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Tämä RT-ohjekortti on tarkoitettu ohjeeksi korjaussuunnitteluun ja siinä esitetään yleisellä tasolla ohjeita
rakennusten kosteusvaurioiden arvioimisesta, tutkimisesta, suunnittelusta, korjaamisesta, työmaaaikaisesta laadunvarmistuksesta sekä korjaushankkeen valmistumisen jälkeen tehtävästä seurannasta.
Yksityiskohtaisia korjausohjeita on KorjausRatu-korteissa. Rakennuksen kosteusvaurioiden tutkimisesta on
tarkemmat ohjeet ympäristöministeriön julkaisussa Ympäristöopas 2016 ”Rakennuksen kosteus- ja
sisäilmatekninen kuntotutkimus”. Rakennuksen kosteusvaurioiden korjaamista on ohjeistettu
ympäristöministeriön julkaisuissa 2019:18 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus sekä
Rakennusten kosteustekninen toimivuus.

YLEISTÄ

1 sade, lumi, jää, katto- ja valumavedet
2 salaojien puuttuminen tai puutteellinen toiminta
3 maakosteus
4 läpivientien, kiinnitysten ja liittymien vuodot
5 puutteellinen lämmöneristys, kosteuden kondensoituminen
6 syöksytorvien ja pellitysten vuodot
7 räystäiden vuodot
8 putkivuodot, laitevauriot
9 sisäilman vuodot, konvektio ja kosteuden kondensoituminen
10 vedeneristysten vuodot
11 rakennekosteus

Kuva 1. Yleisiä rakennuksen kosteuden lähteitä ja vaurioriskejä

Asumisterveysasetuksessa (STMa 545/2015) on määritetty toimenpiderajat, joiden ylittyessä tulee ryhtyä
toimenpiteisiin kosteus- ja mikrobivaurioiden aiheuttaman haitan poistamiseksi. Toimenpiderajan ylittymisenä
pidetään esimerkiksi kosteus- tai lahovauriota, mikrobikasvua rakenteen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa
rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän
kanssa.
Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjaaminen edellyttää rakennusteknistä tietoa ja laajapohjaista
rakennusfysiikan hallintaa erityisesti laajemmissa korjauksissa. Rakennuksen vaurioiden tutkimisessa ja
korjauksessa on käytettävä asiantuntijoita, joilla on soveltuvat pätevyydet sekä riittävä kokemus tehtävästä.
Ennen korjausta vaurioiden syyt on selvitettävä kattavasti, minkä perusteella päätetään korjauksen
laajuudesta, suunnitellaan rakenteiden korjaus ja päätetään korjausmenetelmistä. Kosteus- ja
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mikrobivauriokorjaukset sekä haitta-aineiden hallintaratkaisut voivat olla erillisiä korjauksia tai ne voivat olla
osa laajempaa korjauskokonaisuutta, kuten peruskorjausta tai tilamuutoksia.
Rakenteet ja niiden korjaukset on suunniteltava niin, että rakenteet ovat kosteus- ja lämpöteknisesti toimivia.
Korjausratkaisujen tulee toimia luotettavasti suunnitellun käyttöikänsä ajan. Suunnittelussa on aina
huomioitava myös muut vaatimukset, kuten esimerkiksi rakenteiden kantavuus ja stabiliteetti, akustiikka,
palotekniset kysymykset, lämmöneristävyys sekä tilojen toiminnallisuus. Korjauksen yhteydessä varmistetaan
ilmanvaihdon toimivuus ja sen mahdolliset vaikutukset rakenteille sekä rakennuksen painesuhteisiin. Haittaaineiden selvittäminen ja poisto- tai hallintaratkaisut voivat kuulua ennen vuotta 1994 valmistuneiden
rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaussuunnitteluun. Rakennussuojelu tuo lisävaatimuksia
korjausten suunnitteluun ja toteutukseen, koska kaikkia suojeltuja ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
rakennuksia ja rakenneosia ei voida korjata purkumenetelmin ja korjaukset täytyy toteuttaa vanhaa rakennusta
ja rakenteita kunnioittaen sekä rakenteiden toimintaperiaatteita ymmärtäen.
Korjausvastuusuhteet selvitetään ennen korjausta. Korjausvastuusuhteista säädetään Kuluttajansuojalaissa
38/1978, Asunto-osakeyhtiölaissa 1599/2009, Asuntokauppalaissa 843/1994 ja Maakaaressa 540/1995.
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Urakoitsijan takuuaikainen korvausvelvollisuus kestää kaksi vuotta vastaanottotarkastuksesta. Urakoitsija voi
joutua korjaamaan virheet myöhemminkin, mikäli niiden voidaan osoittaa johtuvan urakoitsijan törkeästä
huolimattomuudesta. Urakoitsijan vastuu seuraa urakkasopimuksesta ja Rakennusurakan yleisistä
sopimusehdoista YSE 1998 (RT 16-10660). Suunnittelijan ja valvojan vastuu tilaajaan nähden määritellään
Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa KSE 2013 (RT 13-11143). Muita osapuolia kohtaan vastuu
määräytyy Vahingonkorvauslain 412/1974 mukaan.
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Rakennusten sekä asuin- ja työtilojen terveydellisistä olosuhteista, rakennusten suunnittelusta ja niiden
rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL), terveydensuojelulaissa
(763/1994, TsL) ja työturvallisuuslaissa (738/2002, TTL) sekä lakien nojalla annetuissa asetuksissa,
määräyksissä ja näitä selventävissä alemmissa ohjeissa. Suojellun rakennuksen korjaus- ja muutostöissä on
huomioitava maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, MRL) sekä laki rakennusperinnön suojelemisesta
(498/2010).

Korjaustyön suunnittelutehtävän vaativuusluokat
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Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetään rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista ja
niiden määräytymisperusteista yleisellä tasolla (41/2014). Kosteus- ja mikrobivaurioiden korjauksissa
korjaussuunnittelija on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL 120 c §) mukaan erityissuunnittelija.
Erityissuunnittelijan on ymmärrettävä olemassa olevan rakennuksen ja rakenteiden toiminta, jotta
suunnitelluilla ratkaisuilla ei heikennetä kosteusteknistä toimivuutta. Rakennusten kosteus- ja
mikrobivaurioiden korjaussuunnittelijalla tulee olla korjaukseen soveltuvat rakennusfysiikan ja/tai
kosteusvaurion korjaustyön suunnittelijan pätevyydet riippuen suunnittelutehtävästä. Korjaustyön
suunnittelutehtävän vaativuusluokka voi olla joko tavanomainen, vaativa tai poikkeuksellisen vaativa.
Rakennusfysikaalisten ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien vaativuusluokat on määritelty
suunnittelualoittain Valtioneuvoston asetuksessa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien
määräytymisestä (214/2015) seuraavasti:
Tavanomainen suunnittelutehtävä:
•

Rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos korjaus- ja
muutostyön tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat yksinkertaiset eikä rakennuksen ympäristöstä,
rakennuspaikasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle
erityisiä vaatimuksia.

•

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos suunnittelun kohteessa on
selkeästi määritettäviä ja rajattavia kosteus- tai homevaurioita eikä rakennuksen käyttötarkoituksesta
tai ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia.

Vaativa suunnittelutehtävä:
•

Rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on vaativa, jos korjaus- ja
muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat tai rakennuksen ympäristöstä,
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rakennuspaikasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle
erityisiä vaatimuksia.
•

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on vaativa, jos suunnittelun kohteessa on laajoja
kosteus- tai homevaurioita tai vaurioiden korjaus edellyttää rakenteiden kosteusfysikaalisen toiminnan
merkittävää muuttamista.

Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä:
•

Rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, jos
korjaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuksellisen korkeat tai
rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta
aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia.

•

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, jos:
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1) rakennuksessa on laajoja rakenteiden sisäisiä kosteus- tai homevauriota aikaisemmasta
kosteusvaurion korjauksesta huolimatta;
2) rakenteiden kosteusfysikaalinen toiminta on varmistettava erityisillä teknisillä järjestelmillä tai
erityismenetelmillä; taikka
3) rakennuksen käyttötarkoituksesta, suojelusta, sisäilmaston tavoitetasosta tai muusta
ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia.

Kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan pätevyysvaatimukset

s

1.2

Lu

on

Suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisperusteet on esitetty tarkemmin valtioneuvoston
asetuksen rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä perustelumuistiossa.
Samassa rakennuksessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä suunnitteluala- tai
rakennusosakohtaisesti.
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Kosteus- ja mikrobivaurioiden kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan tehtävät edellyttävät monipuolista
erityisosaamista ja kokemusta. Vaurioiden ja sisäilman laatua heikentävien puutteiden tunnistaminen,
tutkiminen ja korjaaminen edellyttävät tuntemusta mm. eri aikakausien tyypillisistä rakenneratkaisuista ja
rakennetyypeistä, LVI-teknisistä ratkaisuista, rakennusmateriaaleista sekä myös haitallisista aineista. Lisäksi
kuntotutkijalla ja myös rakennusfysiikan ja kosteusvaurion korjaussuunnittelijalla tulee olla hyvät tiedot mm.
rakennusfysikaalisista lämmön- ja kosteudensiirtymisilmiöistä, niiden vaikutuksista kosteus- ja mikrobivaurion
syntyyn, normaaleista ja poikkeavista sisäympäristön ominaisuuksista, eri tutkimus- ja mittausmenetelmistä
sekä painesuhteiden ja vuotoilmareittien vaikutuksen aiheuttamista epäpuhtauksien kulkeutumisesta.
Korjaussuunnittelijalla pitää olla vähintäänkin hyvä ymmärrys myös muista suunnittelun osa-alueista, kuten
rakenteiden kantavuus ja stabiliteetti kokonaisuudessaan, akustiikka ja palotekniset kysymykset. Erityisesti
hankalissa ja moniongelmaisissa rakennuksissa korostuvat eri toimijoiden väliset yhteistyö- ja viestintätaidot.

O

Kuntotutkimuksia tekevien asiantuntijoiden pätevyydet voidaan todentaa riippumattoman tahon tekemällä
pätevyystestaus- tai henkilösertifiointimenettelyllä, joita tekevät Suomessa mm. FISE Oy, Suomen LVI-liitto
SuLVI ry, Eurofins Expert Services Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Terveydensuojelulain (763/1994)
nojalla säädetyssä asumisterveysasetuksessa (545/2015) on määritelty viranomaisten käyttämien
rakennusten terveellisyyteen liittyvien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset ja tehtävät.
Terveydensuojeluviranomaisten käyttämiä ulkopuolisia asiantuntijoita ovat rakennusterveysasiantuntijat,
sisäilma-asiantuntijat sekä kosteusvaurion kuntotutkijat. Kuntotutkimuksissa hyödynnetään näiden lisäksi
tarvittavia eri alojen asiantuntijoita, kuten terveydenhuoltoa, rakennusfysikaalista suunnittelijaa, LVI-teknistä
suunnittelijaa, mikrobiologia, kemistiä, lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkijaa,
ilmanvaihdon (IV) kuntotutkijaa, betonirakenteiden kuntotutkijaa, muurattujen rakenteiden kuntotutkijaa,
asbesti- ja haitta-aineasiantuntijaa (AHA), rakennusten lämpökuvaajaa, rakennusten tiiveysmittaajaa,
rakenteiden kosteudenmittaajaa (PKM) ja ympäristönäytteidenottajaa. Korjaussuunnittelijana hankittu
työkokemus on kuntotutkijalle hyödyksi varsinkin riittävien kuntotutkimuksella hankittavien lähtötietojen
kattavuuden arvioimisessa sekä korjaustoimenpidesuositusten määrittelyssä tarkempaa korjaussuunnittelua
varten.
Suunnittelijoiden pätevyydet voidaan todentaa riippumattoman tahon tekemällä pätevyysmenettelyllä (FISE
Oy) tai pätevyyden voi osoittaa myös hankekohtaisesti henkilön tutkintoon, jatko- ja täydennyskoulutukseen ja
kokemukseen perustuen. Ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta
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(YM2/601/2015) on määritelty eri vaativuusluokissa edellytettävä tutkinto, opintojen sisältö sekä vaadittava
suunnittelukokemus. Käytännön työkokemus on tärkeä osa pätevöitymistä. Kuntotutkijana hankittu
työkokemus on korjaussuunnittelijalle hyödyksi varsinkin vanhojen suunnitelmien tarkastelussa ja vaurioiden
syiden analysoinnissa.

2 KÄSITTEITÄ
Ennakoivalla toiminnalla tarkoitetaan rakennuksen kunnon ja tilojen toiminnan tarkastelua ennen kuin tilojen
terveellisyyttä ja turvallisuutta heikentäviä ongelmia tai käyttäjien tekemiä sisäilmahaitta-ilmoituksia alkaa
esiintyä. Ennakoivan toiminnan painopiste on sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden tarkastelussa, mutta
sen yhteydessä raportoidaan myös muut havaittavat puutteet liittyen esimerkiksi rakenteiden kantavuuteen,
stabiliteettiin, akustiikkaan sekä paloteknisiin kysymyksiin. Kiinteistön omistajat laativat omiin rakennuksiin ja
tilojen käyttötarkoitukseen sopivat ennakoivan toiminnan tarkastusohjeet ja määrittää toimintaan osallistuvat
tahot ja vastuuhenkilöt.
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Erityismenettelyllä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemiä toimenpiteitä, joita voidaan
edellyttää erittäin vaativissa kohteista, jos kohteeseen liittyy erityinen riski, että rakenteen turvallisuuden,
paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että
kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään. Erityismenettelyä on esimerkiksi ulkopuolinen tarkastus (suunnittelu,
toteutus), laadunvarmistusselvitys, rakennustyön asiantuntijatarkastus sekä tehostettu käytönaikainen
seuranta. Tarkempia ohjeita eritysmenettelyn sisällöstä ja käytöstä on kuvattu RIL241-2016 Erityismenettelyn
soveltaminen – rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot ohjeessa.
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Haitta-aineilla tarkoitetaan RT-kortissa (viittaus tulevaan haitta-aine-RT-korttiin) esitettyjä vaaralliseksi
luokiteltuja aineita, kuten asbesti, raskasmetallit ja PAH(16)-yhdisteet. RT-kortissa mikrobeja ei määritellä
haitta-aineiksi. Kiinteistön omistajalla on ensisijainen vastuu rakennuksessa käytettyjen rakennusmateriaalien
tai käytössä olevien laitteiden sisältämien haitallisten aineiden tunnistamisesta ja tarvittaessa niiden
purkamisesta tai muista hallintaratkaisuista.
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Laadunvarmistuksella tarkoitetaan työmaan aikaista korjauksen onnistumisen kannalta oleellisen
suunnitelmienmukaisuuden ja laadun varmistamista. Kiinteistön omistaja ja/tai rakennuttajan tulee varmistaa
korjaustyön onnistuminen työmaan aikana. Laadunvarmistussuunnitelman laatiminen edesauttaa
järjestelmällisen laadunvarmistuksen toteuttamista ja se on suositeltava laatia jo suunnitteluvaiheessa.
Laadunvarmistuksen toimenpiteet valitaan korjaustyön sisällön perusteella, mutta siihen kuuluu usein
esimerkiksi työmaa-aikainen kosteuden- ja puhtaudenhallinnan varmistaminen, osastoinnin toimivuuden
varmistaminen, purkulaajuuksien riittävyyden varmistukset katselmuksin ja mahdollisesti tarvittavin näyttein,
ilmatiiveyden parantamisen varmentaminen merkkiainekokein sekä mahdolliset muut tarkastukset ja
mittaukset.

O
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Kemialliset epäpuhtaudet ovat joko hiukkasmaisia tai kaasumaisia. Sisäilman kaasumaiset epäpuhtaudet
voivat olla joko orgaanisia tai epäorgaanisia. Sisäilman yleisimpiä epäorgaanisia kaasumaisia yhdisteitä ovat
hiilidioksidi, hiilimonoksidi eli häkä, otsoni, rikkidioksidi ja muut rikkiyhdisteet sekä typen oksidit ja ammoniakki.
Orgaanisia kaasumaisia yhdisteitä (VOC) pääsee sisäilmaan mm. maaleista, sauma-aineista ja liimoista,
muovimattojen hajoamistuotteina sekä mikrobien aineenvaihdunnasta (MVOC). Kaasumaiset epäpuhtaudet
voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa (haju) ja erilaisia terveysvaikutuksia, jotka voivat olla ärsytysoireita (VOC),
hengitystiesairauksien pahenemista tai jopa äkillinen kuolema (häkä). (Eri tekijöiden vaikutus oireisiin.
Sisäilmayhdistys ry. https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Terveysvaikutukset/Eri-tekijoidenvaikutus-oireisiin)
Korjausten jälkeinen seuranta tarkoittaa rakennushankkeen jälkeistä onnistumisen varmistavaa seurantaa.
Kiinteistön omistajan tulee seurata korjaustyön onnistumista myös työn valmistumisen jälkeen.
Seurantasuunnitelman laatiminen edesauttaa järjestelmällisen seurannan toteuttamista, joka on suositeltava
laatia jo korjaustöiden suunnittelun yhteydessä. Toimenpiteet valitaan korjaustyön sisällön perusteella, mutta
siihen voi kuulua esimerkiksi käyttäjille tehtävä sisäilmastokysely, rakenteiden tarkastamista mittauksin
(kosteusmittaukset, merkkiainekokeet), sisäilmanäytteitä tai seurantamittauksia (rakenteisiin asennetut
kosteusanturit sekä jatkuvatoimiset lämpötilan, kosteuden, hiilidioksidipitoisuuden ja paine-erojen mittaukset).
Kosteusvaurio tarkoittaa liiallisesta tai pitkäaikaisesta kosteudesta aiheutuvaa materiaalin tai rakenteen
kosteussietokyvyn ylittymistä ja ominaisuuksien muuttumista siten, että rakenne tai rakenteen osa tulee
korjata tai vaihtaa. Vaurioituneen materiaalin ulkonäkö, lujuus, tekninen toimivuus ja/tai terveydelliset
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ominaisuudet ovat olennaisesti heikentyneet. Kosteusvaurio ei aiheuta välttämättä mikrobivaurioita.
Kosteusvaurion eteneminen mikrobivaurioksi riippuu siitä, kuinka kauan mikrobikasvulle otolliset olosuhteet
(kosteus ja lämpötila) vallitsevat sekä kastuneista rakennusmateriaaleista, jotka ovat ravintona mikrobeille.
Lisäksi mikrobikasvun käynnistymiseen vaikuttaa myös rakenteessa jo olevat mikrobit (esim. ulkoilmasta
kulkeutuneet tai jäänne vanhasta vauriosta. (Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen
kuntotutkimus)
Kunnossapito on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai
korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. (RT 1011251 Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto)
Kuntoarvio on silmämääräisesti ja ainetta rikkomattomin menetelmin tehty selvitys rakennuksen tai tiettyjen
rakennusosien merkittävimmistä korjaustarpeista. Selvityksestä saadaan tietoa kunnossapitosuunnittelua
varten sekä tietoa lisätutkimusten tarpeesta.

no

s

Kuntotutkimus on rakennuksen, rakennusosien, järjestelmien tai laitteiden korjaus- tai
perusparannussuunnittelua varten tehtävä tutkimus. Kuntotutkimus tehdään myös yksittäisissä
kosteusvauriotapauksissa. Kuntoa ja teknistä toimivuutta tutkitaan silmämääräisesti, mittauksin,
laboratoriotutkimuksin ja avaamalla rakenteita. Tutkimusten perusteella esitetään korjaustapaehdotuksia.
Tutkimusta hyödynnetään korjaustavan valinnassa ja korjaussuunnitelmaa laadittaessa.
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Mikrobi ja mikrobikasvu. Mikrobeilla tarkoitetaan yleensä paljaalla silmällä näkymättömiä pieneliöitä, joita
ovat bakteerit, virukset, sienet eli homeet ja hiivat sekä mm. alkueläimet. Mikrobeja ja niiden itiöitä on
kaikkialla, ja ne ovat osa normaalia elinympäristöä. Mikrobikasvua tapahtuu mm. maaperässä, lahoavissa
kasvimateriaaleissa, elävien kasvien pinnoilla sekä ihmisten ja eläinten iholla ja limakalvoilla, sekä
elintarvikkeissa, ja nämä ovatkin rakennuksissa mikrobien ns. normaalilähteitä. Mikrobikasvulla tarkoitetaan
mikrobien kasvua ja lisääntymistä tutkitussa materiaalissa. Mikrobit tarvitsevat kasvaakseen kosteutta, lämpöä
ja ravinteita. (Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus)
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Mikrobivaurio. Home- tai muu mikrobikasvusto katsotaan vaurioksi, jos kasvustoa esiintyy niin paljon tai
sellaisessa paikassa, että se heikentää materiaalin teknisiä ominaisuuksia tai siitä voi aiheutua hajuja tai sisäilman
laadun heikkenemistä. Rakennuksen sisäpuolisissa rakenteissa tai ulkovaipan sisäosissa esiintyviä
mikrobikasvustoja pidetään yleensä vaurioina todennäköisen sisäilmayhteyden takia. (Ympäristöopas 2016,
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus) Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta
kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole
kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos
sisätiloissa oleva voi sille altistua. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STMa 545/2015 asunnon ja muun
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 20 §)
Toimenpiderajan ylityksen vaatimat toimenpiteet määritellään tilannekohtaisesti kokonaisvaltaisen analyysin
perusteella.
Peruskorjaus tarkoittaa sitä, että rakennus tai rakennuksen tila korjataan yhtä hyväksi kuin se oli uutena.
Esimerkiksi huoneistojen jakamiset, seinien tiivistämiset, lattiarakenteiden uusimiset ja keittiöiden ja
kylpyhuoneiden saneeraukset ovat peruskorjausta. (RT 10-11251 Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen
sanasto)
Perusparannus tarkoittaa kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa paremmaksi.
Tyypillisiä perusparannushankkeita ovat esimerkiksi hissin rakentaminen hissittömään rakennukseen tai
koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen painovoimaisen ilmanvaihdon tilalle. (RT 10-11251 Kiinteistö- ja
rakentamisalan keskeinen sanasto)
PTS, Pitkän tähtäimen suunnitelma tarkoittaa pitkän aikavälin suunnitelmaa kunnossapitoa varten.
Sisäilman epäpuhtaudella tarkoitetaan sisäilmassa esiintyvää ainetta, yhdistettä tai partikkelia, jolla voi olla
haitallisia terveys- tai ympäristövaikutuksia. Epäpuhtaudet voivat olla biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia.
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3 RAKENNUKSEN KUNNON ARVIOINTI JA TUTKIMINEN KORJAUSSUUNNITTELUN
LÄHTÖTIEDOKSI
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL 120 c §) mukaan korjaussuunnittelijan on huolehdittava, että
hänellä on käytössään riittävät lähtötiedot. Suunnittelijan on esitettävä mahdolliset lisätutkimustarpeet
kiinteistön omistajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset
saadaan toteutettua suunnittelun lähtötiedoksi. Lisäselvitystarpeita tulee tyypillisesti työmaan käynnistymisen
jälkeen purkuvaiheessa, kun rakenteita avataan.

s

Korjaussuunnittelun lähtötietona on tapauskohtaisesti käytettävissä kohteen piirustusaineiston lisäksi
raportteja mm. selvityksistä ja katselmuksista, kuntotutkimuksista ja muita selvityksiä korjaustavan valinnan
tueksi ja kiireellisyyden arvioimiseksi. Yleensä yksittäiset selvitykset tai kuntoarvio ei ole riittävä lähtötieto,
vaan suunnittelun tueksi tarvitaan tarkentavia kuntotutkimuksia. Suunnittelijan on tarkasteltava vanhoja
suunnitelmia varmistuakseen siitä, että kaikki riskirakenteet on tunnistettu, mahdolliset vaurioalueet kartoitettu
ja kyseiset alueet on tutkittu riittävässä laajuudessa. Rakennuksen kunnon arvioinnista ja kuntotutkimuksista
on ohjeistettu esimerkiksi julkaisuissa Korjaus RYL 2021 ja Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja
sisäilmatekninen kuntotutkimus.
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3.1 Selvitykset ja katselmukset
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Selvitykset ja katselmukset ovat pääosin silmämääräisesti ja ainetta rikkomattomin menetelmin tehtäviä
selvityksiä, joiden perusteella saadaan tietoa rakennusten tai rakennusosien kunnossapitosuunnittelua varten
sekä tietoa lisätutkimusten tarpeellisuudesta. Yleensä pelkistä selvityksistä ja katselmuksista ei saada riittävää
tietoa kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaussuunnitteluun. Erillisiä selvityksiä voivat olla mm. kuntoarviot ja
rakennuskatsastukset, rakennus- ja rakennehistoriaselvitykset sekä muut katselmukset.
Kuntoarviot ja rakennuskatsastukset

eh

do

tu

s

Kuntoarvio on silmämääräisesti ja ainetta rikkomattomin menetelmin tehty selvitys rakennuksen tai tiettyjen
rakennusosien merkittävimmistä korjaustarpeista. Selvityksestä saadaan tietoa kunnossapitosuunnittelua
varten sekä tietoa lisätutkimusten tarpeesta. Kuntoarvion on oltava vähintään peruskuntoarviomallin
vaatimukset täyttävä, josta tarkempia tietoja löytyy seuraavista ohjeista: RT 103097 Toimitilakiinteistöjen
kuntoarvio (kuntotutkijan ohje), RT 103003 Asuinkiinteistöjen kuntoarvio (kuntotutkijan ohje), RT 103098
Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen, RT 103096 Toimitilakiinteistöjen kuntoarvio (tilaajan ohje),
RT 103002 Asuinkiinteistöjen kuntoarvio (tilaajan ohje).
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Rakennuskatsastus (sisäilmakatsastus) on sisäilmapainotteinen rakenteiden kuntoarvio, jossa tarkasteltavia
rakenneosia on täsmennetty ja rajattu. Katsastus on tarkoitus tehdä määräajoin 1-5 vuoden välein kohteen ikä
ja kunto huomioiden. Katsastusmallin on 5-portainen kriteeristö, jossa tulos 1-2 ylittää toimenpiderajan ja
aiheuttaa hylkäävän katsastustuloksen. Toimenpiderajan ylitykset johtavat jatkotoimenpiteisiin. Tarkasteltavia
rakenneosia on 20 kpl, joista saadaan laskettua rakennukselle keskiarvo, joka kertoo kohteen yleiskunnosta,
mutta ei kuvaa kohteen yksittäisiä riskejä sellaisenaan. Tuloksista saadaan vertailukelpoista tietoa eri
rakennusten välillä. Katsastustulokset kirjataan suoraan tietojärjestelmään. Katsastusmalli on suoraviivainen,
kustannustehokas ja yksinkertainen, joka tunnistaa rakenteiden riskipaikat sisäilma-asioihin liittyen. Katsastus
yksinään ei korvaa kuntoarvioita tai poista kuntotutkimuksien tarvetta, mutta sitä pystytään hyvin
hyödyntämään mm. tutkimusten ja korjausten kohdentamisen apuna sekä huollon ja kunnossapidon
suunnittelun tukena. (Rakenteiden ja ilmanvaihdon katsastuksen ohjeet. Katsastajan ohjeet. Senaattikiinteistöt 25.2.2019)
Rakennushistoriaselvitys (RHS) sekä rakenne- ja korjaushistoriaselvitykset
Rakennushistoriaselvitys (RHS) on rakennusryhmän, rakennuksen tai sen osan historian, käytön muutosten ja
fyysisten ominaisuuksien selvittäminen arkistomateriaalin ja rakenteita rikkomattomien kenttätöiden avulla.
Rakennushistoriaselvityksen tehtävänä on luoda kohteesta hyvä yleiskuva korjausrakentamisen tai
yksityiskohtaisen kaavoituksen tarpeisiin. Rakennushistoriaselvitys vastaa kysymyksiin ”miten rakennuksesta
on tullut sellainen kuin se nyt on” ja ”mitä rakennuksessa on jäljellä sen eri vaiheista”.
Rakennushistoriaselvityksen avulla voidaan kohdistaa tarkemmin kuntotutkimuksia ja haitta-ainetutkimuksia,
sekä analysoida mahdollisten kosteus- ja mikrobivaurioiden syitä mahdollisesti muuttuneiden olosuhteiden ja
rakennemuutosten vaikutuksesta. Rakennushistoriaselvitykseen voi liittyä esimerkiksi huonekohtainen
inventointi tai väri- ja pintatutkimus. Suojeltuihin kohteisiin laaditaan yleensä rakennushistoriaselvitys
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korjaushankkeen lähtötiedoksi, mutta sellainen voidaan tehdä muihinkin rakennuksiin, jos historian
selvittämisestä on hyötyä esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksen tai korjauksen suunnittelulle.
Rakenne- tai korjaushistoriaselvityksen tarkoituksena on kuvata rakenteiden nykytilanteeseen johtanut kehitys
sekä se, millaisia rakenteet nykytilassaan ovat ja millaisen kokonaisuuden ne muodostavat.
Rakennehistoriaselvitys voidaan tehdä arkisto- ja kenttätutkimuksen yhdistelmänä. Rakennehistoriaa
tutkittaessa on suositeltavaa, että kenttätutkimukset olisivat osittain myös kajoavia eli rakenteisiin tehtyjä
rakenneavauksia. Rakenne- tai korjaushistoriaselvitys on tärkeä tehdä erityisesti vanhoihin kohteisiin tai
kohteisiin, joihin on tehty runsaasti muutoksia. Selvitys voidaan tehdä esimerkiksi osana
rakennushistoriaselvitystä tai itsenäisenä tutkimuksena. Tarkempia tietoja rakennus- ja
rakennehistoriaselvityksestä löytyy opinnäytetyöstä ”Rakennehistoriaselvitys kuntotutkimusten lähtötietona”
(Valmistui juuri, mutta aiheesta uusi lähde tulossa eli Museovirastolle menettelyohjeet Korjaustaito –sivustolle
ja sen Restauroinnin polku –osioon suunnattuna erityisesti korjaushankkeen suunnittelijalle ja rakennuttajalle.
Päivitetään tähän, jos kerkeää valmistua ennen tätä korttia).
Katselmukset
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Korjaussuunnittelun lähtötietona on usein myös katselmuspöytäkirjoja ja/tai -muistioita. Katselmuksia on usein
järjestetty kohteeseen mm. tarkempien kuntotutkimusten tutkimussuunnitelman laadintavaiheessa,
mahdollisista viranomaistarkastuksista sekä mahdollisten jo tehtyjen korjausten työmaa-aikaisista
tarkastuksista.

Lu

Korjauksen lähtökohdasta, käytettävissä olevista aineistoista ja tavoitteesta riippumatta korjaussuunnitelmien
laadintaa varten tulee aina pyrkiä järjestämään katselmuskäynti kohteeseen. Katselmuksessa tarkastetaan
korjaussuunnittelun kohteena olevat tilat pintapuolisesti ja käydään läpi käytettävissä oleva aineiston
kattavuus yhdessä tilaajan kanssa sekä sovitaan mahdollisista jatkotutkimustarpeista. Katselmuksista on
laadittava pöytäkirja, jotta sen yhteydessä sovitut asiat tulee kirjattua selkeästi jo suunnittelun alkuvaiheessa.
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3.2 Kuntotutkimukset
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Kuntotutkimus on rakennuksen, rakennusosien, järjestelmien tai laitteiden kokonaisvaltainen, mittaava ja
rakenteita rikkova tutkimus. Tutkimusten perusteella esitetään korjaustapaehdotuksia korjaussuunnittelun
lähtötiedoksi. Seuraavassa on kerrottu lyhyesti tavanomaisimmista kuntotutkimuksista, joita usein tarvitaan
peruskorjauksen tai kosteus- ja mikrobivauriokorjausten lähtötiedoiksi.
Rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
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Rakenne-, kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa tutkitaan tarkasti rakenteiden toteutus ja kunto,
kosteusvaurioituneet tai sellaiseksi epäillyt rakenteet sekä sisäilman laatuun mahdollisesti vaikuttavat
rakenneosat, materiaalit ja talotekniset tekijät. Kuntotutkimus voi olla rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen
tutkimus kokonaisuutena tai se voi painottua lähtötilanteesta riippuen pääosin rakenteiden, kosteuden tai
sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Korjaussuunnittelua varten tehtävät tutkimukset
painottuvat vaurioiden löytämisen lisäksi rakenteiden rakennusfysikaalisen toimivuuden selvittämiseen.
Kuntotutkija laatii tutkimuksista tutkimusselostuksen, joka sisältää havainnot, mittaustulokset, analyysit ja
toimenpide-ehdotukset. Kuntotutkimuksen sisältöä on kuvattu tarkemmin Ympäristöopas 2016, Rakennuksen
kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oppaassa.
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Kuva 2. Valokuvapari on kosteus- ja sisäilmateknisistä kuntotutkimuksista, jossa vesivahingossa kastuneiden
ulkoseinien korjaustarve ja -laajuus voitiin rajata rakenneavauksilla ja kosteuskartoituksella. Oikealla kuvassa
selvästi kuiva alaohjauspuu (12.1 paino-%) ja vasemmalla kastunut puu (20.5 paino-%).
Julkisivujen ja ikkunoiden kuntotutkimus
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Julkisivun kuntotutkimuksessa selvitetään mm. julkisivun, puurakenteiden, muurausten tai betonirakenteiden
kunto, joiden tulosten perusteella voidaan määrittää korjaustavat. Rakennuksen julkisivujen, parvekkeiden ja
ikkunoiden rakenteet ovat kuluvia ja niiden kunto voi vaihdella runsaasti rakennetyypistä, kunnossapidosta ja
sääolosuhteista riippuen. Hyvässä kunnossa oleva ja oikein toimiva julkisivu suojaa rakennuksen muita osia
vaurioitumiselta. Erityyppisille julkisivuille valitaan soveltuvat tutkimusmenetelmät. Betonijulkisivun tutkimus on
usein vaativin, koska betonin piilevien vaurioiden määrän selvittäminen vaatii perusteellisen kuntotutkimuksen
ja näytteenoton. Julkisivun kuntotutkimuksessa selvitetään rakenteiden nykytila kenttä- ja
laboratoriotutkimusten avulla. Kuntotutkija laatii raportin, jossa esitetään tutkimustulokset, johtopäätökset
rakenteiden kunnosta sekä korjaustoimenpide-ehdotukset. Oikein kohdistetulla julkisivujen kuntotutkimuksilla
saadaan kattavat lähtötiedot huolto- ja korjaustoimenpiteiden valitsemiseksi. Julkisivujen kuntotutkimuksen
sisältöä on kuvattu tarkemmin mm. Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisuissa Betonirakenteiden kuntotutkimus
BY42, Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus BY44 sekä Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus
BY75.
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Vesikaton ja pihakansien kuntotutkimus
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Vesikatto on yksi rakennuksen tärkeimmistä rakenteista, joka suojaa rakennuksen muita osia vaurioitumiselta.
Rakennuksen rakenteet voivat kastua vedestä, joka pääsee valumaan vuotokohdista. Tyypillisiä vuotokohtia
ovat esimerkiksi räystäät, liittymäkohdat, läpiviennit, kattokaivot, kattoluukut, kattoikkunat ja katteen
ylösnostot. Lisäksi katemateriaali voi olla ikääntynyt, haurastunut ja sen kiinnikkeet voivat irtoilla. Yleisesti
käytössä olevia vesikatemateriaaleja ovat bitumikermi-, tiili- sekä peltikatteet, joiden kuntotutkimuksiin valitaan
kullekin katemateriaalille soveltuvat tutkimusmenetelmät. Pihakannella tarkoitetaan piha-alueeseen kuuluvaa
yläpohjarakennetta, jonka alapuolella voi olla toiminnallista tilaa, kuten pysäköintihalli. Vesikaton ja
pihakansien kuntotutkimuksessa selvitetään rakenteen nykytila ja mahdolliset korjaustarpeet. Tutkimuksesta
laaditaan raportti, jossa esitetään tutkimustulokset, johtopäätökset rakenteiden kunnosta sekä
korjaustoimenpide-ehdotukset. Vesikattojen ja pihakansien kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun löytyy
lisätietoja tarkemmin mm. ohjekorteista RT 103274 Yläpohjat, perustietoja, RT 103275 Loivat
bitumikermikatot, RT 103276 Jyrkät bitumikermikatot, RT 85-11158 Konesaumattu peltikatto, RT 85-10848
Betonitiilikatot, RT 85-10847 Savitiilikatot, RT 103277 Liikennöidyn tason vedeneristykset sekä Kattoliiton
julkaisu Toimivat Katot 2019.
Ilmanvaihtotekninen kuntotutkimus
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Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on ylläpitää hyvää sisäilman laatua poistamalla sisäilman epäpuhtauksia ja
lämpökuormaa, sekä tuoda rakennukseen puhdasta tuloilmaa. Sisäilman laadun kannalta keskeisimmät
ilmanvaihdon toimivuuteen liittyvät asiat ovat yleensä järjestelmän tekninen toimivuus, ilmamäärien riittävyys,
ilmanjaon toimivuus sekä ilmanvaihdon rakennukseen aiheuttamat painesuhteet. Lisäksi
ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudella sekä kanavistoissa tai ilmanvaihtokoneessa mahdollisesti olevilla
mineraalikuitulähteillä on merkittävä vaikutus sisäilman laatuun. Ilmanvaihdon ja rakennusautomaation
kuntotutkimus (IVA) sisältää kattavasti ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden ja ohjauksien tarkastamisen,
ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastamisen, ilmamäärien mittaukset ja ilmanjaon toimivuuden
arvioimisen sekä painesuhteiden ja muiden sisäilmaolosuhteiden seurantamittaukset. Ilmanvaihtoteknisestä
kuntotutkimuksesta laaditaan raportti, jossa esitetään tutkimustulokset, johtopäätökset ilmanvaihtojärjestelmän
kunnosta ja toimivuudesta sekä korjaustoimenpide-ehdotukset. Ilmanvaihtojärjestelmän ja
rakennusautomaation tarkemmat tarkastusohjeet löytyvät Suomen LVI-liitto SULVI ry:n ohjekoosteesta
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettely (IV-kuntotutkimus) –ohjeet ja
raportointimallit 2016 sekä Ympäristöopas 2016 Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus.
Lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmien sekä salaojajärjestelmän kuntotutkimus
Lämpö-, vesi-, viemäri- (LVV) järjestelmien kuntotutkimuksen ja salaojajärjestelmän kuntotutkimuksen
tarkoituksena on selvittää tarkasti putkistojen kunto ja toimivuus sekä määrittää tarvittavat korjaustoimenpiteet
sekä niiden aikataulut. LVV-kuntotutkimus soveltuu kaiken ikäisiin rakennuksiin, kun halutaan varmistua
kiinteistön putkistojen kunnosta ja mahdollista tulevista korjaustarpeista. Hyvin toimivan LVV-järjestelmän
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ensimmäinen kuntotutkimus ajoittuu yleensä 35 vuoden ikäisiin putkistoihin. Kuntotutkimus on kuitenkin syytä
tehdä jo aikaisemmassa vaiheessa, mikäli putkistossa on ilmennyt yllättäviä vesivuotoja, tukoksia, salaojien
kuntoa halutaan selvittää tai halutaan muuten varmistua järjestelmän toimivuudesta ennakkoon. LVVkuntotutkimus sisältää pääpiireissään suunnitelma-asiakirjojen tarkastuksen, silmämääräiset tarkastelut,
röntgenkuvaukset putken läpivalaisun syöpymisasteen määrittämiseksi sekä viemärijärjestelmän tutkimisen
sisäpuolisesti viemärikameralla (tv-kuvaus). Kuntotutkimuksesta laaditaan raportti, jossa esitetään
tutkimustulokset, johtopäätökset ja toimenpidesuositukset kiireellisyysjärjestyksessä. LVV-kuntotutkimusohjeet
on esitetty Suomen LVI-liitto SULVI ry:n julkaisussa LVV-Kuntotutkimusopas 2013 – Opas lämmitys-, vesi-, ja
viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin.
Asbestikartoitus ja haitta-ainetutkimus
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Asbestikartoitus on selvitys asbestin sijainnista rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä sekä asbestia
sisältävien materiaalien pölyävyydestä niitä käsiteltäessä tai purettaessa. Rakenteista otetaan näytteitä
laboratoriossa tehtävää asbestianalyysiä varten. Kartoitusraportin tietoja käytetään tilojen käyttöturvallisuuden
arviointiin, korjaus- ja purkutöiden suunnitteluun, kustannuslaskentaan ja työturvallisuusriskien hallintaan sekä
korjaus- ja purkutöissä syntyvien jätteiden lajitteluohjeiden laatimiseen. Asbestikartoitus tai sen sisältämät
tiedot liitetään huolto- ja purkutyön turvallisuusasiakirjaan. Asbestikartoituksen teettäminen on rakennuttajan
tai muun rakennushanketta ohjaavan ja valvovan tahon vastuulla. Koska asbestin ja asbestipitoisen tuotteen
myyminen ja käyttöön ottaminen kiellettiin 1.1.1994 alkaen, koskee asbestikartoituksen tarve käytännössä
ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia. (Lisätään Haitta-aineisiin liittyvä RT-kortti, kun valmistuu, nyt
laadinnassa)

Muut kuntotutkimukset
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Haitta-ainetutkimuksella tarkoitetaan tutkimuskohteessa tehtävää haitta-ainepitoisten materiaalien
selvittämistä ja haitta-aineiden analysoimista. Haitta-ainetutkimuksissa tutkitaan pintamateriaalien lisäksi
rakenteiden sisäiset haitalliset aineet ja rakenteisiin mahdollisesti imeytyneet muut haitalliset aineet.
Rakenteiden selvittämistä ja näytteiden ottoa varten voidaan tehdä rakenneavauksia. Tutkimustulokset
esitetään haitta-ainetutkimusraportissa. Se on kattava asiakirja tilojen käyttöturvallisuuden arviointiin, korjausja purkutöiden korjaussuunnitteluun, kustannuslaskentaan ja työturvallisuusriskien selvittämiseen ja hallintaan,
haitta-ainepitoisten materiaalien määräarvion laatimiseen sekä korjaus- ja purkutöissä syntyvien jätteiden
lajitteluohjeiden laatimiseen. Haitta-ainetutkimusraportissa tulee ottaa kantaa ympäristöriskien arviointiin ja
tarvittaviin jatkotutkimuksiin, esimerkiksi kun purkujätettä halutaan käyttää uudelleen maarakentamisessa tai
muussa käytössä. Haitta-ainetutkimus sisältää aina lakisääteisen asbestikartoituksen. (Lisätään Haittaaineisiin liittyvä RT-kortti, kun valmistuu, nyt laadinnassa)
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Korjaussuunnittelun lähtötietona voi olla myös muita tilannekohtaisesti tarvittavia kuntotutkimuksien raportteja.
Tyypillisiä muita kuntotutkimuksia ovat esimerkiksi
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden selvitykset. Ympäristötekniset selvitykset ovat tarpeen, jos
korjausvaiheen työt ulottuvat maan sisäisiin rakenteisiin tai jos kohteessa on epäily maaperän haittaaineista. Tyypillisimpiä maaperään ja pohjaveden pilaantuneisuutta aiheuttavia toimintoja ovat
öljylämmitys (öljysäiliö kellarissa tai maassa), aiempi teollisuustoiminta, täyttömaat ja autokorjaamotai pesulatoiminta. Viranomaisrekisterissä olevia tietoja antaa ELY-keskus. Tarkemmin aiheesta
Pilaantuneen maa-alueen kunnostushankkeen tilaaminen (Suomen ympäristökeskuksen raportteja I.
2016).

•

Kantavien rakenteiden kuntotutkimus. Kantavien rakenteiden tutkimisen tarve voi tulla esille myös
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Betonirakenteiden kuntotutkimuksella selvitetään kantavien
betonirakenteiden kuntoa esimerkiksi kartoittamalla terästen kuntoa ja peitepaksuuksia. Betonista
porattavista lieriönäytteistä voidaan selvittää laboratorioanalyyseillä esimerkiksi
karbonatisoitumissyvyys, kloridipitoisuus ja betonin huokoisuus ja veto- tai puristuslujuus.

O

•

Kattorakenteiden sortumat ja vaaratilanteet ovat osittain aiheutuneet havaitsemattomista rakenteiden
rappeutumisista sekä rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen vakavista virheistä. Rakenteiden
tarkastus ja/tai säännöllinen seuranta on tästä syystä tärkeä osa rakennuksen omistajan velvoitetta
ylläpitää turvallisia ja terveellisiä rakennuksia. Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen
turvallisuuden arvioimiseksi on vuonna 2015 voimaan tullut laki (20.3.2015/300), jota käytetään
laajarunkoisiin rakennuksiin, kuten urheilu-, virkistys-, vapaa-ajan toiminnan, kaupan palveluiden,
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eläinsuojien tai muuhun vastaavaan kokoontumisiin tarkoitettuihin rakennuksiin. Rakennusten
rakenteellisen turvallisuuden tarkastamiseen on laadittu ohje (RIL 269-2015), jossa kuvataan
tarkemmin tarkastuksen tarpeen määrittely, tarkastuksen eri vaiheet ja sisältö, eri osapuolten tehtävät
ja vastuut sekä tarkastusten dokumentointi ja raportointi eri osapuolille.

3.3 Korjaustavan valinta ja korjausten ajoitus

s

Kiinteistön omistaja vastaa ensisijaisesti kiinteistön kiinteistä rakenteista, laitteista ja muista järjestelmistä sekä
siitä, että rakennus on käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen. Kiinteistön omistaja tekee päätöksen korjauksiin
ryhtymisestä. Korjaustavan valinnan ja niiden toteuttamisen kiireellisyyden apuna käytetään tehtyjen
selvityksien, katselmuksien sekä kuntotutkimuksien tuloksia ja toimenpidesuosituksia. Usein
kuntotutkimuksien toimenpidesuosituksissa on esitetty erilaisia vaihtoehtoisia korjaustapoja. Tutkimuksissa
tulee tunnistaa kiireelliset korjaustarpeet, kuten akuutit kosteus- ja mikrobivauriot. Erityisesti haastavimmissa
kosteus- ja mikrobivaurioiden korjauksissa korjausmenetelmän valinnan ja ajoituksen tukena voidaan käyttää
olosuhdearviota, jonka perusteella arvioidaan käyttäjien altistumisen todennäköisyyttä tavanomaisesta
poikkeavalla sisäilman olosuhteelle. Korjausten oikea-aikaisen ajoituksen, kustannusten ja niiden aiheuttamien
kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi voidaan tehdä elinkaaritarkastelu ja hiilijalanjälkilaskenta.

on

no

Ennen korjausten aloitusta voidaan tarvita käyttöä turvaavia toimenpiteitä tilankäyttäjien altistumisen
vähentämiseksi. Käyttöä turvaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi painesuhteiden hallinta, ilmanvaihdon säätö,
tiheämpi siivousfrekvenssi, ilmanpuhdistimet tai tilojen käytön vähentäminen tai poistaminen käytöstä. Mikrobija kosteusvauriokorjauksille on tyypillistä, että korjauksia tehdään tila, rakennusosa tai kerros kerrallaan, jolloin
viereiset tilat ovat käytössä. Myös tällöin voidaan tarvita käyttöä turvaavia toimenpiteitä sekä seurantaa.
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Kosteus- ja mikrobivauriokorjausten ensisijaisena tavoitteena on poistaa tai ennaltaehkäistä kosteus- ja
mikrobivaurioista aiheutuva sisäilman laadun heikkeneminen. Vauriomekanismi ja vaurion aiheuttaja, esim.
poikkeava kosteuslähde tulee aina tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan poistaa tai toteuttaa uusi rakenne
siten, että se kestää kosteusrasituksen. Rakenne korjataan siten, että ongelma ei uusiudu ja että rakenne
toimii jatkossa rakennusfysikaalisesti oikein korjauksille suunnitellun käyttöiän ajan. Korjausratkaisun
tavoitteena on täyttää voimassa olevat rakennusmääräykset, kuitenkin ottaen huomioon kohteen asettamat
reunaehdot. Korjaukset tehdään korjattavan kohteen ehdoilla siten, ettei korjaustöissä jouduta kohtuuttomiin
ratkaisuihin pelkästään määräyksissä esitetyn toisenlaisen ratkaisumallin vuoksi. Kosteusteknisesti toimivan
rakennusosan käyttötarkoituksen muutoksessa tai rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta parannettaessa
pyritään noudattamaan alkuperäisen rakenteen toimintatapaa (YMa 782/2017). Kosteusteknisesti toimivaan
rakennusosaan ei tarvitse tehdä muutoksia, vaan kulunut tai paikallisesti esimerkiksi tulipalossa vaurioitunut
rakenne voidaan korjata rakennusaikaista rakentamistapaa noudattaen.

O
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Suunnitteluratkaisuina pyritään käyttämään luotettavaksi ja kosteusturvalliseksi tiedettyjä yleisiä
rakenneratkaisuja huomioiden kosteus-, lämpö- ja ilmavirtaustekninen toimivuus. Tarvittaessa tavanomaisista
poikkeavien rakenneratkaisujen toimivuus arvioidaan erikseen esimerkiksi rakennusfysikaalisella
mallinnuksella. Vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa rakennusfysikaalista ja kosteusvaurion
korjaussuunnittelua sisältävissä korjauskohteissa arvioidaan ulkopuolisen suunnitelmatarkastuksen tarve.
Ohjeita tarkastusmenettelyyn on annettu julkaisuissa RIL 241-2016 sekä RT 103089 Rakennesuunnitelmien
ulkopuolinen tarkastus ja RT 103088 Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tehtäväluettelo
RTA19.
Rakenneratkaisujen valinnassa tulee tavoitella vikasietoisia ratkaisuja, jotka sallivat esimerkiksi rakentamisen
ja rakennuksen käytön aikaisen vähäisen kastumisen. Vikasietoiset ratkaisut ovat sellaisia, että vähäisimmät
virheet ja puutteet eivät vielä johda haitalliseen vaurioitumiseen. Muuttuvassa ilmastossa rakenteiden
vikasietoisuus varmistetaan riittävän yksityiskohtaisella suunnittelulla. Vikasietoisuuden huomioimisen lisäksi
korjausratkaisun tulee olla tarkoituksenmukainen. Alikorjaamista ja ylikorjaamista tulee välttää. Ylikorjaamista
on esimerkiksi se, että poistetaan hyväkuntoisiksi todetut, kuivat orgaaniset täyttökerrokset varmuuden vuoksi.
Tästä syntyy ylimääräisiä purku-, materiaali- ja työkustannuksia, eikä toimenpiteellä ole sisäilman laatua
parantavaa vaikutusta. Alikorjaamisella tarkoitetaan liian kevyitä korjauksia, joilla ongelma ei poistu.
Riskirakenteiden korjaustarve ja –laajuus harkitaan tapauskohtaisesti ja niiden on perustuttava
yksityiskohtaisiin sisäilma- ja kosteusteknisiin kuntotutkimuksiin. Riskirakenteiden vikasietoisuus ei välttämättä
täytä nykyaikaisia suunnitteluperiaatteita, mutta rakenne voi siitä huolimatta toimia alkuperäisellä
toteutustavalla esimerkiksi paikallisesta olosuhteesta johtuen. Riskirakenteeksi mielletyt rakenteet eivät aina
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edellytä korjaustoimenpiteitä. Kosteusteknisesti toimivia ratkaisuja ja suunnitteluperiaatteita on käsitelty
ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) sekä ohjeessa
Rakennusten kosteustekninen toimivuus (Ympäristöministeriö, 2020). Erityisen vaativissa korjauskohteissa
voidaan laatia rakennusfysikaalinen ja rakennuksen terveellisyyden riskiarvio ja riskianalyysi, josta on
ohjeistettu julkaisussa RIL 241-2016.
Kosteus- ja mikrobivauriokorjausten erityispiirteitä ja suunnittelijan selvitettäviä asioita ovat mm.
seuraavat seikat:
korjattavan rakenteen rakennusfysikaalisen toimivuuden selvitys, vauriomekanismin selvitys ja
tarvittavien parannusten määrittely

•

mahdollisen poikkeavan kosteuslähteen hallitsemiseksi tarvittavien muutosten määrittely

•

kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennekerrosten ja vaurioiden laajuuden määrittely

•

korjausalueiden määrittely (edellyttää usein työmaa-aikaista lisätutkimista tai purkukatselmuksia)

•

vaurioituneiden materiaalien poistamisen teknistaloudellisten realiteettien selvitys

•

purkutoimille vaihtoehtoisten tai niitä täydentävien korjaustapojen (tiivistys, tuulettuvat rakenteet,
alipaineistetut rakenteet, kapselointi) toteutettavuuden ja reunaehtojen selvitys

•

mikäli vaurioituneiden materiaalien poistaminen ei ole mahdollista teknisistä, taloudellisista tai
rakennussuojelullisista syistä, vaihtoehtoisten korjausratkaisujen määrittely ja ratkaisujen riskiarviointi

•

rakennustyöntekijöiden, käyttäjien ja korjausalueen suojaustarpeet korjausten aikana.

on

no

s

•

eh

do

tu

s

Lu

Vaikka mikrobivauriokorjauksissa pyritään ensisijaisesti poistamaan vaurioituneet materiaalit, kaikkia
vaurioituneita materiaaleja ei ole aina mahdollista poistaa esimerkiksi rakennuksen suojelutavoitteiden
korjaukselle asettamien reunaehtojen vuoksi. Siksi korjauskohteissa voidaan joutua tekemään kompromisseja.
Jos jotain sisäpuolisia rakenteita ei haluta purkaa, tulee tutkia erittäin tarkkaan vaihtoehtojen toteutettavuus,
riskit ja käyttöikä. Mitä kosteampi mikrobivaurio on kyseessä, sitä enemmän siitä irtoaa sekä kaasumaisia
(mikrobien aineenvaihduntatuotteet) että hiukkasmaisia (itiöt, rihmasto) mikrobiepäpuhtauksia. Hyvin
vanhoista, pitkään kuivina olleista vaurioista (esim. vanhat välipohjat) irtoaa lähinnä hiukkasmaisia
epäpuhtauksia. Tästä syystä vanhojen, kuivien vaurioiden hallinta ilmatiiveyden varmistamisella saattaa olla
riittävä korjaus. Kaasumaisten aineenvaihduntatuotteiden hallintaan tarvitaan ilmansulkua tiiviimpiä tuotteita,
kuten massalattioita, kapselointituotteita, alumiinilaminaatteja tai vastaavia. Mikäli poikkeavaa kosteuslähdettä
ei saada poistettua, tiiviit ratkaisut saattavat aiheuttaa vaurioiden laajenemista ja korjauksen epäonnistumista.
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Rakenteiden sisällä, maaperässä rakennuksen alla ja ulkoilmassa sallitaan erilaisia epäpuhtauksia, mutta
niiden kulkeutuminen rakennuksen sisälle on estettävä. Mikäli rakenteisiin jää epäpuhtauksia, joiden pääsyä
sisäilmaan ei voida täysin estää, voidaan tilankäyttäjien altistumista vähentää painesuhteiden hallinnalla,
ilmanvaihtoa säätämällä ja siivousta tehostamalla, ilmanpuhdistimilla tai muilla ns. käyttöä turvaavilla
toimenpiteillä, tai yksinkertaisesti vähentämällä tilan käyttöä. Esimerkiksi alun perin teknisiksi tiloiksi tai
varastokäyttöön tarkoitettuja, myöhemmin jatkuvampaan käyttöön tarkoitettujaotettuja kellaritiloja saattaa olla
järkevämpää palauttaa takaisin alkuperäiseen käyttöönsä kuin korjata kalliilla tai riskialttiilla ratkaisuilla.
Vaikka mikrobivauriokorjauksissa tavoitteena on lähtökohtaisesti kosteusteknisesti ja terveydellisesti
toimintavarman rakenteen aikaansaaminen, kaikissa korjauskohteissa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää
kaikkein perusteellisimpia korjausmenetelmiä, sillä joskus korjauksilla tavoitellaan vain muutaman vuoden
käyttöikää tulevaan peruskorjaukseen tai tilojen käytöstä poistamiseen asti. Silloin korjaussuunnittelijan
tehtävänä on määrittää, mitkä ovat riittävät korjaustoimenpiteet, joilla voidaan varmistaa tilojen riittävän hyvä
sisäilman laatu tavoitellun käyttöjakson aikana. Eri tasoisia korjausratkaisuja on esitelty esimerkiksi
ympäristöministeriön julkaisussa Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjaus ja opetushallituksen
julkaisussa Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen.
Olosuhteiden arviointi
Rakenteiden kuntotutkimustulosten perusteella tehdään sisäilman olosuhteiden arviointi silloin, kun halutaan
saada kokonaiskuva rakennuksen tai sen osan sisäilman laadusta. Viranomainen voi myös edellyttää
olosuhteiden arviointia esimerkiksi korjausten kiireellisyyden arvioimiseksi. Työpaikkarakennusten
olosuhteiden arviointi perustuu Työturvallisuuslakiin (738/2002) 10 §, Työterveyshuoltolakiin (1383/2001) 12 §,
Työterveyslaitoksen julkaisuun ”Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen 2017” sekä RTAopinnäytetyöhön ”Altistumisen arviointi sisäilman epäpuhtauksille Helsingin kaupungin palvelurakennuksissa”
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(Vähämäki, 2020). Arvioinnin tekijälle suositellaan rakennusterveysasiantuntijan pätevyyttä,
korkeakoulututkintoa alalta tai sisäilmastoaihealueelta sekä täydennyskoulutusta rakennusterveysasiantuntijan
tai muun sisäilma-aihealueen osalta, jonka sisältö on määritelty asumisterveysasetuksessa (545/2015).
Olosuhdearvioinnin perusteella lääkäri voi tehdä terveydellisen merkityksen arvioinnin tilojen käyttäjille, joka
saattaa johtaa korjaustoimenpiteiden toteuttamiseen. Korjauksista vastaa kiinteistön omistaja.
Olosuhteiden arviointi tehdään seuraavien osa-alueiden perusteella:
1. Talo- ja tilaosat
2. Rakenteiden ilmatiiviys ja vuotoilma
3. Ilmastointijärjestelmät ja automaatio
4. Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset altisteet
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Työterveyslaitoksen olosuhdearvioinnin ohje on laadittu työpaikoille, eikä se sellaisenaan sovellu
asuinrakennuksiin. Asuinrakennusten olosuhteiden arviossa käytetään voimassa olevaa
asumisterveysasetusta (STMa 545/2015) ja tarvittaessa Valviran ohjeessa asunnon terveyshaitan
selvittämisprosessiin esitettyä altistumisolosuhteiden arviointimenettelyä (Valviran ohje 7/2020). Asuntojen
osalta kunnan tai kaupungin terveystarkastaja arvioi, aiheutuuko tiloissa oleskelemisesta mahdollisesti
terveyshaittaa ja voi määrittää kiinteistön omistajan ryhtymään toimenpiteisiin haitan poistamiseksi ja
tarvittaessa määrätä asumiskiellon.
Elinkaaritarkastelu ja hiilijalanjälki
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Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee selvittää sekä rakennuksen että korjattavan rakenneosan
elinkaari ja siihen liittyvät korjaustarpeet, tulossa olevat korjaukset ja niiden kustannukset. Esimerkiksi jos
rakennuksessa on tarpeen tehdä alapohjarakenteen purkaminen vesivahingon takia, niin samassa yhteydessä
on tarkoituksenmukaista varmistaa, onko alapohjarakenteen alapuoliset putkistot tarpeen uusia samassa
urakassa. Tai onko rakennuksen ikkunaliittymiin kannattava tehdä välittömästi laajat kustannuksiltaan korkeat
tiivistyskorjaukset, jos urakan valmistumisen jälkeen lyhyen ajan kuluessa rakennuksen koko ikkunat tullaan
uusimaan.
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Rakennuksen elinkaaritarkastelu tehdään rakennuksen korjausvaihtoehtojen selvittämiseksi ja vertailemiseksi
ennen päätöksentekoa ja sen perusteella saadaan tietoa, mitä rakennukselle kannattaa tehdä huomioiden
esimerkiksi korjausten, kunnossapidon ja energiankäytön pidemmällä aikavälillä aiheuttamat kustannukset ja
hiilijalanjälki sekä hyvä sisäilman laatu. Elinkaaritarkastelu perustuu laskentaan, joka tuottaa keskenään
vertailukelpoista tietoa rakennuksen elinkaaren aikaisista kustannuksista sekä kasvihuonekaasupäästöistä eri
korjaus- tai purku- ja uudisrakentamisvaihtoehdoista pidemmällä ajanjaksolla (yleensä 30 vuoden ajanjakso).
Laskelmissa pystytään huomioimaan myös se, että usein esimerkiksi sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa on
tarpeen tehdä kiireellisiä korjaustoimenpiteitä, mutta joitakin toimenpiteitä on tarkoituksenmukaista tehdä vasta
myöhemmin laajemman kokonaisuuden yhteydessä. Tyypillinen tilanne, jossa elinkaaritarkastelulla voidaan
valita järkevimmät toimenpiteet, on esimerkiksi kiinteistölle tuleva laajempi sisäilmakorjaus, peruskorjaus tai
tulevat tilamuutokset, jotka ovat kustannus- ja kasvihuonekaasupäästövaikutuksiltaan merkittäviä.
Rakennuksen elinkaaren aikaisessa hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa on huomioitava
tuotevaihe, rakentamisvaihe, käyttövaihe sekä elinkaaren loppu. Tuotevaihe sisältää raaka-aineiden
hankinnan, niiden kuljetuksen valmistuspaikkaan ja tuotteen valmistuksen. Rakennusvaihe sisältää tuotteiden
kuljetuksen työmaalle ja työmaatoiminnot. Käyttövaihe sisältää rakennuksen kunnossapidon, korjaukset sekä
energian käytön. Elinkaaren loppu sisältää rakennuksen purkamisen, kuljetuksen jatkokäsittelyyn,
jätteenkäsittelyn ja loppusijoituksen. Lisätään myöhemmin, jos kerkeää tulla jotain tarkempaa tietoa: Osana
maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön uudistusta rakennusten hiilijalanjälkeä on tarkoitus alkaa säännellä
asetuksissa vuoteen 2025 mennessä ja hiilijalanjälkilaskelmaa tullaan tulevaisuudessa todennäköisesti
vaatimaan rakennusluvan yhteydessä.

4 KORJAUSHANKE
Korjaushankkeen voivat käynnistää hyvin erilaiset lähtötilanteet, kuten esimerkiksi vesivahinko,
peruskorjaustarve, PTS:n ajoitettu korjaustarve, rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tai tilamuutokset,
rakennusvirheen korjaus tai sisäilmaongelman poistamiseen tähtäävä korjaus. Korjaustoimenpide voi toisinaan
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olla vaurioituneen rakennusosan purkaminen ja uusiminen, toisinaan ongelma voidaan poistaa tai sitä voidaan
hallita kevyemmillä korjausratkaisuilla. Korjausten laajuus voi vaihdella yksittäisestä rakennusosan
korjauksesta koko rakennukseen ja taloteknisiin järjestelmiin. Hankkeessa on huomioitava kokonaisuuden
hallinta.

tu

Kuva 3. Periaatteellinen kuvaus korjaamisen prosessista

do

4.1 Korjaushankkeen osapuolet ja tehtävät

eh

Korjaushankkeesta, hankkeen johtamisesta ja hankkeen eri osapuolista on kerrottu ympäristöministeriön
julkaisussa Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus sekä ohjekortissa RT 10-11222.
Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet sekä RT 10-11284 Hankkeen johtamisen ja
rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18.
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Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun näkökulmasta sekä
huolehtia lakien, säädösten ja määräysten noudattamisesta luvanvaraisessa rakennushankkeessa.

O

Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on käyttää riittävän pätevyyden omaavia suunnittelijoita ja hankkia
riittävät lähtötiedot sekä teettää tarvittavat tutkimukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on useimmissa
tapauksissa kiinteistönomistaja, joka voi käyttää hänelle kuuluvien tehtävien hoitamisessa apuna erillistä
rakennuttajakonsulttia. Luvanvaraisissa rakennushankkeissa rakennushankkeeseen nimetty pääsuunnittelija
vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta sekä suunnitteluryhmän työn koordinoinnista. Laajuudeltaan
rajatuissa tai vaativuudeltaan helpommissa hankkeissa suunnittelun ohjauksesta vastaa tyypillisesti
rakennuttajakonsultti tai rakennushankkeeseen ryhtyvä. Vaativissa ja tyypillisesti laajuudeltaan suuremmissa
hankkeissa suunnitteluryhmään voivat kuulua rakennussuunnittelija (arkkitehti) ja erityissuunnittelijat, joita ovat
rakennesuunnittelija, talotekniset suunnittelijat (LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelijat) ja myös
esimerkiksi geotekninen suunnittelija sekä elinkaarisuunnittelija. Pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja
erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava suunnittelusta siten, että kosteustekniselle
toimivuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Olennaiset vaatimukset täyttyvät, kun
suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi ympäristöministeriön ohje Rakennusten kosteustekninen toimivuus.
Rajatummissa korjauksissa rakennesuunnittelija eli kosteusvaurion korjaussuunnittelija vastaa usein
suunnittelukokonaisuudesta. Hankkeen osapuolten tehtäviä on kuvattu esimerkiksi seuraavissa
tehtäväluetteloissa
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•
•
•
•
•
•

RT 103254 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18
RT 103253 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18
RT 103087 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18
RT 10-11290 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18
RT 103032 Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18
RT 10-11291 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18.

Rakennushankkeessa voi olla suunnittelijoiden lisäksi suunnittelun eri osa-alueiden erityisasiantuntijoita.
Erityistehtäviä ovat esimerkiksi kosteuden- ja puhtaudenhallintatehtävät, palotekniset suunnittelutehtävät,
akustiset suunnittelutehtävät sekä rakennusterveys- tai rakennusfysikaaliset asiantuntijatehtävät.
Korjaushankkeessa merkittävä rooli on myös käyttäjillä, joiden edustaja tuo hankeryhmässä esille käyttäjien
näkökulmia tilatarpeista ja tilojen toimivuudesta.
Rakennushankkeessa voi olla useita urakoitsijoita, jotka toteuttavat korjaukset suunnitelma-asiakirjojen
mukaisesti.

s

Viestintä
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Viestintä koskee koko korjausprosessia, alkaen tutkimuksista. Isommissa hankkeissa on syytä laatia
viestintäsuunnitelma, jossa sovitaan viestinnän pelisäännöt. Kirjallisten tiedotteiden lisäksi on suositeltavaa
järjestää osallistavampia keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä tarvittaessa tutustumiskierroksia työmaalle.
Käyttöönottovaiheessa käyttäjille on hyvä kertoa, että korjausten jälkeisinä ensimmäisinä kuukausina tiloissa
tehdään lähes poikkeuksetta ilmanvaihtojärjestelmien säätöjä, jolloin järjestelmät eivät toimi heti alussa
optimaalisesti. Uusien materiaalien hajut sekä rakennuspöly, jota laskeutuu tilapinnoille väistämättä
huolellisesta loppusiivouksesta huolimatta, voidaan kokea häiritsevinä. Viestinnällä voidaan välttää mielikuva
epäonnistuneesta korjauksesta. Viestintää tulee jatkaa myös hankkeen valmistumisen jälkeen vähintään
takuuaikana ja tiedottaa korjausten onnistumista todentavista seurantamittausten tuloksista käyttäjille.

tu

s

4.2 Hankesuunnitteluvaihe
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Hankesuunnittelu kannattaa tehdä kaikissa isommissa korjaushankkeissa. Pienissä, selkeästi rajattavissa
kosteus- ja mikrobivauriokorjauksissa hankesuunnittelua ei välttämättä tarvita. Hankesuunnittelun ja sitä
mahdollisesti edeltäneen tarvesuunnitteluvaiheen lähtötiedoiksi teetetään tarvittavat kuntotutkimukset ja
selvitykset. Suojelukohteissa tai monia muutosvaiheita läpikäyneissä rakennuksissa on suositeltavaa selvittää
korjaus- ja muutosvaiheet esimerkiksi rakennushistoriaselvityksen tai rakennehistoriaselvityksen avulla
kuntotutkimusten lähtötiedoiksi. Rakennuksen aiempien muutosvaiheiden ja tehtyjen korjausten selvittäminen
on hyödyllistä kaikissa hankkeissa. Hankesuunnittelun päätteeksi tehdään investointipäätös.
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Hankesuunnitteluvaiheessa käsitellään korjaustapa- sekä laajuusvaihtoehtoja. Rakennustyön lopputulokselle
asetetaan yleiset tavoitteet sekä hankekohtaiset tavoitteet, jotka esitetään hankesuunnitelmassa. Valitut
ratkaisut tehdään siten, kuin ne on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista toteuttaa.
Hankesuunnitteluvaiheessa päätetään tavoiteltava korjaustaso sekä asetetaan korjausten käyttöikätavoite ja
laatutasotavoite. Sisäilmalle voidaan asettaa esimerkiksi olosuhdetavoitteita ja rakennustyölle esimerkiksi
puhtausluokkatavoite. Sisäilman laatua parantavissa korjauksissa asetetaan usein vaatimuksia
pintamateriaalien päästöluokitukselle. Riskien ja laatutavoitteiden hallinnasta on ohjeistettu esimerkiksi
julkaisussa RT 10-11255 Talonrakennushankkeen kulku. Riskien- ja laadunhallinta.
Kosteus- ja mikrobivauriokorjaukset ovat usein luvanvaraisia. Rakennuslupa tarvitaan myös silloin, kun
rakennetaan uusia märkätiloja, korjaukset koskevat kantavia rakenteita, korjaustyö on verrattavissa
uudisrakentamiseen tai kyseessä on käyttötarkoituksen muutos. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat
asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupa. Rakennusvalvonnan kanssa
käydään ennakkoneuvottelut, joissa selvitetään rakennusluvan tarve. Erityisesti suojeltujen tai historiallisesti
merkittävien rakennusten korjaukset voivat edellyttää ennakkoneuvottelua rakennusvalvonnan ja
suojeluviranomaisen kanssa. Rakennuslupaa kevyempi toimenpidelupa tarvitaan, jos muutetaan rakennuksen
julkisivua, jotain sen rakenneosaa tai teknistä järjestelmää.
Rakennusluvan alaiset työt edellyttävät kosteudenhallintaselvityksen laatimista. Selvityksen laatii jo
hankesuunnitteluvaiheessa valittu kosteudenhallintakoordinaattori. Ohjeistusta on annettu
ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017). Isoimmissa
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hankkeissa voidaan laatia myös puhtaudenhallintaselvitys sekä valita puhtaudenhallintakoordinaattori.
Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen siirrytään ehdotus- ja yleissuunnitteluun.

4.3 Korjaussuunnitteluvaihe
Suunnitteluvaiheessa suunnittelija laatii suunnitelmat hankesuunnittelussa määritettyjen tavoitteiden pohjalta.
Lisäksi reunaehtoja suunnittelulle asettaa korjauskohde. Korjaussuunnittelijalla tulee maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999, MRL 120 c §) mukaan olla käytettävissä riittävät lähtötiedot. Siten suunnittelijan tulee
nostaa esille lisätutkimustarve, mikäli käytössä olevat lähtötiedot eivät ole riittävät suunnitelmien laatimiseksi.
Suunnittelun johtamisesta on ohjeistettu ohjekortissa RT 13-11120 Suunnittelun johtaminen
korjaushankkeessa.
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Korjaussuunnitelmien sisällöstä annetaan ohjeita ohjekortissa RT 103087 Rakennesuunnittelun
tehtäväluettelo RAK18. Korjaussuunnitelmat koostuvat työselostuksesta, rakennetyypeistä,
paikannuskaavioista, leikkauskuvista sekä tarkekuvista. Yksityiskohtaisten suunnitelmien laatiminen on
olennaista korjausten onnistumisen kannalta. Kosteus- ja mikrobivauriokorjauksille sekä haitta-aineiden
hallintaratkaisuille on tyypillistä, että suunnittelija määrittelee täsmällisesti korjauksessa käytettävät
rakennustuotteet, eikä niitä saa vaihtaa ilman suunnittelijan hyväksyntää. Suunnittelija esittää suunnitelmissa
korjausratkaisujen käyttöiän ja tarvittavat laadunvarmistusmittaukset, katselmukset sekä työmallit.
Suunnitelmissa esitetään mittausotanta, ajankohdat ja mittausmenetelmät. Laajemmissa hankkeissa laaditaan
usein erillinen laadunvarmistusasiakirja yhdessä muiden suunnittelijoiden ja kohteeseen perehtyneen
rakennusterveys- tai sisäilma-asiantuntijan kanssa. Suunnitelmat sovitetaan yhteen muiden alojen
suunnitelmien kanssa. Rakennusluvan alaisissa hankkeissa suunnitelmien yhteensovittamista johtaa
pääsuunnittelija.
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Suunnittelutehtävä käynnistyy usein hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ehdotus- ja yleissuunnittelulla.
Korjausperiaatteiden ja laajuuden täsmentymisen jälkeen laaditaan suunnitelmat urakkalaskentaa varten sekä
mahdollista rakennusluvan hakemista varten. Suunnitelmat ovat usein jo tässä vaiheessa
toteutussuunnitelmien tarkkuudessa tai niiden yksityiskohtia täsmennetään ennen rakennustöiden aloitusta.
Korjaushankkeen käynnistyessä urakoitsijalla on käytössä toteutussuunnitelmat, joissa on esitetty mittatarkat
suunnitelmat sekä määritetty käytettävät materiaalit. Tyypillisesti purkutöiden jälkeen tulee tarve
täydennyssuunnittelulle. Erityisesti vanhoissa rakennuksissa purkuvaiheessa voi tulla yllätyksiä, jotka vaativat
suunnitelmiin muutoksia ja täydennyksiä. Vaikka suurempia yllätyksiä ei tulisi, niin silti korjauslaajuus saadaan
usein määritettyä luotettavasti vasta purkuvaiheessa. Korjausten päätteeksi päivitetyt suunnitelmat ja muut
tarpeelliset tiedot korjauksista viedään huoltokirjaan, jonne kirjataan myös tarvittavat huoltotoimenpiteet,
käyttöikä sekä suunnitellut seurantamittaukset.

Kuva 4. Vesivahinkokorjausten purkuvaiheessa kaksoislaattarakenteisen välipohjan korjauslaajuus ja korjaustapa
täsmentyivät lisärakenneavauksilla. Onteloihin tehtyjen aukkojen kautta purettiin pois kastuneet muottilaudat.
Kuiviksi todettujen alueiden onteloihin jätettiin sata vuotta vanhat, kuivat muottilaudat paikoilleen.
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4.4 Rakentamisvaihe
Rakentamisen aikainen valvonta ja laadunvarmistus
Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.
Siihen tehtävät merkinnät muodostavat koko rakennustyön kulun kuvauksen (ympäristöministeriön ohje
rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta (YM5/601/2015).

s

Valvonnan ja laadunvarmistuksen tarkoituksena on varmistaa rakennustyön toteutus ja onnistuminen
suunnitelmien mukaisesti siten, että hankkeelle asetetut laatutavoitteet saavutetaan. Työmaa-aikaisen
valvonnan lisäksi työmaalla tehdään työvaihekatselmuksia, työmalleja, laadunvarmistusmittauksia sekä
toimintakokeita ja lopuksi vastaanottotarkastus. Valvojan lisäksi hankkeessa on erillisiä
laadunvarmistusmittaajia ja katselmuksiin osallistuvat valvojan lisäksi tyypillisesti suunnittelijat, urakoitsija sekä
tilaaja. Kaikista tarkastuksista laaditaan dokumentit. Kosteus- ja mikrobivauriokorjausten onnistumisen
edellytyksenä on tavanomaista rakennustyötä huolellisempi laadunvarmistusmenettely. Esimerkiksi
laadunvarmistusmittauksia tehdään tyypillisesti tiheämmällä otannalla. Tarkastusmenettelyä ohjaavat
korjaussuunnitelmien lisäksi esimerkiksi kosteuden- ja puhtaudenhallintaselvitykset sekä –suunnitelmat.
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Työvaihekatselmuksista tärkeimpiä ovat osastoinnin ja alipaineistuksen tarkastus ennen korjaustöiden aloitusta
sekä purkutöiden jälkeinen katselmus, jossa tarkastetaan, että vaurioituneiden rakenteiden purkulaajuus on
riittävä ja varmistetaan jätettävien rakenteiden kunto. Lisäksi katselmuksia tehdään eri
työvaihekokonaisuuksille. Työmalleja tehdään tarpeen mukaan korjaustyön aikana rakennuttajan, valvojan tai
suunnittelijan määrittämistä kokonaisuuksista. Malleja käytetään vertailukohtana varsinaiselle työsuoritukselle.
Mallityössä menetelmät ja suunnitelmat usein tarkentuvat, kun haetaan toimivaa korjaustapaa. Mallityöt ovat
ehdoton edellytys kosteus- ja mikrobivauriokorjausten sekä haitta-aineiden hallintaratkaisujen onnistumisen
kannalta. Mallityöt hyväksytetään tilaajalla ja suunnittelijalla ennen työn jatkumista.
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Seuraavassa taulukossa on annettu esimerkkejä kosteus- ja mikrobivauriokorjausten sekä muiden sisäilman
laadun parantamiseen tähtäävien korjausten laadunvarmistusmittauksista. Suunnittelija valitsee tarpeelliset
mittaukset kohdekohtaisesti.

Mittauksista annettu ohjeistus
RT 103333 Betonin suhteellisen
kosteuden mittaus

e-

eh

Laadunvarmistusmittaus
Rakennekosteusmittaukset alustan
riittävän kuivuuden arvioimiseksi

do

Taulukko 1. Laadunvarmistusmittausmenetelmiä korjausten onnistumisen varmistamiseksi työmaalla.
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Tartunta- ja vetolujuuskokeet
betonialustan riittävän lujuuden
arvioimiseksi

SFS 5446 Betoni. Tartuntalujuus.

Tartunta- ja vetolujuuden selvitys
kolmioviiltokokeella vedeneristeen
(bitumikermi) riittävän tartunnan
arvioimiseksi
Merkkiainekokeet rakenteiden
ilmatiiviyttä parantavien
korjausten onnistumisen
varmistamiseksi
Ilmavuotojen tai eristepuutteiden
selvitys
Vedeneristeen kuivakalvopaksuus
märkätiloissa

RT 103243 Vedeneristetyn
pihakannen peruskorjaushanke.
Asuinkiinteistöt

Alustan emissiojäämät FLEC- tai
bulk-mittauksilla

FLEC-mittaukset NT BUILD 484ohjeen tai ISO 16000-10 standardin
mukaisesti tai bulk-mittaukset
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RT 14-11197 Rakenteiden
ilmatiiveyden tarkastelu
merkkiainekokein
RT 14-11239 Rakennuksen
lämpökuvaus
Märkätilojen vedeneristeen
kuivakalvon paksuuden mittausohje
2018, Eurofins Expert Services

Vastuuhenkilöt
Suunnittelija määrittää yhdessä
kosteudenhallintakoordinaattorin
kanssa mittausotannan sekä
päällystettävyyden raja-arvot
materiaalitoimittajien tietojen
pohjalta, laadunvarmistusmittaaja
suorittaa
Suunnittelija määrittää
mittausotannan ja
lujuusvaatimuksen,
laadunvarmistusmittaaja mittaa
Suunnittelija määrittää
mittausotannan ja
laadunvarmistusmittaaja koestaa
kolmioviiltokokeella
Suunnittelija määrittää
mittausotannan sekä tavoiteltavan
ilmatiiviyden tason,
laadunvarmistusmittaaja mittaa
Tilaaja määrittää tavoitetason,
laadunvarmistusmittaaja mittaa
Suunnittelija esittää suunnitelmissa,
mittausotanta annettu ohjeessa ja
kuivakalvopaksuusvaatimus on
materiaalikohtainen.
Laadunvarmistusmittaaja mittaa
Suunnittelija määrittää
mittausotannan sekä viitearvot,
laadunvarmistusmittaaja mittaa
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Asbestipurkutyön onnistumisen
varmistaminen ilmamittauksin

Mikrobianalyysit materiaalista
riittävän purkulaajuuden
varmistamiseksi (ei oteta ilmaeikä pintanäytteitä)
Loppusiivouksen laadunvarmistus
sisätiloissa sekä
ilmanvaihtojärjestelmän
puhtaustarkastus

Työterveyslaitoksen ohjeistuksen
mukaisesti.
Noudatetaan valtioneuvoston
asetusta 789/2015 asbestityön
turvallisuudesta.
Näytteenotto tehdään STMa
545/2015 ohjeistuksen mukaisesti
Puhtausluokkavaatimukset (P1) ja
pölyn sallitut enimmäistasot on
esitetty ohjekortissa RT 07-11299
Sisäilmastoluokitus 2018.
Pölykertymän mittaustapa
geeliteippimenetelmällä on esitetty
standardissa INSTA800:1-2019

Valvoja / turvallisuuskoordinaattori
ohjaa, laadunvarmistusmittaaja
mittaa
laadunvarmistusmittaaja/sisäilmaasiantuntija ottaa näytteet
Valvoja / Laadunvarmistusmittaaja
suorittaa tarkastukset
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Työmaavaihe päättyy vastaanottotarkastukseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että
rakennukselle laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohjeen on oltava vastaanottotarkastuksessa
riittävässä laajuudessa valmis. Mikäli rakennukseen jää riskirakenteita, ne merkitään huoltokirjaan ja niiden
toimivuutta seurataan erityisen suunnitelmallisesti. Vastaanottotarkastuksessa mahdollisesti havaittujen
puutteiden korjausten jälkeen alkaa korjausten onnistumista varmistava seurantajakso.
Kosteudenhallinta
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Kosteudenhallintaa koskevien selvitysten ja suunnitelmien sisällöstä kerrotaan ympäristöministeriön
asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista
koskevista suunnitelmista ja selvityksistä sekä ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten kosteusteknisestä
toimivuudesta. Kosteudenhallintaprosessi on kuvattu myös julkaisussa RIL 250-2020. Koko
rakennushankkeen kosteudenhallintaa ohjeistaa myös kuivaketju10-toimintamalli (www.kuivaketju10.fi).
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Rakennusluvan alaiset työt edellyttävät kosteudenhallintaselvityksen laatimista. Kosteudenhallintaselvitys on
lähtökohta toimenpiteille, joilla varmistetaan, että rakennuksen rakenteiden kosteudesta ei ole haittaa
rakennuksen terveellisyydelle, turvallisuudelle tai pitkäikäisyydelle. Asiakirjan tavoitteena on myös ohjata
rakennustöiden toteuttamista niin, että tilaajan laatuvaatimukset vastaanotettavan rakennuksen sisäilman
laadulle täyttyvät. Yksityiskohtainen esimerkki kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta on esitetty TOPTENohjekortissa 117c01 Kosteudenhallintaselvitys, Merkitys ja sisältö.
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Pääurakoitsija vastaa työmaan yleisestä kosteudenhallinnasta. Varsinainen toteutusta ohjaavan
kosteudenhallintasuunnitelman laatii urakoitsija ennen rakentamisen aloitusta. Suunnitelmissa esitetään tieto
toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta tai työmaan
olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta sekä toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä
rakennusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan.
Rakennusluvan alaisiin hankkeisiin tulee nimetä ympäristöministeriön asetuksen rakennusten
kosteusteknisestä toimivuudesta mukaisesti kosteudenhallintakoordinaattori, joka ohjaa asetettujen
tavoitteiden toteutumista rakennushankkeen ajan. Kosteudenhallintakoordinaattori nimetään jo hankkeen
alussa. Vastaanottovaiheessa käyttö- ja huoltokirjaan dokumentoidaan kohteen elinkaaren kannalta oleelliset
tiedot suunnitelmista, kosteudenhallintaselvityksestä ja rakennustöiden toteumatiedoista.
Pölyn- ja puhtaudenhallinta
Purku- ja suojaussuunnitelman sisällöstä säädetään ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista
koskevista suunnitelmista ja selvityksistä. Purkutöistä ja suojauksesta annetaan ohjeita myös julkaisussa
KorjausRYL Esiselvitykset ja purkaminen.
Pölyn- ja puhtaudenhallinnan tason määrittää tilaaja. Jos hankkeen puhtausluokaksi on määritetty P1,
laaditaan yleensä puhtaudenhallintaselvitys. Lisäksi urakoitsija laatii käytännön toteutusta ohjaavan
puhtaudenhallintasuunnitelman, jossa huomioidaan pölynhallintaan ja torjuntaan liittyvä lainsäädäntö.
Puhtaudenhallintasuunnitelmassa esitetään mm. puhtauden- ja pölynhallinta purkutöiden aikana, vaarallisia
aineita sisältävän purkujätteen käsittely, suojaus ja osastointi, rakennussiivous sekä tarvikkeiden, materiaalien
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kuljetus, varastointi ja suojaus. P1-puhtausluokan kohteissa voi olla myös erillinen
puhtaudenhallintakoordinaattori, joka ohjaa asetettujen tavoitteiden toteutumista.
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Ennen sisätiloissa tehtävien korjaustöiden aloittamista työalue osastoidaan ja alipaineistetaan. Osastoituun
tilaan asennetaan hienosuodattimella varustettu noin 10 Pa:n alipaineistus. Alipaineisuuden ylläpysymistä on
suositeltavaa seurata hälytyksellä varustetulla, jatkuvatoimisella paine-eromittarilla. Korjaustyössä syntyvä
pöly ja muut mahdollisesti terveydelle vaaralliset aineet eivät saa kulkeutua työalueelta ympäröiviin tiloihin.
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Kuva 5. Kuvassa on puhtausluokan P1 korjaustyöalue, joka on osastoitu ja alipaineistettu. Osastointi erottaa
korjausalueen käyttötiloista ja estää rakennuspölyn kulkeutumisen korjausalueen ulkopuolelle.
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Purkutyössä käytetään vähintään P2-luokan hengityssuojaimia aina, jos on olemassa mahdollisuus altistua
mikrobeille tai muille terveydelle vaarallisille aineille. Lisäksi käytetään muita tarvittavia henkilökohtaisia
suojavarusteita. Työturvallisuudessa noudatetaan Valtioneuvoston asetusta VNa 205/2009. Jätettävien
rakenteiden (yleensä kantavat puu-, betoni- tai muuratut rakenteet) puhdistaminen on ohjeistettu julkaisussa
RT 18-11238. Homevaurioituneen rakenneosan puhdistusohje.
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Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden materiaalien purkutyöt tehdään mahdollisimman vähän pölyä synnyttävillä
työmenetelmillä. Suojauksesta säädetään Työturvallisuuslaissa 299/58. Suojauksesta on ohjeita Ratukorteissa Ratu 82-0088 Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen purku. Turvalliset työmenetelmät ja
Ratu 84-0133 Suojaus, menetelmät. Säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojauksesta. Purkutöitä ja
pölyntorjuntaa on käsitelty myös julkaisussa KorjausRYL Esiselvitykset ja purkaminen.

O

Mikäli rakentamisen puhtausluokaksi on asetettu P1, tehdään rakentamistöiden loppuvaiheessa
kaksivaiheinen loppusiivoustarkastus: ennen toimintakokeita sekä toimintakokeiden jälkeen. Siivouksen
onnistuminen varmistetaan silmämääräisellä tarkastuksella sekä geeliteippimittauksin.
Sisäilmakorjauskohteissa puhtausluokka on usein P1 tai puhtaudenhallintaa voidaan tehdä soveltaen.
Tavanomainen rakennussiivous ei ole sisäilmakorjauskohteissa riittävä onnistuneen lopputuloksen
saavuttamiseksi. Puhtausluokan P1 toteutukseen on annettu ohjeita ja viitearvot julkaisussa RT 07-11299
Sisäilmastoluokitus 2018.
Irtaimiston puhdistamiseen on annettu ohjeita Kosteus- ja hometalkoiden julkaisussa Ohje siivoukseen ja
irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen, 2011 sekä RT 18-11238.
Homevaurioituneen rakenneosan puhdistusohje. Kovan ja sileäpintaisen irtaimiston puhdistus onnistuu
yleensä hyvin, mutta tekstiilien ja muiden huokoisten materiaalien puhdistus voi olla vaikeaa, ja materiaalit
joudutaan hävittämään.
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4.5 Korjaushankkeen valmistumisen jälkeen tehtävä seuranta
Käyttöönotto ja vastaanottotarkastus
Korjausten valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus. Vastaanottovaiheessa käyttö- ja huoltokirjaan
dokumentoidaan kohteen elinkaaren kannalta oleelliset tiedot suunnitelmista, käytetyistä materiaaleista,
kosteudenhallinnasta ja rakennustöiden toteumatiedoista. Mukaan liitetään käyttö- ja huolto-ohjeet,
käyttöikäarviot sekä suunnitellut seurantamittaukset. Työmaan valmistumisvaiheessa voidaan järjestää
käyttäjille tutustumiskäynti, järjestää info paluumuutosta sekä laatia huonekohtaisia tilojen käyttöohjeita.
Tilojen käyttöönoton yhteydessä on usein hyödyllistä opastaa käyttäjiä tilojen oikeasta käytöstä, kuten tilaan
tarkoitetusta käyttäjämäärästä, millaista irtaimistoa tiloihin saa tuoda ja miten käyttäjän tulee edesauttaa tilojen
siivouksen onnistumisessa. Korjausten onnistumisen kannalta on tärkeää, että korjattuihin, puhtaisiin tiloihin ei
tuoda sellaista irtaimistoa, mikä voisi pilata sisäilman laadun. Tiivistyskorjatuissa rakennuksissa käyttäjiä tulee
ohjeistaa, ettei tehtyjä tiivistyksiä rei'itetä. Lisäksi viestitään tilojen talotekniikasta ja sen
säätömahdollisuuksista, kuten saako ikkunoiden kautta tuulettaa ja miten termostaatteja säädetään.
Käytön aikainen seuranta
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Vastaanottotarkastuksen ja siinä mahdollisesti havaittujen puutteiden korjausten jälkeen alkaa takuuaika.
Takuuaikana ja myös sen jälkeen seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään taloteknisiin järjestelmiin
takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. Kosteus- ja
mikrobivaurioiden korjaushankkeissa toimivuuden ja sisäilman laadun seurantaa jatketaan yleensä myös
takuuajan jälkeisenä aikana.
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Seurannan tarkoituksena on varmistaa korjausten onnistumista ja tavoiteltujen sisäilmaolosuhteiden
pysyvyyttä. Kaikissa korjauskohteissa seurantaa tehdään vähintään 1- ja 2-vuotistakuutarkastuksien
laajuudessa, mutta kosteus-, mikrobi- ja haitta-ainekorjauskohteissa on suositeltavaa tehdä tarkempaa
seurantaa. Seuranta koostuu rakenneteknisten ja taloteknisten järjestelmien toimivuuden arvioinnista,
aistinvaraisesta arvioinnista sekä tarvittaessa mittauksista ja käyttäjäkyselyistä. Mitattavien suureiden,
mittaustiheyden ja mittausmenetelmien valinnassa otetaan huomioon kohteen ominaispiirteet. Mittaukset
tehdään mahdollisimman pienenä mutta edustavana otantana. Tyypillisesti seurantamittauksia tehdään
ennen 2-vuotistakuutarkastusta, jolloin niiden tulokset ovat hyödynnettävissä tarkastuksessa. Seurantaa
voidaan jatkaa haluttaessa pidempään, esimerkiksi korjausratkaisulle määritellyn käyttöiän ajan. Tyypillisesti
esimerkiksi rakenteiden ilmatiiviyden pysymistä varmistetaan säännöllisin väliajoin tehtävillä
merkkiainekokeilla. Tavoiteolosuhteiden pysyvyyttä voidaan puolestaan arvioida esimerkiksi jatkuvakestoisella
monitoroinnilla ja radonkorjausten onnistumista radonmittauksin tai kuitukorjausten onnistumista laskeuma- ja
pyyhintäpölynäyttein.
Taulukko 2 Esimerkkejä seurantamenetelmistä.
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Rakennetekninen toimivuuden arviointi
• Maanvastaiset rakenteet: pintakosteuskartoitus,
rakennekosteusmittaukset
• Rakennekosteusmittaukset (vesivahingot)

• Rakenteiden sisään asennettujen kosteus- ja
lämpötila-anturien jatkuvakestoinen seuranta

• Kylmäsillat ja lämpövuodot: lämpökuvaus

• Alipaineistettujen rakenteiden toimivuuden
varmistaminen paine-eromittauksin.

• Radonkorjaukset: radonmittaukset
(purkkimittaus, jatkuvatoiminen mittaus)

• Kuitukorjaukset: laskeuma- ja
pyyhintäpölynäytteet

• Tiivistetyt rakenteet: toimivuuden tarkastus
aistinvaraisesti, lämpökuvauksella,
merkkisavulla tai merkkiainekokein
© Rakennustietosäätiö

Talotekniikkajärjestelmien
toimivuuden arviointi
• Ilmanvaihdon toimivuuden
arviointi
rakennusautomaatiosta
saatavalla tiedolla sekä
seuranmittauksista
saatavalla tiedolla

• Sisäilman jatkuvakestoiset
olosuhteiden
seurantamittaukset (T, RH,
CO2, paine-ero ulkovaipan
tai muun rakenneosan yli)
• Käyttäjäkyselyt

Aistinvarainen arviointi
•Tilojen siisteys,
pölyisyys ja siivottavuus
•Havaittavat hajut ja
niiden mahdolliset
lähteet mm.
rakennusmateriaalit ja
irtaimisto
•Rakenteissa ja
asennuksissa havaittavat
puutteet tai vauriot
tarkasteluhetkellä
•Käyttäjäkyselyt
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• Kapseloidut rakenteet (haitta-aineiden hallinta):
merkkiainetutkimukset, sisäilmamittaus, ehjän
pinnan FLEC-mittaus
• Mikrobivauriokorjaukset: sisäilmanäytteenotto

• Haitta-aineiden hallintaratkaisut:
sisäilmanäytteenotto (esim. PAH)

• VOC-korjaukset: sisäilma- tai pintanäytteenotto
(VOC)

5 KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTA

5.1 Eräitä kosteus- ja mikrobivauriokorjauksien korjaustapoja
Rakenteiden ilmatiiveyden parantaminen
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Rakenteiden ilmatiiviyden parantamista tehdään tyypillisesti ulkovaipparakenteiden sisäkuoren riittävän
ilmatiiveyden varmistamiseksi. Ilmanpitävyyden parantamisen päätavoitteena on hallita rakenteiden läpi
tapahtuvia vuotoilmavirtauksia ja estää niiden mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan.
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Rakenteita ei tule milloinkaan tiivistää ilman tutkimuksia, suunnittelua, korjauksen valvontaa ja jälkiseurantaa.
Lähtökohtaisesti rakenteita, joissa on aktiivinen mikrobi- tai kosteusvaurio ja joiden poikkeavaa
kosteusrasitusta ei saada hallintaan, ei tiivistetä, ellei siihen ole erityisen painavia perusteita, kuten käyttöä
turvaavana toimenpiteenä ennen lähiaikoihin sijoittuvaa laajempaa peruskorjausta. Tiivistäminen onnistuu vain
harvoin suoraan vanhojen pintojen päälle tehtynä. Pitkäaikaiskestävät ratkaisut edellyttävät aina
pintarakenteiden poistamista. Myös käyttöä turvaavana toimenpiteenä ns. väliaikaisena korjauksena tehtävät
tiivistykset edellyttävät toimiakseen työmaa-aikaista laadunvarmistusta sekä ilmanvaihdon painesuhteiden
säätämistä. Tiivistämistyön teknisen toteutuksen onnistuminen varmistetaan laadunvarmistusmenetelmillä,
kuten mallityöllä ja merkkiainetekniikalla ennen pintamateriaalien asentamista. Laadunvarmistuksessa
noudatetaan ohjekorttia RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein.

do

Rakenteiden alipaineistus- ja tuuletusratkaisut
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Rakenteiden alipaineistuksella voidaan saada lisävarmuutta rakenteissa olevien epäpuhtauksien
hallitsemiselle. Esimerkiksi radonimurien toiminta perustuu maaperän alipaineistamiseen. Radonimurilla on
myös maaperää kuivattava vaikutus. Alipaineistusratkaisuja voidaan käyttää esimerkiksi ryömintätiloissa ja
muissa onkalotiloissa, erityyppisissä alapohjarakenteissa tai vanhan täyttökerroksellisen välipohjan
epäpuhtauksien hallitsemisessa. Alipaineistus tulee mitoittaa kohdekohtaisesti ja kohteessa tulee tehdä
koealipaineistus osana korjaussuunnittelua. Koneellisten ratkaisuiden toimintaa on valvottava ja seurattava
koko ajan. Alipaineistusratkaisuista on ohjeistettu Kosteus- ja hometalkoiden julkaisussa
Alipaineistusjärjestelmän soveltuvuuden määrittäminen ja järjestelmän toteuttaminen.
Rakenteiden tuuletusratkaisuja voidaan käyttää esimerkiksi öljyhiilivetypilaantuneiden rakenteiden korjauksissa
tai maaperästä siirtyvän kosteuden hallinnassa. Tuuletusratkaisussa on sekä poisto- että korvausilmareitit, kun
taas alipaineistetussa rakenteessa ei ole korvausilmareittejä ja rakenteita voidaan tiivistää riittävän
alipaineisuuden aikaan saamiseksi.
Lattiapäällystevaurioiden korjaaminen
Muovilattianpäällysteellä päällystetyn betonilattian vaurioitumisen syynä on tyypillisesti liian korkea kosteus ja
liian korkea pH. Kosteusrasitus voi käynnistää matossa, mattoliimassa ja tasoitteessa kemiallisen
vaurioitumisen sekä aiheuttaa mikrobivaurioita. Muovilattiapäällysteen liian korkeiden emissioiden syynä voi
olla myös esimerkiksi siivouskemikaalien aiheuttama vaurio tai käyttötarkoitukseensa sopimaton
lattianpäällyste. Päällystevaurion korjaustapoja ovat esimerkiksi:
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•
•
•
•

Pintarakenteen poisto ja uuden pintarakenteen asennus
Pintarakenteen poisto ja jäännös-VOC-emissioiden tuuletus pois rakenteesta, uuden pintarakenteen
asennus
Pintarakenteen poisto ja alustan VOC-emissiosulku, uuden pintarakenteen asennus riittävän
tasoitekerroksen päälle
Adsorboiva pintarakenne olemassa olevan pintarakenteen päälle

Lisäksi alusta tulee tarvittaessa kuivattaa ja riittävä kuivuus varmistaa rakennekosteusmittauksin. Lattian
pintarakenteen korjauksen lisäksi korjaustarpeita kohdistuu usein ilmanvaihtoon. Joskus myös seinä- ja
kattopintoihin adsorboituneet yhdisteet vaativat korjaustoimenpiteitä, kuten sulkukäsittelyä. Korjausten
onnistuminen tulee varmistaa seurantamittauksin. (BY XX Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta 2022.
Suomen Betoniyhdistys, 2022)
Haitta-aineiden hallintaratkaisut
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Haitta-aineiden hallintaratkaisuilla tarkoitetaan vaaralliseksi luokiteltuja aineita sisältävien rakennusosien
korjaamista. Korjausten lähtökohtana on selvittää, onko materiaalista haittaa tai vaaraa rakennusta käyttäville
ihmisille. Ovatko haitta-aineet sitoutuneet materiaaliin vai voiko niistä kulkeutua hiukkas- tai kaasumaisia
epäpuhtauksia sisäilmaan? Ovatko materiaalit ehjiä vai rikkoontuneita? Lisäksi tilojen käyttötarkoitus vaikuttaa
korjaustarpeeseen sekä korjausratkaisuihin.
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Haitta-aineiden hallintaratkaisuissa tavoitellaan tasoa, josta ei ole haittaa tilojen käytölle. Silloin, kun haittaaineiden purkaminen ei tule kysymykseen, voidaan joskus käyttää tiivistämistä, kapselointikorjausta,
alipaineistusta tai tuulettuvia rakenteita. Soveltuva korjaustapa riippuu rakenteesta ja haitta-aineen
ominaisuuksista, ja suunnittelijan tulee tuntea nämä. Yleensä suurimmat pitoisuudet haitta-aineita siirtyvät
sisäilmaan konvektiolla, mutta erityisesti haihtuvampien haitta-aineiden tapauksessa diffuusion osuus
sisäilman laatuun vaikuttavana tekijänä on merkittävä.
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Haitta-aineiden hallintaratkaisun lisäksi suunnittelija määrittää yhteistyössä urakoitsijan kanssa työturvalliset
purkumenetelmät, osastointi- ja alipaineistusratkaisut sekä purkujätteen käsittely. Lisäksi suunnittelija
määrittää purku- ja rakennustyössä tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet. Rakennustyöntekijöiden
altistuminen tulee estää.
Vesivahinkojen, viemärivesivuotojen ja tulipalojen sammutusvesien korjaukset
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Putkivuotojen aiheuttamissa kosteusvaurioissa tulee selvittää, onko kyseessä puhdas, harmaa vai wcjätevettä sisältävä ns. musta viemärivesi. Puhtaan ja harmaan veden korjaukset tehdään kuten mikä tahansa
tavanomainen kosteusvauriokorjaus. Ulostepitoisen wc-viemäriveden aiheuttamissa vaurioissa on
tavanomaisista kosteusvaurioista poikkeavina tekijöitä vedessä olevien taudinaiheuttajamikrobien aiheuttama
sairastumisriski ja mikrobikasvun nopea ja voimakas käynnistyminen kastuneilla materiaaleilla jäteveden
suuren mikrobipitoisuuden ja helposti hajoavan orgaanisen aineksen takia.

O

Viemärivesivahinkojen korjauksen alkuvaiheessa on oleellista viemäriveden nopea poistaminen ja kemiallinen
desinfiointikäsittely sekä työntekijöiden suojautuminen puhdistustyössä. Tämän jälkeen korjauksen vaiheita
ovat osastointi ja alipaineistus, purkutyöt, kuivaus, tarvittaessa uusi desinfiointi, tilan tuuletus,
uudelleenrakennus ja mahdolliset muut korjaukset. Viemärivesivahingossa ei saa käyttää lämmitystä
kuivatuksen nopeuttamisessa. Tarkemmat menetelmät riippuvat vahingon laajuudesta ja kastuneiden
materiaalien laadusta.
Joskus kastuneet ja mikrobivaurioituneet materiaalit voidaan kuivattaa ja sulkea rakenteen sisään tiivistämällä
tai kapseloimalla. Tämän tyyppinen korjaus saattaa soveltua esimerkiksi betonirakenteiden alle päässeiden
viemärivesien hallintaan. Pelkkä kuivaus ei ole riittävä korjaus. On hyvä tiedostaa, että mikrobivaurioituneen
materiaalin jättäminen rakenteeseen nopeuttaa vauriota, mikäli rakenne kastuu uudelleen.
Palovahinkotapauksissa tulipalojen sammutusvesien aiheuttamien vaurioiden lisäksi korjaustarve voi kohdistua
kantaviin rakenteisiin. Rakenteellisia vaurioita voi syntyä palovahingon sammutustöiden aikana suoritettujen
purku-/raivaustoimenpiteiden yhteydessä tai esimerkiksi sammutusveden aiheuttaman äkillisen jäähtymisen
seurauksena. Savu- ja nokivauriot voivat edellyttää kapselointiratkaisuja ja puhdistuskäsittelyjä. Ohjeita
vahinkosaneerauksen tilaamiseen ja toimintaohjeita on esitetty Työterveyslaitoksen julkaisussa Turvallinen
vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta, Tilaajan ohje. Vahinkoselvitysten tekoa ja korjaamista on
ohjeistettu Vahinkoalan Auktorisointiryhmän julkaisussa Rakennusten vahinkoselvitykset ja korjaaminen.
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Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, Tukesin, Valviran ja Työterveyslaitoksen
tiedotteen (https://stm.fi/-/homeentorjuntakemikaalien-kaytto-ei-ole-suositeltavaa) mukaan homeentorjuntaaineiden (biosidit) käyttöä ei suositella asuntojen, päiväkotien tai muiden vastaavien sisätilojen homeongelmien
ratkaisuksi, homesiivouksen tehosteena tai homeiden ehkäisyssä. Biosidit ovat toksisia aineita, joten niitä
käytettäessä tulee suojautua ja varovaisuusperiaatteen mukaan varoaika on vähintään 24 tuntia.
Viemärivesivahingot ovat poikkeustapaus, jolloin desinfioivien biosidivalmisteiden käyttö on tarpeen muun
korjauksen yhteydessä. Työterveyslaitoksen julkaisussa Biosidit ja korjausrakentaminen, käyttö ja turvallisuus
on kattavasti tietoa desinfioivien biosidien käytöstä.

5.2 Korjaustavoissa huomioitavaa rakenneosittain
Seuraavissa kappaleissa kuvataan jokainen rakenneosa korjausperiaatteineen varsin yleisellä tasolla. Korjaustapa
tulee valita tapauskohtaisesti kyseisen kohteen tavoitteet huomioiden. Suunnittelija laatii korjausehdotukset,
joiden perusteella tilaaja valitsee toteutettavat korjaustavat.
Piha-alue ja perustukset
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Rakennuspohjan kuivattamisella sekä veden- ja vedenpaine-eristyksillä estetään vedestä tai kosteudesta
rakennuksen käytölle tai rakenteille aiheutuvat haitat. Rakennusta ympäröivä maanpinta on muotoiltava siten,
että pintavesistä ei aiheudu haitallista kosteusrasitusta perustusrakenteille. Nykyohjeistuksena on, että
maanpinnan kaltevuuden tulisi olla rakennuksen vierellä 3 metrin matkalla vähintään 1:20, mutta vanhemmassa
rakennuskannassa vaatimus on ollut loivempi, 1:50. Rinteeseen tai kalliopinnalle perustettua rakennusta kohti
valuva vesi ohjataan rakennuksen sivulle esim. niskaojalla tai muilla vedenohjaimilla. Maanpinnan muotoilu ja
maatäyttöjen uusiminen yhdistetään tyypillisesti rakennusvierellä tehtäviin muihin korjaustoimenpiteisiin, kuten
salaojakorjauksiin sekä perustusrakenteiden vedeneristys- ja lämmöneristyskorjauksiin. Vaativissa pohjavesi- ja
maaperäoloissa, joissa rakenteet ovat vedenpaineelle alttiit, käytetään jatkuvia vedeneristeitä. Vedenpaineeristyksistä on annettu ohjeistusta ohjekortissa RT 83-11032 Vedenpaineeneristys sekä julkaisussa RIL107-2012.
Perustusten ja perusmuurien veden- ja kosteudeneristystä on käsitelty ohjekortissa RT 83-10955 Perustusten ja
perusmuurien veden- ja kosteudeneristys sekä julkaisuissa RIL107-2012.
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Salaojituksella rajoitetaan pohjaveden pinnan korkeusasema anturoiden alapinnan alapuolelle. Salaojitus ei estä
kosteuden siirtymistä kapillaarisesti ja diffuusiolla maanvastaisiin alapohja- ja seinärakenteisiin, vaan kosteuden
kapillaarinen nousu katkaistaan kapillaarikatkokerroksella tai muulla kosteuden katkaisevalla kerroksella.
Korjauskohteissa selvitetään rakennekosteusmittauksilla maanvastaisten rakenteiden kosteustekninen toimivuus
ja arvioidaan korjaustarve. Rakennuspohjan kuivatuksesta, kuivana pitämisestä ja salaojituksesta on annettu
ohjeita julkaisuissa ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, RIL107-2012, RIL1262020 sekä RT 81-11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus.
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Maanvastaiset seinä- ja alapohjarakenteet sekä ryömintätilat

O

Maanvastaisiin seinä- ja alapohjarakenteisiin voi syntyä kosteus- ja mikrobivaurioita maaperästä rakenteisiin
siirtyvän kosteuden seurauksena. Maanvastaisten seinien korjauksissa tulee tarkastella korjaustarvetta
sisätiloissa sekä rakennuksen ulkopuolella. Sisätiloissa pintarakenteiden korjaukset voivat jäädä hyödyttömiksi,
mikäli ulkopuolinen kosteusrasitus jatkuu voimakkaana. Sisäpuolelle tehtävien kosteusvauriokorjausten lisäksi
voidaan tarvita ulkopuolisen vedeneristeen ja lämmöneristeen asentamista, sadevesijärjestelmän parantamista
sekä maanpinnan muotoilua ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentämiseksi. Maanvastaisissa rakenteissa
sisäpuolen pintaratkaisujen tulee olla kosteusrasitusta kestäviä sekä vesihöyryä hyvin läpäiseviä, mikäli
kosteuden siirtymistä rakenteisiin ei saada täysin estettyä.

Maanvastaisissa, puhtaasti kivirakenteisissa seinissä voidaan joissakin tapauksissa käyttää erikoislaastiratkaisuja
silloin, kun ulkopuoliset korjaukset eivät ole mahdollisia. Laastijärjestelmä asennetaan vaurioituneista
pintamateriaaleista puhdistetulle kiviaineiselle seinälle. Pohjan tiivis laastikerros toimii vedeneristeenä hidastaen
kosteuden siirtymistä rappausjärjestelmän pintakerroksiin ja suolankeräyslaasti sitoo itseensä kosteutta ja
kalkkisuodosta estäen suolojen kulkeutumisen seinärakenteen sisäpintaan. Pintaan asennetaan vesihöyryä hyvin
läpäisevä ja kosteusrasitusta kestävä maali. Rappaus on epäorgaanista materiaalia ja pysyy riittävän kuivana,
jolloin mikrobikasvulle ei ole edellytyksiä. Rappausjärjestelmän kerrospaksuudet valitaan kohteessa esiintyvän
suola- ja kosteusrasituksen mukaan.
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Maanvastaisten alapohjien kosteusteknisesti turvallinen pintarakenne on vesihöyryä hyvin läpäisevä ja
kosteusrasitusta kestävä tuote, tyypillisimmin keraaminen laatoitus. Nykyaikaisilla, paksuilla kapillaarikatkoilla ja
solumuovilämmöneristetyillä alapohjarakenteilla voidaan usein käyttää tiiviimpiäkin pintamateriaaleja.
Kapillaarikatkojen toteuttaminen vanhaan rakenteeseen ei ole aina tarpeen ja voi olla mahdotonta ilman olemassa
olevan rakenteen purkua ja uuden alapohjan rakentamista. Usein maaperästä siirtyvää kosteutta voidaan hallita
pintarakenneratkaisuilla.

Vanhojen rakennusten alapohjissa on tyypillisesti käytetty vedeneristeenä bitumisivelyjä tai kermejä, jotka voivat
sisältä haitta-aineita. Teollisuuskäytössä olleiden tai öljylämmityksellä toimineiden rakennusten maatäyttöjen
kunto voi olla syytä selvittää pilaantuneiden maa-ainesten varalta. Alapohjan alta maaperästä ei saa siirtyä
käyttötiloihin radonia tai maaperän mikrobeja tai pilaantuneen maaperän epäpuhtauksia. Tämä varmistetaan
tyypillisesti rakenteita tiivistämällä sekä radonkorjausratkaisuilla, kuten radonkaistoilla, radonimurilla tai
alapohjan alipaineistamisella. Radonkorjauksista on annettu ohjeita julkaisussa RT 103123 Radonin torjunta.
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Ryömintätilan olosuhteista (kosteus, lämpötila) ja sen pohjan maa-aineksesta johtuen ryömintätilan maapohjassa
esiintyy käytännössä aina mikrobikasvua. Siten korjauksissa on varmistettava rakenteita tiivistämällä, että
ryömintätilasta ei pääse siirtymään käyttötiloihin maaperän epäpuhtauksia tai radonia. Ryömintätilasta tulee
poistaa siellä mahdollisesti oleva rakennusjäte ja muottilaudat ym. vaurioherkkä materiaali. Ryömintätilojen
korjauksissa tarkastellaan myös kosteusrasituksen pienentämisen tarvetta, tuuletuksen parantamistarvetta tai
alipaineistusmahdollisuutta. Hulevesien pääsy ryömintätilaan tulee hallita niin, että ryömintätilaan ei lammikoidu
vettä. Ryömintätilojen, maanvastaisten seinien sekä alapohjien toimintaperiaatteet on esitetty
ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja korjausperiaatteita on esitetty
ympäristöministeriön julkaisussa Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus sekä julkaisuissa RIL1072012. Lisäksi kosteusteknistä toimintaa ja korjaustapoja käsitellään julkaisussa BY XX Betonilattiarakenteiden
kosteudenhallinta 2022. Suomen Betoniyhdistys, 2022.
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Ulkoseinät ja julkisivut

do
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Ulkoseiniä rasittavat saderasitus, kattovedet ja sisäilman kosteus, sekä sokkeleista maaperän kosteus. Kaikki nämä
voivat yhdessä rakenteiden puutteiden kanssa aiheuttaa vaurioita ulkoseinärakenteisiin. Ulkoseinärakenteiden
kosteusvauriot voivat aiheuttaa myös niihin liittyvien rakenteiden korjaustarpeita esimerkiksi silloin, kun
massiivitiiliseinän kosteusrasitus on aiheuttanut lahoa puurakenteisen välipohjan kantaviin rakenteisiin.
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Ulkoseinien kosteus- ja mikrobivauriokorjauksessa merkittävimpinä tarkasteltavina asioina ovat seinän
rakennetyyppi, lämmöneristeiden materiaalit, eristeiden ja mahdollisten puurakenteiden mikrobi- ja
lahovaurioiden aiheuttajat, vaurioiden sijainti ja laajuus, sekä sisäkuoren materiaali ja ilmatiiveys. Em. seikat
vaikuttavat suuresti mikrobivaurioiden vaikutuksiin sisäilman laadulle, sekä korjauslaajuuksiin ja
korjausmenetelmiin. Mikäli ulkoseinien lämmöneristeet tai puurakenteet ovat laajalti vaurioituneet, ovat
korjaukset tyypillisesti peruskorjaustasoisia. Korjaustapaa arvioitaessa on syytä selvittää myös sokkelien,
julkisivun ja liittyvien rakenteiden kuten parvekkeiden, ikkunoiden ja ovien korjaustarvetta, sekä
energiatehokkuusnäkökulmia. Julkisivujen korjauksista on annettu ohjeita esimerkiksi Suomen Betoniyhdistys
ry:n julkaisuissa BY57 Eriste- ja levyrappaus 2016, BY64 Tuulettuvat julkisivut 2016 ja Julkisivuyhdistyksen JUKO
ohjeistokansiossa. Julkisivukorjauksista on ohjeistettu myös julkaisussa KorjausRYL2021.

Ulkoseinän lämmöneristeitä ei ole perusteltua purkaa pois pelkän mikrobilöydöksen perusteella, jos eriste ei ole
laaja-alaisesti ja säännönmukaisesti mikrobivaurioitunut. Mikäli julkisivu on teknisesti kunnossa tai helposti
korjattavissa, niin kuivan lämmöneristekerroksen purkaminen ei ole teknisesti perusteltua, mikäli sisäkuori
saadaan tiivistettyä kunnolla, rakennuksessa on toimiva hyvä ilmanvaihto ja painesuhteet ovat hallitut.
Rakenteellisia ohjeita eri ulkoseinärakennetyypeittäin kuvattu esimerkiksi julkaisuissa RIL107-2012 sekä
ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten kosteustekninen toimivuus. Ulkoseinärakenteiden korjausperiaatteita
on esitetty ympäristöministeriön julkaisussa Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus.
Ikkunat ja ovet

Ikkunoiden kosteus- ja mikrobivauriot johtuvat yleensä pellitysten ja listoitusten vesitiiveys- ja
vedenohjauspuutteista tai ulkoseinän eristetilan kautta kulkeutuvasta vedestä. Mikrobivauriota voi olla
ulkoseinän ja ikkuna-/ovirakenteiden välisissä tilkkeissä, karmeissa tai apukarmeissa, toisinaan myös
ikkunanpuitteissa. Ikkunaliittymien vuodot voivat vaurioittaa myös ulkoseinän alapuolisia lämmöneristeitä.
Ikkunoille on olemassa erilaisia korjaustapoja. Tyypillisesti vanhoja laadukkaita puuikkunoita kunnostetaan
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säännöllisesti käyttöiän jatkamiseksi. Hyväkuntoisten ikkunoiden säännöllinen kunnostaminen on tärkeää, mikäli
ikkunat halutaan säilyttää (myös suojelustatus on huomioitava). Kevyt huoltokunnostus käyttöiän jatkamiseksi on
tyypillinen vaihtoehto uudenaikaisille puualumiini-ikkunoille. Kevyt kunnostus tehdään tyypillisesti silloin, kun
varaudutaan ikkunoiden uusimiseen tulevaisuudessa. Toimenpide sisältää lähinnä tiivisteiden uusimista ja
turvallisuusriskien poistamista. Korjausvaihtoehdoista raskain on raskas peruskorjaus käyttöiän jatkamiseksi.
Peruskorjaus voi sisältää esimerkiksi puuosien uusimista, huoltomaalausta, kittien ja tiivisteiden uusimisen sekä
käyntien sovituksen tai lisälasin asentamisen.
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Jos ikkunoita irrotetaan paikaltaan, tulee tarkastaa apukarmien ja riveiden kunto sekä tehdä tarvittavat
korjaukset. Vanhoissa rakennuksissa tilkkeenä on saatettu käyttää PAH-yhdisteitä sisältävää pellavarivettä, jolloin
tulee selvittää, onko haitta-aineita imeytynyt ikkunakarmiin tai ympäröiviin rakenteisiin ja tarvitaanko
toimenpiteitä haitta-aineiden hallitsemiseksi. Vuotaneiden ikkunoiden kohdalla tulee tarkastaa myös ympäröivien
rakenteiden kunto ja korjauksissa uusia rakenne niin, että sadevesi ei enää pääse liittymistä rakenteen sisälle ja
rakenne pääsee kuivumaan. Peruskorjauksessa on luontevaa myös parantaa ilmatiiviyttä, mikä on vanhoissa
rakennuksissa usein rakentamisajankohdalle tyypilliseen tapaan heikko. Ikkunoiden uusimisen tai tiivistyksen
myötä rakennusvaipan ilmatiiveys tyypillisesti paranee merkittävästi, mikä johtaa usein alipaineisuuden
voimistumiseen. Ikkunoiden peruskorjauksen yhteydessä tulee tehdä tulo- ja poistoilmamäärien tasapainotus ja
hallitun raitisilmansaannin varmistaminen. Ikkunoiden ja ovien suunnittelu- ja toteutusohjeita on annettu
ohjekortissa RT 41-10726 Puuikkunat. Korjausrakentaminen.
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Kerroksellisten välipohjien sisältämät orgaaniset täyttökerrokset voivat sisältää sisäilmaa heikentäviä
epäpuhtauksia tai ne voivat olla täysin kunnossa. Korjaustavan määrittelyssä tulee selvittää rakenteessa käytetyt
materiaalit, mikrobi- ja lahovaurioiden esiintyminen ja laajuus (mahdollisuuksien mukaan myös vaurioiden ikä),
sisäilmaa rajaavien materiaalien ilmatiiveys ja tiivistysmahdollisuudet, sekä rakenteessa olevat haitta-aineet,
esimerkiksi PAH-yhdistepitoiset kosteussulut ja asbestipitoiset putkieristeet. Kosteusrasitus, rakenteen
kuivumiskyky ja korjausten vaikutus siihen tulee niin ikään arvioida. Kaksoislaattarakenteisten välipohjien
korjausmenetelmiä on ohjeistettu Kosteus- ja hometalkoiden julkaisussa Kaksoislaattapalkiston
korjausmenetelmät sisäilman laadun parantamiseksi. Välipohjien korjausperiaatteita on kuvattu
ympäristöministeriön julkaisussa Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus sekä opetushallituksen
julkaisussa Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen.
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Usein märkätilojen tai tulevien märkätilojen kohdalta täyttökerrosten kunto kannattaa tutkia ja poistaa
mahdolliset vauriot. Täyttökerrosten purkupäätökseen voi johtaa myös akustiikka, paloturvallisuus, vanhojen
välipohjan puupalkkien taipumat, puupalkkien päiden kunto muurattujen ulkoseinien sisällä tai mahdolliset
vesivahingot. Tilojen tuleva käyttötarkoitus ja rakenteisiin suunnitellut muutokset voivat myös määrittää
purkutarpeen. Vanhoissa kohteissa välipohjiin liittyvät suojelunäkökohdat voivat vaikuttaa korjausmenetelmän
valintaan, koska suojellut rakenteet tulee säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä. Välipohjaeristeitä puretaan
usein varmuuden vuoksi peruskorjauksissa ilman perusteita. Kuivien täyttökerrosten poistaminen ei ole aina
tarpeen, koska rakenteista tapahtuvia ilmavirtauksia voidaan hallita esimerkiksi parantamalla ilmatiiveyttä tai
käyttämällä alipaineistavia tai tuulettuvia rakenneratkaisuja. Puurakenteisissa välipohjissa alipaineistus ja
ilmatiiveyden aikaansaaminen voi olla vaikeaa.
Vesikatto ja yläpohjat

Vesikatto- ja yläpohjarakenteiden kosteus- ja mikrobivauriot liittyvät yleensä vesikattovuotoihin, myrskypeltien
puuttumiseen, yläpohjatilan tuulettumattomuuteen, sisäilman kosteuden kondensoitumiseen ullakkotilassa tai
rakentamisaikaiseen kosteuteen. Pitkään jatkuneet kattovuodot voivat aiheuttaa myös lahoa vesikaton ja
yläpohjan kantaviin puurakenteisiin siten, että kantavien rakenteiden korjaukset ovat välttämättömiä.

Vesikatto- ja yläpohjarakennetta tulee tarkastella korjausrakentamisessa kokonaisuutena. Korjausratkaisuissa
huomioidaan yläpohjan vesihöyryntiiviys, riittävä lämmöneristävyys, tuulettuvuus sekä vesikaton
vedenpitävyys. Vesikatteen tehtävä suojata rakennusta ilmaston aiheuttamilta rasituksilta. Vesikatto
suunnitellaan siten, että sadeveden, lumen ja sulamisveden tunkeutuminen rakenteisiin estetään. Vesikaton
sadevesitiiviys voi perustua varsinaiseen katemateriaaliin tai aluskatteen ja varsinaisen katemateriaalin
muodostamaan kokonaisuuteen. Yläpohjarakenteen tuuletuksen tulee olla toimiva, jotta ulko- tai sisäilmasta
siirtynyt kosteus voi poistua rakenteesta. Yläpohjarakenteiden luotettavan lämpö- ja kosteusteknisen
toiminnan varmistamiseksi rakenteissa tulee nykyohjeistuksen mukaan olla ilmatiivis höyrynsulku, jotta
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sisäilma ei pääse ulkovaipparakenteisiin. Vanhojen rakennusten höyryn- ja ilmansulun tiiviyttä tai tuuletusta
parannetaan silloin, jos niiden puutteellisuudesta on todettu olevan haittaa rakenteelle.

eh

Kuva 6. Kuva vanhan rakennuksen ullakolta, jossa peltikatteen alla ei ole aluskatetta. Loivilla peltikatoilla
ohjeistetaan käyttämään aluskatetta, jota ilman vesivuotoriskit kasvavat. Kuvan rakennuksessa vesi kuitenkin
poistuu jyrkältä katolta haittaa aiheuttamatta, joten peltikaton seuraavassa korjauksessa kosteusteknisesti
toimivaan rakennusosaan ei tarvitse tehdä muutoksia.
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Yläpohjassa tulee olla riittävästi lämmöneristettä. Vanhoissa rakennuksissa on usein hyvä tarkastella
lisälämmöneristämisen mahdollisuutta ja selvittää, aiheuttaako lisälämmöneristys muutoksia rakenteen
kuivumiskykyyn. Kattovuototapauksissa kastuneiden lämmöneristeiden paikallinen vaihto on järkevää, mutta
muuten lämmöneristeiden laaja uusiminen tulee olla perusteltua. Esimerkiksi vanhojen rakennusten
sahanpuru- ja turvetäytöt sitovat itseensä hajuja sekä paikallisia vuotovesiä, jolloin niistä ei yleensä aiheudu
haittaa sisätiloille. Nykyaikaisilla lämmöneristeillä ei välttämättä ole samoja ominaisuuksia.
Vesikattojen ja yläpohjarakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ja korjausperiaatteita on kuvattu
ympäristöministeriön julkaisuissa rakennusten kosteustekninen toimivuus ja Kosteus- ja
mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus sekä julkaisuissa RIL107-2012. Vesikattojen korjausrakentamista
ohjaavat asetusten lisäksi ohjekortit RT 103274 Yläpohjat, perustietoa, RT 103275 Loivat bitumikermikatot, RT
103276 Jyrkät bitumikermikatot, RT 85-11158 Konesaumattu peltikatto sekä Kattoliiton Toimivat Katot 2019julkaisu.
Pihakannet, terassit ja parvekkeet
Pihakansi-, terassi- ja parvekerakenteet voidaan jaotella kylmiin ja lämmöneristettyihin rakenteisiin, joista
jälkimmäiset voivat olla käännettyjä tai suljettuja rakenteita. Käännetyssä rakenteessa vedeneristys
asennetaan suoraan kantavan betonirakenteen päälle ja lämmöneriste sekä muut rakennekerrokset suojaavat
vedeneristettä. Suljetussa rakenteessa vedeneristys on lämmöneristekerroksen päällä. Käännettyjen
rakenteiden kosteusvaurioille on tyypillistä, että vuotokohdan paikantaminen on vaikeaa ilman laajoja
rakenneavauksia. Kosteusvauriot saattavat pysyä vuosia piilevinä. Tyypillisesti kosteusvaurion laajuus ja
korjaussuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot selviävät vasta purkutyövaiheessa. Kosteusvaurioiden korjaukset
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ovat tyypillisesti suuritöisiä. Kosteusvauriot voivat liittyä vedeneristeen (tyypillisesti bitumikermi tai
vedeneristävä pinnoite kuten polyuretaanielastomeeri) puutteelliseen kiinnitykseen alustaan, läpivientien ja
ylösnostojen vedenpitävyyteen, liikuntasaumojen toteutukseen tai vedenpoiston puutteisiin.
Pihakansien, terassien ja parvekkeiden kosteusteknistä toimivuutta on kuvattu ympäristöministeriön ohjeessa
Rakennusten kosteustekninen toimivuus ja korjausperiaatteita on esitetty julkaisuissa RT 103277 Liikennöidyn tason
vedeneristykset sekä RIL107-2012 ja Kattoliiton Toimivat Katot 2019- julkaisussa.
Sisätilat

s

Kosteus- ja mikrobivauriokorjausten sekä haitta-aineiden hallintaratkaisuissa lähtökohtana on vaurioiden
poistaminen sisätiloissa ja sisäilman laadun riittävä parantaminen. Lähtökohtaisesti kosteus- ja
mikrobivaurioituneita materiaaleja ei sallita sisätiloissa ja ne tulee purkaa pois. Myös tarkasteluhetkellä kuivat
mutta aiemmin kosteusvaurioituneet materiaalit tulee poistaa. Riittävä purkulaajuus arvioidaan
tapauskohtaisesti: yleensä kevyiden rakenteiden vaurioalueen ympäriltä poistetaan noin puolen metrin
alueelta puhtaaksi arvioitua materiaalia. Lattiapäällystevaurioissa vaurioitunut liimakerros tyypillisesti jyrsitään
pois, jotta alustaan imeytynyt liima saadaan riittävästi poistettua. Purkutöiden riittävyyttä arvioidaan tavallisesti
työvaihekatselmuksilla sekä tarvittaessa täsmentävillä tutkimuksilla.
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Epäpuhtauksien kulkeutumista ilmavuotoreittien kautta rakenteista ja maaperästä tai rakenteen läpi diffuusiolla
tulee hallita siten, että pitoisuudet sisäilmassa eivät ole haitallisia. Korjaustoimenpiteet voivat vaihdella
painesuhteiden hallinnasta tai ilmanvaihdon säätämisestä rakenneosan tai koko rakenteen uusimiseen.
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Sisäilman laatuun voidaan vaikuttaa merkittävästi valituilla pintarakenneratkaisuilla. Sisätilojen emissioista
noin puolet aiheutuu pintamateriaaleista ja irtaimistosta ja puolet tilan käytöstä. Vaurioituneet tai
heikkolaatuiset kalusteet ja irtaimisto sekä huonokuntoiset huonekasvit voivat olla sisäilmaongelman
aiheuttaja. Vähäpäästöisiin materiaaliratkaisuihin ohjaavat esimerkiksi RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus 2018
sekä RT 07-10832 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Sisätilojen pintarakenteiden yleiset laatuvaatimukset
on esitetty ohjeissa SisäRYL2013 sekä RunkoRYL 2010.
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Märkätilojen rakenteita, vedeneristysperiaatteet sekä muita korjausperiaatteita on kuvattu ympäristöministeriön
ohjeessa rakennusten kosteustekninen toimivuus sekä julkaisuissa RIL 107-2012 ja ohjekorteissa RT 8411166 Märkätilojen rakenteet sekä RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus.
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5.3 Ilmanvaihdon huomioiminen kosteus- ja mikrobivaurioiden korjauksissa
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Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän sekä sitä ohjaavan rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelun
lähtökohtana on varmistaa energiatehokas, riittävä ja toimiva ilmanvaihto rakennuksen käyttäjille. Lisäksi
ilmanvaihto tulee suunnitella siten, että rakenteista ei pääse vuotoilmavirtausten mukana kulkeutumaan
haitallisissa määrin epäpuhtauksia sisäilmaan, tai toisaalta kosteampaa sisäilmaa rakenteiden sisälle, missä
sillä on kylmän pinnan kohdatessaan mahdollisuus tiivistyä vedeksi, aiheuttaen kosteusvaurion riskin.
Rakennusten entistä parempi ilmatiiveys asettaa kasvavia vaatimuksia ilmanvaihdon tarkalle säätämiselle,
sillä vähäinenkin tulo- ja poistoilmavirtojen epätasapaino voi muodostaa merkittävän paine-eroja rakennuksen
ulko- ja sisätilojen välille. Ilmanvaihdon ilmamäärien säätämiseen ja painesuhteiden tasapainottamiseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota aina kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaamisen yhteydessä. Hyvin toimivankin
ilmanvaihdon tasapaino ja painesuhteet tulee aina tarkastaan ja tarvittaessa säätää rakennuksen vaippaan
kohdistuvien ilmatiiveyden parantamiseksi tähtäävien korjaustoimenpiteiden yhteydessä.
Rakennuksen painesuhteilla tarkoitetaan rakennuksen sisä- ja ulkoilman tai rakennuksen eri osien välisiä
ilmanpaine-eroja. Ilma pyrkii virtaamaan painesuhteiden vuoksi korkeammasta paineesta alhaisempaan.
Rakennukseen muodostuviin painesuhteisiin vaikuttavat ulko- ja sisäilman välisistä tiheyseroista syntyvä
terminen paine-ero, tuuli sekä rakennukseen johdettavan tulo- ja poistoilman määrä eli ilmanvaihto. Kun
rakennuksen sisätilat ovat alipaineiset ulkoilmaan nähden, ilma pyrkii virtaamaan rakennuksen vaipan
epätiiveyskohtien kautta sisäilmaan, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet rakenteiden sisältä tai ulkoilmasta voivat
kulkeutua sisäilmaan. Rakennuksen vaipan läpi hallitsemattomasti virtaavan vuotoilman määrä vaihtelee
rakenteiden epätiiveyskohtien määrän sekä paine-eron suuruuden mukaan. Mitä epätiiviimmät rakenteet ovat
ja mitä suurempi paine-ero vallitsee, sitä enemmän rakennuksen vaipan läpi virtaa vuotoilmaa.
Hallitsemattomien ilmavirtausten mukana sisäilmaan kulkeutuvilla epäpuhtauksilla on usein merkittävä
vaikutus rakennuksessa koettuun sisäilman laatuun. Lisäksi ulkoilmasta sisäilmaan kulkeutuvat ilmavirtaukset
aiheuttavat vetohaittaa, ja vaikuttavat siten olennaisesti myös lämpöviihtyvyyteen. Tästä syystä rakenteiden
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ilmatiiveydellä ja mahdollisimman pienellä paine-erolla rakennuksen sisä- ja ulkoilman välillä onkin merkittävä
vaikutus sisäilman laatuun.
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STM 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista) mukaan huonetilojen ollessa yli 15 Pa alipaineisia tulee alipaineisuuden syy selvittää ja säätää
ilmavaihtoa mahdollisuuksien mukaan. Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta
ja ilmanvaihdosta (1009/2017) todetaan, että rakennuksen ulko- ja ulospuhallusvirrat on suunniteltava siten,
ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä
alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon
rakennuksissa, joissa on vähäinen käytön aiheuttama kosteuslisä, kosteusteknisesti vikasietoiset rakenteet ja
hyvä ilmatiiveys, tavoiteltava paine-ero pitkän ajan keskiarvona sisäilman ja ulkoilman välillä on noin -5…+5
Pa. Rakennuksissa, joissa on käytön aiheuttamaa kosteuslisää (kuten asuinrakennukset), sisäilma ei saisi
ainakaan pitkäaikaisesti olla ylipaineinen ulkoilmaan nähden, vaan sisäilman tulisi olla -5…0 Pa alipaineinen
ulkoilmaan nähden. Koneellisen poistoilmanvaihdon rakennukset ovat lähtökohtaisesti alipaineisia, koska
ilmanvaihdon toimivuus perustuu noin -10…-15 Pa alipaineisuuteen. Siksi paine-erojen tasapainottaminen ei
ole aina mahdollista. Pelkällä koneellisella poistolla varustetuissa rakennuksissa on erityisen tärkeää huolehtia
riittävästä korvausilman saannista. Korvausilmaa tulee ottaa hallitusti, eikä esimerkiksi ilmavirtausten mukana
rakenteiden sisältä tai maaperästä.
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Ilmanvaihdon suunnitteluun löytyy aineistoa mm.: asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
1009/2017, Sisäilmastoluokitus 2018, FINVAC ry:n oppaat: Opas asuinrakennusten ilmanvaihdon
mitoitukseen 2019, Ilmanvaihdon suunnittelun ohjeet, Sisäilmastoseminaari 2021 Eskola, Björkroth,
laadinnassa. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnasta ja korjauksista on ohjeistettu Museoviraston
korjauskortissa Painovoimainen ilmanvaihto. Käyttö- ja huolto-ohje.
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Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. (Julkaistu myös RT-, LVI- ja KH-säännöskorttina
Rt YM1-21357, LVI YM-00365, KH Ym-10488.)
Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suomen säädöskokoelma 895/1999. (Julkaistu myös RT-, LVI- ja KHsäännöskorttina RT YM-21358, LVI YM-00215, KH YM-10489.)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (Asumisterveysasetus 545/2015).
Terveydensuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 763/1994. (Julkaistu myös RT-, LVI- ja KH- säännöskorttina RT
STM-21319, LVI STM-00341, KH STM-10460.)
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. (205/2009)
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)
Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (VN 214/2015)
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, asetus 1009/2017.
Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista. Suomen säädöskokoelma 465/2014.
Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä. (216/2015)
Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM/601/2015).
Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 28.2.2020
RT-ohjekortit

Ratu 1225 – S. Pölyntorjunta rakennustyössä. Rakennustietosäätiö RTS, 2009.
Ratu 82-0347. Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Rakennustietosäätiö RTS, 2009.
Lisätään Haitta-aineisiin liittyvä RT-kortti, kun valmistuu, nyt laadinnassa.
Ratu 82-0381. Kivihiillipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. Rakennustietosäätiö RTS, 2011.
Ratu 82-0382. PCB:tä tai lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Rakennustietosäätiö RTS, 2011.
Ratu 82-0383. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Rakennustietosäätiö RTS, 2009.
Ratu 82-0384. Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus. Rakennustietosäätiö RTS, 2011.
RT 103254 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18
RT 103253 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18
RT 103087 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18
RT 10-11290 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18
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RT 103032 Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18
RT 10-11222. Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet
RT 10-11284 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18.
RT 10-11291 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18.
RT 10-11255 Talonrakennushankkeen kulku. Riskien- ja laadunhallinta.
RT 103097 Toimitilakiinteistöjen kuntoarvio (kuntotutkijan ohje), Rakennustietosäätiö RTS, 2019
RT 103003 Asuinkiinteistöjen kuntoarvio (kuntotutkijan ohje), Rakennustietosäätiö RTS, 2019
RT 103098 Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen, Rakennustietosäätiö RTS, 2019
RT 103096 Toimitilakiinteistöjen kuntoarvio (tilaajan ohje), Rakennustietosäätiö RTS, 2019
RT 103002 Asuinkiinteistöjen kuntoarvio (tilaajan ohje). Rakennustietosäätiö RTS, 2019
RT 103123 Radonin torjunta. Rakennustietosäätiö RTS, 2019.
RT 103274 Yläpohjat, perustietoa. Rakennustietosäätiö RTS, 2020.
RT 103275 Loivat bitumikermikatot. Rakennustietosäätiö RTS, 2020.
RT 103276 Jyrkät bitumikermikatot. Rakennustietosäätiö RTS, 2020.
RT 103277 Liikennöidyn tason vedeneristykset. Rakennustietosäätiö RTS, 2020.
RT 07-10832 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle. Rakennustietosäätiö
RTS, 2004.
RT 10-11251 Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto, RTS 2017.
RT 07-10805, LVI 05-10363. Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle.
Rakennustietosäätiö RTS, 2003.
RT 07-11299. Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset.
Rakennustietosäätiö RTS, 2018.
RT 10-11222. Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet. Rakennustietosäätiö RTS, 2016.
RT 14-11197, Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein. Rakennustietosäätiö RTS, 2015.
RT 14-11239, Rakennuksen lämpökuvaus. Rakennustietosäätiö RTS, 2016.
RT 18-11238. Homevaurioituneen rakenneosan puhdistusohje. Rakennustietosäätiö RTS, 2016.
RT 18-11244, KH 90-00616, LVI 01-10586, Infra 061-710162 Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje. 2016.
RT 18-11245, KH 90-00617, LVI 01-10585, Infra 061-710163 Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet.
2016.
RT 41-10726 Puuikkunat. Korjausrakentaminen. Rakennustietosäätiö RTS, 2000.
RT 80-10974, Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje.
Rakennustietosäätiö RTS, 2009.
RT 81-11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus. Rakennustietosäätiö RTS, 2010.
RT 82-10604. Betonijulkisivut. Korjausrakentaminen. Rakennustietosäätiö RTS, 1996.
RT 82-10608. Muuratut julkisivut. Korjausrakentaminen. Rakennustietosäätiö RTS, 1996.
RT 82-10612. Rapatut julkisivut. Korjausrakentaminen. Rakennustietosäätiö RTS, 1996.
RT 82-10614. Julkisivun uudelleenverhous. Korjausrakentaminen. Rakennustietosäätiö RTS, 1996
RT 83-10955 Perustusten ja perusmuurien veden- ja kosteudeneristys. Rakennustietosäätiö RTS, 2009.
RT 83-11032 Vedenpaineeneristys. Rakennustietosäätiö RTS, 2011.
RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus. Rakennustietosäätiö RTS, 2014
RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet. Rakennustietosäätiö RTS, 2014.
RT 85-11158 Konesaumattu peltikatto 2014. Rakennustietosäätiö RTS, 2014.
RT 85-10848 Betonitiilikatot, Rakennustietosäätiö RTS, 2005.
RT 85-10847 Savitiilikatot, Rakennustietosäätiö RTS, 2005.

Muut ohjeet

Alipaineistusjärjestelmän soveltuvuuden määrittäminen ja järjestelmän toteuttaminen. Kosteus- ja hometalkoot,
2016. https://hometalkoot.fi/guides
Asikainen, V. (toim.) ja Peltola, S. (toim.). 2008. Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen.
Opetushallitus. Vammala. 2008.
Altistumisen arviointi sisäilman epäpuhtauksille Helsingin kaupungin palvelurakennuksissa, RTA-opinnäytetyö
Vähämäki, 2020.
Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin, Valviran ohje 7/2020
Rakennusten paine-erojen mittausohjeprojektin loppuraportti (linkki ympäristöminiteriön sivuille)
BY 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2019 + Tilaajan ohje 2014. Suomen betoniyhdistys.
BY 44 Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus. Suomen Betoniyhdistys, 1998.
BY 57 Eriste- ja levyrappaus 2016. Suomen betoniyhdistys, 2016.
BY 64 Tuulettuvat julkisivut 2016. Suomen betoniyhdistys, 2016.
BY 75 Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus. Suomen Betoniyhdistys, 2021.
BY XX Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta 2022. Suomen Betoniyhdistys, 2022.
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Eri tekijöiden vaikutus oireisiin. Sisäilmayhdistys ry. (https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveellisettilat/Terveysvaikutukset/Eri-tekijoiden-vaikutus-oireisiin)
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettely (IV-kuntotutkimus) –ohjeet ja
raportointimallit, Suomen LVI-liitto SULVI ry, 2016
Ilmanvaihdon suunnittelun ohjeet, Sisäilmastoseminaari 2021 Eskola, Björkroth, laadinnassa.

JUKO-ohjeistokansio, Julkisivuyhdistys. saatavilla: https://julkisivuyhdistys.fi/tietoa-julkisivuista/jukoohjeistokansio/

Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät sisäilman laadun parantamiseksi. Kosteus- ja hometalkoot, 2016.
https://hometalkoot.fi/guides
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KorjausRYL 2021. Esiselvitykset ja purkaminen. Rakennustietosäätiö RTS, julkaistaan keväällä 2021.
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus. Ympäristöministeriön julkaisu 2019:18. Inari Weijo et al.
Ympäristöministeriö. 2019.
Kuivaketju10-toimintamalli (www.kuivaketju10.fi).
Lahtinen, M., Ginström, A., Harinen, S., Lappalainen, S., Tarkka, O. ja Unhola, T. (1999) Selätä sisäilmastokiistaviesti viisaasti. Työterveyslaitos. (2010). s. 76.
Louhelainen, K. Santonen, T., Moisa, J., Stockmann-Juvala, H., Pennanen, S., Lapinlampi, T., Biosidit ja
korjausrakentaminen. KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS. Työterveyslaitos, 2016.
LVV-Kuntotutkimusopas 2013 - Opas lämmitys-, vesi-, ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto
SULVI ry, 2013
Mikrobien aiheuttamat haitat, Valvira,
https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys/mikrobit
Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen. Kosteus- ja hometalkoot,
2011.
Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Työterveyslaitos, 2017. Päivityksessä
Opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen 2019. FINVAC ry, 2019
Painovoimainen ilmanvaihto. Käyttö- ja huolto-ohje. Korjauskortti. Museovirasto, 2021.
Pilaantuneen maa-alueen kunnostushankkeen tilaaminen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja I. 2016.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159799/SYKEra_1_2016.pdf?sequence=1
Rakennehistoriaselvitys kuntotutkimusten lähtötietona. Opinnäytetyö rakennusterveysasiantuntijan
koulutusohjelma 2020-2021. Anu Laurila, Rateko. 2021. (Valmistui juuri, mutta aiheesta uusi lähde tulossa eli
Museovirastolle menettelyohjeet Korjaustaito –sivustolle ja sen Restauroinnin polku –osioon suunnattuna
erityisesti korjaushankkeen suunnittelijalle ja rakennuttajalle. Päivitetään tähän, jos kerkeää valmistua ennen tätä
korttia).
Rakenteiden ja ilmanvaihdon katsastuksen ohjeet. Katsastajan ohjeet. Senaatti-kiinteistöt 25.2.2019
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ympäristöopas 2016. Toim. Miia Pitkäranta.
Ympäristöministeriö. 2016.
Rakennusten vahinkoselvitykset ja korjaaminen. Vahinkoalan auktorisointiryhmä VAR 1.6.2021
RIL126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2020.
RIL 241-2016 Rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen - erityismenettelyn soveltamisohje.
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2016
RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2020.
RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka I. Osa 1: Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset. Suomen
Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2014.
RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2012. Huom.
päivitystyö menossa, julkaistaan keväällä 2021?
RunkoRYL 2010. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt. Rakennustietosäätiö
RTS, 2010.
Sisäilman kuitukorjaukset, Kosteus- ja hometalkoot 2016. https://hometalkoot.fi/guides
Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset.
Rakennustietosäätiö RTS, 2018.
SisäRYL 2013. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustietosäätiö RTS,
2012.
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Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, Tukesin, Valviran ja Työterveyslaitoksen
tiedote homeentorjuntakemikaalien käytöstä (https://stm.fi/-/homeentorjuntakemikaalien-kaytto-ei-olesuositeltavaa)
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS 5994. Siivouksen tekninen laatu. Mittaus ja arviointijärjestelmä
INSTA800:1-2019.

TALON TARINAT – Rakennushistorian selvitysopas, Museovirasto, Rakennushistorian osasto 2010.

Toimivat katot. 2019. Kattoliitto ry. 116 s. www.kattoliitto.fi

TOPTEN-ohjekortti 117c01 Kosteudenhallintaselvitys, Merkitys ja sisältö.
www.pksrava.fi%2Fdoc%2Ftulkintakortit%2FMRL-117c01A.pdf

Työterveyslaitos. Turvallinen vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta, Tilaajan ohje.
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Ääniympäristö. Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä. 2018.
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