisesti.

Koska C-luokka edustaa vaatimusten minimitasoa, on tarkasteltava tilakohtai-

sesti mahdolliset tarpeet korkeammalle vaatimustasolle (B tai A). S1 luokka edus-

taa Standardin luokkaa B. (Rakennusteollisuus Oy RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus. 2018)

Taulukko 13 Akustisia suureita Standardin SFS 5907 mukaan. (Rakennustie- to
Oy. Sisäilmastoluokitus 2018)

Sisäilmastoluokitus S2 on vain osin tiukempi kuin standardin minimi vaatimukset
tai Ympäristöministeriön vaatimukset. (Rakennusteollisuus Oy RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus. 2018) (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä)
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Ympäristöministeriön asetuksen vaatimusten mukaisesti tulee suunnittelussa

huomioida ainakin seuraavat seikat, joille on määriteltävä hankekohtaisesti vaatimukset. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä:
•

•

•

•

•

•

Äänitasoeroluku D mittaluku, joka kuvaa huonetilojen välistä ilmaääneneristystä. Pienin sallittu äänitasoerotusluku on asuntojen, majoitus- tai
potilashuoneiden välillä 55 dB ja uoskäytävästä asuin-, majoitus- tai potilashuoneeseen 39 dB
Askeläänitasoluku L’ + C
mittaluku, joka kuvaa huonetilojen välistä
askelääneneristystä. Suurin sallittu askeläänitasoluku on asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden välillä 53 dB ja uloskäytävästä asuin-, majoitus- tai potilashuoneeseen 63 dB.
Keskiäänitaso L
mittaluku, joka kuvaa muun kuin tilapäisen äänen
melun voimakkuutta huone- tai ulkotilassa. Jatkuvan laajakaistaisen äänen vaatimusten vaihteluväli rakennuksen eri tilojen välillä voi olla 33 db45 dB. Asuin, majoitus- tai potilashuoneissa vaatimus on 28dB. Impulssimaiselle tai kapeakaistaiselle äänelle on erikseen määritelty vaihteluväli
rakennuksen eri tilojen välille, joka on 30 dB- 40 dB. Asuin, majoitus- tai
potilashuoneissa vaatimus on 25 dB.
Enimmäisäänitaso L
mittaluku, joka kuvaa muun kuin tilapäisen äänen ajoittaisen lyhytaikaisen melun voimakkuutta huone- tai ulkotilassa.
Jatkuvan laajakaistaisen äänen vaatimusten vaihteluväli rakennuksen eri
tilojen välillä voi olla 38 db- 50 dB. Asuin, majoitus- tai potilashuoneissa
vaatimus on 33 dB. Impulssimaiselle tai kapeakaistaiselle äänelle on erikseen määritelty vaihteluväli, joka rakennuksen eri tilojen välillä on, 35 dB45 dB. Asuin, majoitus- tai potilashuoneissa vaatimus on 30 dB.
Jälkikaiunta-aika T mittaluku, joka kuvaa huonetilan kaiuntaa. Esimerkiksi, opetustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5 –0,7s ja ruokailu ja liikuntatiloissa ohjearvo on pienempi tai yhtäsuuri kuin 1,2 kun taas
esimerkiksi avoimessa toimistotilassa korkeintaan 0,5s ja toimistohuoneessa 0,8 sekuntia
Runkoääni, rakenteen tai muun kiinteän kappaleen melua aiheuttava mekaaninen värähtely. Käytännössä tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi askelääntä, liikenteen aiheuttamaa ääntä tai taloteknisten järjestelmien aiheuttamaa ääntä (Taulukko 14).
nT,w

nT,w

I,50-2500

Aeq,T

AFmax,T

(Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä)
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Taulukko 14 Ohjearvoja erilaisille tiloille, taloteknisistä järjestelmistä syntyville
melun tasolle. (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä)

Tärinä, ihmisen havaitsema häiritsevä mekaaninen värähtely. Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 dB ja impulssimaisen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen melun
keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa
25dB (taulukko 15). Rakennuksen hissien ja taloteknisten laitteiden asennukset on suunniteltava ja toteutettava siten, että niiden synnyttämä äänitaso ei ylitä asuntojen asuinhuoneissa tai oleskelutiloissa, majoitus- tai potilashuoneissa, saman tai läheisten asuinrakennusten avattavien ikkunoiden tai tuuletusluukkujen ulkopuolella, oleskeluun käytettävillä parvekkeilla tai virkistykseen käytettävillä piha- tai oleskelualueilla taulukon 15
mukaisia lukuarvoja. (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä)
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Taulukko 15 erilaisille tiloille sallittuja äänenvoimakkuuden rajoja. (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä)

Yksityiskohtaiset ohjeet akustiikan määrittämiseksi löytyy hanketyypistä riippuen

esimerkiksi RT RakMK-21772 tai Ympäristöministeriön rakennuksen ääniympä-

ristöohjeistuksesta. Suomen Rakennusinsinöörien liiton ohjeista RIL 243-1-2007
Akustiikan perusteet, RIL 243-2-2007 Oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja kirjastot sekä RIL 243-3-2008 Toimistot.

Akustisten ominaisuuksien määrittely:

•

Sisäilmastoluokituksen 2018 taso S2 tai S1

9.3.7 Rakennuksen energiatehokkuus ja ilmanpitävyys

Rakennuksen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset on määritettävä Ympäristöministeriön

asetuksen,

1010/2017 3§ mukaan:

uuden

rakennuksen

energiatehokkuuden

Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava uuden rakennuksen suunnittelusta siten,
että se käyttötarkoituksensa mukaisesti on:

1) energiatehokkuudeltaan joko laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luvun) tai rakenteellisen energiatehokkuuden mukainen
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2) on rakennuksen lämpöhäviöltään vähäiselle energiantarpeelle edellytykset luova

3) on energiatehokas laskennalliselta kesäajan huonelämpötilaltaan,
energiankäytön mittaamiseltaan, lämmön ja sähkön tehon tarpeeltaan
sekä käytettäessä koneellista ilmanvaihtojärjestelmää myös ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholtaan.
Energiatehokkuuden laskennallinen vertailuluku, E-luku (kWhE/(m2 a)) on energiamuotojen, kuten kaukolämmön, kaukojäähdytyksen, fossiilisten polttoaineiden

ja rakennuksessa käytettävien uusiutuvien polttoaineiden kertoimilla painotettu,
rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus, rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa. (Ympäristöministeriön asetus 1010/2007)

Rakennuksen energiatehokkuutta suunniteltaessa tarvitsee suunnittelussa huomioida esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoitusluokka ja rakennuksen käyttämät
energiamuodot sekä erikseen Ympäristöministeriön asetuksen 10/ 2017 8 § mu-

kaan vaatimukset laskentamenetelmälle, jossa sanotaan, että laskenta on tehtävä laskentamenetelmällä, joka ottaa huomioon vähintään seuraavat tekijät:
•

rakennusosien ja niiden liitosten lämpöominaisuudet, rakennuksen ilman-

pitävyys (rakennusvaipan ilmanvuotoluku [q50] voi olla enintään
4m3/(h·m2 ))

•
•
•

sisäilman lämpötila

lämpimän käyttöveden tarve

ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde. Käyttötar-

koitusluokkien 1 ja 2 minimivaatimus on 65% ja käyttötarkoitusluokissa 39 on nestekiertoisille järjestelmille määrätty 68%:n ja muille lämmöntalteenotto järjestelmille 73% minimitaso.

•

lämpökuormat henkilöistä, valaistuksesta, sähkölaitteista, lämpimästä

•

tilojen ja ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmän lämpö- ja sähköenergian

•

käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpö- ja sähköenergian tarve

käyttövedestä ja auringosta
tarve
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•

ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian tarve: Jos rakennuksessa on ko-

neellinen ilmanvaihtojärjestelmä, voi koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho olla enintään 1,8 kW/(m3/s) ja koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän minimivaatimus 0,9kW/(m3/s)

•

kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähköenergian tarve. Ja silloin, kun rakennukseen suunnitellaan aurinkokeräin, aurinkopaneeli tai jäteveden
lämmöntalteenotto

•
•
•
•

aurinkokeräimen lämmöntuotto ja sen hyödyntäminen rakennuksessa
aurinkopaneelin sähköntuotto ja sen hyödyntäminen rakennuksessa

jäteveden lämmöntalteenotto ja sen hyödyntäminen rakennuksessa.

Jos rakennuksen sisäilman lämpötilan hallinta edellyttää jäähdytystä, rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus on laskettava laskentame-

netelmällä, joka 1 momentissa mainittujen tekijöiden lisäksi ottaa huomi-

oon jäähdytysjärjestelmän lämpö- ja sähköenergian tarpeen ja jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon rakenteiden lämmönvaraus ominai-

suuden ajasta riippuvaisena enintään tunnin aika-askeleella (dynaaminen
laskentamenetelmä).
•

Rakennuksessa on oltava energiankäytön mittauksen mahdollistavat mittauslaitteet tai mittaus valmius.

(Ympäristöministeriön asetus 1010/2007)
Energian käyttö- ja ilmanpitävyys vaatimukset Terve talo hankkeessa

Määritellään Ilmanpitävyyden tavoite arvo Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaan:
Pyrittäessä hyvään sisäympäristön laatuun (luokat S1 ja S2) ilman-

pitävyyden tavoitearvon tulee olla q50 ≤ 1,0 m /h,m . Rakennusvai3

2

pan ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla määritetään standardissa
SFS EN ISO 9972 käyttäen mittausmenetelmää B (rakennuksen vaipan testaus).

(Rakennusteollisuus Oy RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus. 2018)
Ilmanpitävyys mitataan sisäilmastoluokissa huoneistomittauksena, jolloin mittauksessa mukana on oltava vähintään 20 % huoneistojen lukumäärästä. Terve
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talo rakentamiseen ohjaavissa RT-korteissa ei ole määritelty käyttötarkoitusluokan mukaista tasoa energian kulutukselle, tämä pitää erikseen hankekohtaisesti
päättää. Hyvä lähtökohta on luokka A, perustuen Euroopan parlamentin ja neu-

voston antamaan direktiiviin (2010/31/EU) ”Velvoite siirtyä uusien rakennusten
rakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen” (Ympäristöministeriön asetus
uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017)
Energiatehokkuuden ja ilmanpitävyyden määrittely:
•

Energialuokka

Kohteen energiatehokkuus arvioidaan rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Vaatimustaso minimi A-luokka.

•

Suunnitteluvaiheessa, jos laskennassa on käytetty energiatehokkuuslas-

kennan ohjearvoja parempia laskenta-arvoja, tulee ne dokumentoida esimerkiksi seuraavilla dokumenteilla:

Vaipan U-arvot määritetään rakennetyyppikuvilla

Ikkunoiden U-arvo ja g-arvo asetetaan työselityksen vaatimuksella
Ilmatiiveys asetetaan työselitysvaatimuksella ja mittausvelvoitteella

Ilmanvaihtokoneiden LTO vuosihyötysuhteen toteutuminen esitetään yhteenvetotaulukolla, jossa näkyy tuloilman lämpötilasuhde,

jäätymiseneston laskenta-arvo. Vuosihyötysuhde oppaan 122 mukaisesti.

Ilmanvaihtokoneiden SFP vaatimus työselitys vaatimuksella

Tarpeenmukainen ohjaus tilakohtaiselle tai tilan tyypin mukaisella
ohjauksella sekä tarpeenmukaisen ohjauksen ohjausarvojen do-

kumentointi. Määriteltävä tarpeenmukaisen ohjauksen vaikutus tilakohtaisella minimi- ja maksimiarvo sekä ohjaustavan listauksella.

Valaistustehot ja valaistuksen ohjaukset esitetään tilatyypeittäin
valaistuslaskennoilla tyyppitiloista sekä tarvittaessa erillisin kuvauksin.
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Lämmöntuotantojärjestelmien laskentaperusteet ja tehomitoitukset (lämpöpumput, aurinkojärjestelmät tmv.)

(Ympäristöministeriön

asetus

1010/2017) (WSP Finland Oy)
•

uuden

rakennuksen

energiatehokkuudesta

Käyttöönottovaiheessa, seuraavista laskenta-arvoista vaaditaan mittauspöytäkirjat todentaviksi dokumenteiksi (jos poikettu määräystasosta):
Ikkunoiden U-arvo ja g-arvo valmistajan tuote dokumentista
Ilmatiiveysmittauksen tulosraportin yhteenveto

Asennettujen ilmanvaihtokoneiden mitattu LTO vuosihyötysuhde

yhteenvetotaulukolla, jossa näkyy tuloilman lämpötilasuhde, jäätymiseston laskenta-arvo ja vuosihyötysuhde oppaan 122 mukaisesti

Ilmanvaihtokoneiden SFP mittaustulokset

Valaistustehot ja ohjaukset -mittausdokumentti

•

Toteutetaan rakennusmääräysten mukaiset energianmittaukset kiinteistön energiamittaukset -vaatimuksen mukaisessa laajuudessa.

(Ympäristöministeriön
1010/2017)

asetus

uuden

rakennuksen

energiatehokkuudesta
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET

Terve talo rakentaminen pitää sisällään lukuisia, erilaisissa hankkeisessa ja eri

vaiheissa huomioitavia ja seurattavia asioita. Terve talo rakentamisen sisältämät
asiakokonaisuudet, kuten esimerkiksi energian kulutus, valaistus ja sisäilman
laatu pitää sisällään niin laajan kirjon muuttujia, että niiden kattava läpikäyminen
yhden julkaisun puitteissa on haastavaa.

Työn edetessä esiin tulleista suunniteltavista ja seurattavista asioista voi löytää

tuleviin Terve talo ohjeistuksiin uusia otsikkotasoja, joita nykyisissä aineistoissa
on käsitelty hyvin kevyesti tai ei lainkaan. Näistä esimerkkinä ulkovalaistuksen,

valaistuksen värilämpötilansäädön sekä, kuulo- ja näköesteettömyyden huomioi-

minen Terve talo rakentamisessa. Terve talo rakentamisen voisi ulottaa myös
rakennuksen ulkopuolelle esimerkiksi vaatimusten laajentamisella ulkovalaistuk-

seen sekä rakennuksen aiheuttaman vaikutuksen huomioimisessa ympäristöönsä nähden.
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11 POHDINTA
Tämän työn edetessä havaitsin, että Terve talo rakentamiseen on saatavilla paljon hyvää ohjeistusta ja materiaalia. Yritysten väliset toimintatavat Terve talo kri-

teerien täyttymisen varmistamiseksi vaihtelevat. Yhteismitalliseen lopputulok-

seen pääsemiseksi suotavaa olisi, jos yritysten toimintamallit ottaisivat lähtötasoksi paitsi Terve Talo korttien ohjeistukset ja tarkastuslistat, myös uusimmat olosuhde vaatimukset ja täydentäisivät näiden tietosisällön yrityksen Terve Talo toiminnanohjaus järjestelmäänsä.

Terve talo toiminnan ylläpitäminen vaatii jatkuvaa Terve talo aineiston ajantasaisuuden tarkkailua. Koska jokaisen hankkeen ominaisuudet ja seurattavat asiat

ovat yksilöllisiä, tulee Terve talo hankkeen vaatimien kriteerien määräytyminen
ja täyttymisen arviointi aloittaa aina alusta, perustuen mahdollisimman kattavaan vaatimustaso luetteloon.

Tämän opinnäytetyön edetessä havaitsin sen mikä tuotiin mm. Tekesin Tekno-

logia ohjelmassa esiin; ”Yleispätevyys on haaste ja ohjeiden tulee puhua rakentajien kieltä.”
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