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Rakennusfysiikkaseminaari 2019

Kosteusturvallinen 
rakentaminen – palkinto 

29.10.2019

”Palkinnolla halutaan korostaa rakennusaikaisen 

kosteudenhallinnan ja rakenteiden kosteusteknisen 

toimivuuden keskeistä roolia turvallisen, terveellisen 

ja pitkäikäisen rakennuksen toteutuksessa.”

Tampereen Yliopisto ja 

Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL



• Hanke on jatkoa vuonna 2016 ilmestyneelle 
”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen 
kuntotutkimus” -oppaalle

• Aikaisempi korjausopas on peräisin vuodelta 
1997

• Laadittu Ramboll Finland Oy:n toimesta, 
yhteistyössä Aalto-yliopiston ja TAU:n (ent. TTY) 
kanssa

• Hankkeen rahoittajana ja johtajana toimi 
ympäristöministeriö ja kirjoitustyön tukena on 
ollut asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä

• Painopiste julkisissa palvelurakennuksissa 
käytetyissä rakenneratkaisuissa

• Suunnattu rakennusalan ammattilaisille: niin 
suunnittelijoille, tilaajille kuin urakoitsijoillekin

Oppaan kirjoitusprojekti



• Uutta tutkimustietoa on julkaistu valtavasti 
kosteus- ja mikrobivaurioista sekä niiden 
vaikutuksista rakennuksen sisäilmaan ja 
käyttäjiin

• Tutkimus- ja korjausmenetelmät sekä 
korjauksissa käytettävät tuotteet ovat 
kehittyneet huomattavasti

• Korjaustyön ympärille on vakiintunut 
toimintaprosessi, joilla korjauksen 
onnistumisesta varmistutaan

• Kosteusvaurion korjaustyötä koskevaa 
lainsäädäntöä on uudistettu

• Energiatehokkuuden parantaminen on 
otettava huomioon korjaus- ja muutostöissä

Oppaan kirjoitusprojekti: sisältöön laajempi näkökulma



OPPAAN SISÄLTÖ 1. Korjaussuunnittelusta 
onnistuneisiin 

korjauksiin 

2. Korjaussuunnittelu 

4. Laadunvarmistus

5. Korjaustöiden 
onnistumisen seuranta

3. Korjausmenetelmät

6. Energiatehokkuus ja 
ilmastonmuutos



Nostoja oppaasta!

• Korjaushankkeen vaiheiden tuntemus 
korostuu

• Korjaushankkeen 
rakennuslupamenettelystä

• ”Oikean” korjaustavan valinta

• Korjausmenetelmien valinta

• Korjaussuunnitelmien laatiminen



Korjaushankkeen kulku

Näkyvät vauriot, käyttäjien oireilu, vaatimus rakennuksen kunnon selvittämisestä 
peruskorjausta varten

Korjaussuunnitelmien laadinta

Laadunvalvonta- ja seurantatoimenpiteiden 

määrittely

Korjausvaihtoehtojen tarkastelu (tekninen, 

taloudellinen ja terveydellinen riskinarviointi)
Havaintojen ja tutkimustulosten analysointi

Seuranta-

toimenpiteet

Erityistöiden valvonta

Dokumentointi

Selvitystarve

Lähtötiedot =

tutkiminen

Syiden ja riskien

selvittäminen

Suunnittelu

Seuranta

Tutkimusten 

aloituksesta 

tiedottaminen

Tutkimustulosten ja 

korjausperiaatteiden

esittely

Korjaussuunnitelmien esittely

Korjaustyö

Työmaan esittely käyttäjille

Kuntotutkimusprosessi lähtötietojen selvityksestä varsinaisten 

kuntotutkimusten suoritukseen ja raportointiin.

Seurannan tulosten esittely

Korjaustyö on 
erityisen herkkä 
epäonnistumaan, 

mikäli 
korjausprojektin 

yksikin vaihe 
laiminlyödään!



Korjaushankkeen vaiheiden tuntemus korostuu

• ”Tilaan suunnitelmat toteutusta varten” Hankkeen 
vaativuusluokka ja 

pätevyysvaatimukset!

Projekti vaatii yhteistyötä 
ja tiedon jatkuvaa 

jakamista ja kehittämistä 
kaikkien osapuolten 

kesken!



TARVITAANKO KOSTEUSVAURION KORJAUSTYÖSSÄ 
RAKENNUSLUPAA?

Ote hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelosta HJR18

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125: 1 - 3

• Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

• Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on 
verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai 
sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

• Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan 
rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien 
turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

 Kosteusvaurion korjaustyön luvanvaraisuudesta on neuvoteltava ennakkoon 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa!



PÄTEVYYKSISTÄ

• Suunnittelun vaativuusluokat jakaantuvat tavanomaiseen, vaativaan ja poikkeukselliseen 

vaativaan. Luokista on esitetty yleiset kuvaukset myös oppaassa.

• Merkittävä linjaus on se, että vaativuusluokka on PV, kun ”rakennuksessa on laajoja 
rakenteiden sisäisiä kosteus- tai mikrobivaurioita aikaisemmasta kosteusvaurion 

korjauksesta huolimatta.”

• Rakennusluvallisessa kohteessa pätevyysvaatimuksen arvioi rakennusvalvonta 

tapauskohtaisesti.

• Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan FISE-pätevyys edellyttää suunnittelijalta soveltuvaa 

työkokemusta, koulutusta ja työnäytteitä (2), jotka arvioi erillinen lautakunta.

https://fise.fi/wp-content/uploads/2019/04/FISE-KVK-
suunnittelutehtävien-vaativuusluokitus-16.4.2019.pdf

https://fise.fi/wp-content/uploads/2019/04/FISE-KVK-suunnittelutehtävien-vaativuusluokitus-16.4.2019.pdf


”Oikean” korjaustavan valinta

• Ei ole annettavissa yhtä oikeaa ratkaisua

• Yli- ja alikorjaamisen epäilys on aina läsnä

• Tärkeää on sovittaa korjaus:

1. Liittyviin rakenteisiin

2. Koko rakennuksen korjaustarpeeseen ja elinkaareen

3. Tavoiteltavaan käyttöikään

• Suunnittelijalla sekä hankkeeseen ryhtyvällä on oltava yhteinen käsitys 
tavoitetasosta



Rakennusosakohtaiset korjausmenetelmät

Jaettu kolmeen luokkaan

• A) Perusteellinen rakenteen uusiminen 

(tarvittaessa myös kantava rakenne); 
tavoitekäyttöikä  vähintään 50 vuotta

• B) Rakenteen osittainen uusiminen 
(vaurioitunut materiaali poistetaan); 
tavoitekäyttöikä 30-50 vuotta

• C) Rakenteen ilmatiiviyden ja tuuletuksen 
parantaminen  (vaurioitunut materiaali 

jätetään rakenteeseen); tavoitekäyttöikä 
15-20 vuotta

Jokaisesta menetelmästä esitetään

• Korjauksen onnistumisen kannalta 

olennaiset asiat

• Suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät 
erityiset riskit

• Vaikutus energiatehokkuuteen

• Rakenteen toimivuuden seuranta käytön 
aikana



Korjausmenetelmän valinta



Korjausmenetelmän valinta



Korjaussuunnitelmien laatiminen

Suunnittelu vaatii laajaa osaamista ja monesti useita asiantuntijoita

 Suunnitteluun sisältyy monialaista osaamista (talotekniset järjestelmät) 

 Työmaan toteutukseen ja toteutuksen onnistumiseen otetaan kantaa

 Laaditaan suunnitelma myös rakentamisen jälkeiselle ajanjaksolle (seuranta, 
käytönaikainen toiminta jne.)

Opas yksinään ei pätevöitä rakennusalaa tuntematonta laatimaan suunnitelmia, 
rakentamaan tai johtamaan korjaushanketta.

 Vaaditaan ymmärrystä rakennusalasta ja rakentamisen prosesseista.

 Opas toimii tukena ja ohjeistuksena hankkeen toteutusta varten.

 Opasta voidaan käyttää oppilaitosten opintomateriaalina

Kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan keskinäinen ymmärrys ja 
yhteistyö korostuvat

 Tiedon vaihto tutkimuksen valmistumisen ja suunnittelun 
”rajapinnassa”, tehtävien limittyminen tyypillistä



Yhteenveto

• Kokonaisuuden hallinta ratkaisevassa asemassa

• Ajallisesti alkaen kuntotutkimusten käynnistämisestä ja päättyen korjausten 
onnistumisen todentamiseen 

• Teknisesti rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien yhteensopivuuden 
varmistamisessa

• Laadunvarmistus- ja seurantatoimenpiteiden määrittelyssä jo suunnittelun 
alkuvaiheessa

• Erityyppiset rakennusosakohtaiset korjausvaihtoehdot selkeine perusteluineen

• Korjaukselle asetettujen tavoitteiden mukainen ja kohteeseen soveltuvan 
korjaustavan valinta rakennusosille

• Jokainen rakennus on yksilö – kuntotutkimukset toimivat suunnittelun lähtötietona

• Kosteusvauriokorjauksissa korjaussuunnittelijan rooli on laajentunut huomattavasti 
perinteiseen rakennesuunnitteluun verrattuna – erityisosaaminen korostuu


