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TERVE TALO  

Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen 
tarkastuslista 

Tämä tarkastuslista täydentää Terve talo Uudisrakennushanke ja Terve 
talo Peruskorjaushanke -ohjekortteja. Tarkastuslistassa esitetään 
Terve talo uudisrakennushanke ja Terve talo peruskorjaushanke -
ohjekorttien suunnitteluala- ja rakennusosakohtaisia tarkastustehtäviä, 
joiden avulla pyritään varmistamaan, että kaikki Terve talo -
hankkeeseen vaikuttavat suunnitteluvaiheen tehtävät tulevat 
huomioiduiksi ja että eri suunnittelualat tekevät yhteistyötä tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Tarkastuslista sisältää Terve talo -hankkeen näkökulmasta tärkeimpiä 
tarkastuskohteita. Lista ei ole sellaisenaan hankekohtaisesti kattava, 
vaan sitä tulee muokata kunkin hankkeen erityispiirteisiin sopivaksi 
sekä listattujen tehtävien että vastuullisten suunnittelijoiden osalta. 
Tarkastuslistaa voidaan soveltuvin osin käyttää myös 
peruskorjaushankkeissa, mutta niissäkin listaa tulee tarkentaa 
hankekohtaisesti. 

Tarkastuslista on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoille ja hankeen 
suunnitteluvaihetta ohjaavalle taholle. Tarkastuslistaa voi käyttää 
esimerkiksi Terve talo -kokouksissa terve talo -koordinaattorin 
työkaluna riskipalavereissa ja suunnittelutehtävien edistymisen 
seurantatyökaluna.  

 

LAUSUNTOVERSIO
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TARKASTUSKOHDE VASTUU HUOMIOITA 

1. ARKKITEHTISUUNNITTELU 

1.1 Rakennuksen ulkoasun ja tilojen suunnittelu 
Rakennuksen 
korkeusasema 

ARK 

RAK 

GEO 

Pohjavedenpinnan sijainti on määritettävä riittäviin kattaviin 
pohjatutkimuksiin perustuen. Rakennettaessa rantojen ja tulvavaara-
alueiden läheisyyteen huomioidaan vedenpinnan korkeusvaihtelut 
riittävän suurella varmuudella. 

Maanvastaisen lattian yläpinnan taso viereiseen maanpintaan nähden 
on määritettävä. 

Ryömintätilan pohjan maanpinnan taso suhteessa rakennusta 
ympäröivän maanpinnan tasoon on määritettävä. Ryömintätila toimii 
kosteusteknisesti varmimmin, jos sen pohja on rakennusta ympäröivän 
maanpinnan tasolla tai sitä korkeammalla. Tähän pyritään varsinkin 
puurakenteisten ryömintätilallisten alapohjien yhteydessä. 

Määritetään lumien läjityspaikka. Paikan tulee sijaita yli 3 m:n 
etäisyydellä rakennuksesta, ja sulamisvesien tulee valua poispäin 
rakennuksesta. 

Varmistetaan, ettei rakennuksen vierustalle istutettava kasvillisuus 
lisää ulkoseinän kosteusrasitusta. 

Ylilämpenemisen 
hallinta 

ARK 

LVI 

Ylilämpeneminen pyritään huomioimaan rakennuksen muodon ja 
ilmansuuntien valinnassa sekä arkkitehtoonisissa ratkaisuissa (esim. 
räystäät, parvekkeet, lipat, säleet). Suunnitellaan auringolle altistuvien 
ikkunoiden auringonsuojaus (aktiivinen ja/tai passiivinen). 
Huomioidaan ylilämpenemisen riski erityisesti isojen lasijulkisivujen 
kohdalla. Kaksoislasijulkisivun välitilan tuuletuksesta on huolehdittava 
ylilämpenemisen estämiseksi. 

Huomioidaan lämmön johtuminen ympärivuorokautisessa käytössä 
olevista saunoista viereisiin ja yläpuolisiin tiloihin. 

Pihakansien 
alapuolella sijaitsevat 
käyttötilat 

ARK Käyttötiloja ei rakenteiden vuotoriskin vuoksi suositella sijoitettavaksi 
rakennusmassan ulkopuolelle (=piha-alueelle) maanpinnan alapuolelle. 

Lattiakaivolla 
varustettujen tilojen 
sijainti ATK-laite- ja 
sähkötilojen tai 
väestönsuojan päällä 

ARK Suunnittelua pyritään ohjaamaan siten, että ATK-laitetilojen ja 
sähkötilojen tai väestösuojan yläpuolisiin tiloihin ei sijoiteta vesipisteitä. 

Erityistilat ARK 

RAK 

LVI 

Tunnistetaan rakennusfysikaaliseesti sekä sisäilman laadun kannalta 
haastavat tilat. Esimerkiksi jäähdytetyt, paineistetut, lasikatteiset tilat tai 
tilat, joissa suuri sisäpuolinen kosteusrasitus. Kiinnitetään erityistä 
huomioita näiden tilojen suunnitteluun ja laadunvarmistukseen. 
Varmistetaan tarvittaessa rakenteiden toimivuus rakennusfysikaalisten 
laskelmien avulla. Erikoistiloissa tulee mm. rakenneratkaisut ja 
taustatilojen tuuletus suunnitella siten, ettei kondenssia pääse 
muodostumaan rakenteisiin. 

LAUSUNTOVERSIO
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Siivoukseen liittyvät 
näkökohdat 

ARK Tilojen ja tilapintojen suunnittelussa on huomioitava niiden siivottavuus. 
Huomioidaan suunnitteluratkaisuissa lian kulkeutuminen ulkoa sisälle 
(ulko-ovien suojaus, jalankulkuväylien päällyste, jalkasäleiköt ja 
tuulikaappimatot). Alakattojen osalta pyritään välttämään 
sekajärjestelmiä (sekä kiinteitä, että avattavia alakattoja samassa 
tilassa) niiden haasteellisen puhdistettavuuden ja puhtaana pitämisen 
takia. 

Siivouksen vaatimat tilat ovat riittävän suuret ja niissä on otettu 
huomioon siivouskoneiden lattianpäällysteille asettamat vaatimukset. 
Siivouskoneiden kuljetusmahdollisuudet tilojen ja kerrosten välillä on 
otettu huomioon. 

Suunnitteluvaiheessa pyritään hyödyntämään kiinteistönhoito- ja 
siivoushenkilöstön osaamista osallistavan työskentelyn avulla. 

Jokaiselle vesikatolle 
on kulkuyhteys sekä 
sisä- että ulkokautta 

ARK Yli 9 metriä ja enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa katolle on 
päästävä sekä sisä- että ulkokautta ja yli 28 metriä korkeissa 
rakennuksissa sisäkautta. Vesikatolla sijaitsevien IV-konehuoneiden 
katolle voidaan yleensä kulkea tikkaita pitkin.  

Kulku ullakolle ARK 

RAK 

Pääsy ullakolle ja vesikaton alapuoliseen tilaan jokaiseen palo-
osastoon järjestetään sisätiloista tai vesikatolta tai molemmilla tavoilla. 
Vesikatolta kulkuyhteys järjestetään kattoluukkujen kautta. 

IV-konehuoneisiin on 
kulkuyhteys sisäkautta 

ARK Kulku IV-konehuoneeseen järjestetään kiinteällä porrasyhteydellä tai 
hissillä. 

IV-koneille on 
järjestetty huolto- ja 
vaihtomahdollisuus  

ARK 

LVI 

Ilmanvaihtokoneiden huoltoa ja korjausta varten on varattava 
vähintään huollettavien laitteiden mittainen tila huoltosuunnassa. 
Suunnittelussa huomioidaan riittävän suuret haalausreitit, jotta IV-kone 
voidaan uusia rakenteita rikkomatta. 

Julkisivun huolto ARK Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava 
kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten. Rakennuksessa on oltava myös 
riipputelineiden kiinnitysrakenteet ja -varusteet, jos julkisivun huoltoon 
ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua. 

Ryömintä- ja 
sulkutiloihin on 
kulkuyhteys  

ARK Ryömintä- ja sulkutilaan on oltava pääsy sen tarkastamista ja siellä 
sijaitsevien laitteiden ja järjestelmien huoltamista varten. Pääsy 
ryömintätilaan toteutetaan ensisijaisesti ulkokautta. Mikäli luukku 
joudutaan sijoittamaan sisätiloihin, sijoitetaan se toisarvoisiin tiloihin. 
Sisätiloihin sijoitettavan huoltoluukun sekä luukun rakenneliittymien on 
oltava kaasutiiviitä. 

Ulkoseinien 
ilmaääneneristysluku 
Rw + Ctr (tai Rw + C) on 
määritelty 
tapauskohtaisesti ja 
rakennetyyppi 
suunniteltu sen 
mukaisesti 

ARK 

RAK 

AKU 

Rakennuksen vaipan erityiset ääneneristävyysvaatimukset 
liikennemelualueilla on ilmoitettu asemakaavassa. 

Huomioitava, että sisäpuoliset ääneneristysrakenteet voivat vaikuttaa 
ulkoseinärakenteen rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. LAUSUNTOVERSIO
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Erityistä 
ääneneristystä vaativat 
tilat on tunnistettu, 
niiden vaatimukset 
(äänitasoeroluku 
DnT,W) määritelty ja 
rakennetyypit 
suunniteltu niiden 
mukaisesti 

ARK 

RAK 

AKU 

Näitä ovat esimerkiksi musiikkiluokat, soitonharjoittelutilat, studiot, 
istuntosalit sekä liikunta- ja kuntosalit. Tilanteesta riippuen näitä tiloja 
voidaan suunnitella ”huone huoneessa”-periaatteella tai kelluvalla 
lattialla. Kelluva lattia edellyttää rakennusaikaiselta 
kosteudenhallinnalta erityistoimenpiteitä. Sisäpuoliset 
ääneneristysrakenteet voivat vaikuttaa ulkoseinärakenteen 
rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. 

Sisäilmastoluokassa S2 pyritään vähintään luokkaan C ja luokassa S1 
tavoitetasona on luokka B. Tarkastelu ääniolosuhdevaatimusten osalta 
tulee kuitenkin tehdä tilakohtaisesti. Lisäinfoa äänieristysvaatimuksista 
on esitetty myös ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen 
ääniympäristöstä (796/2017) siihen tehtyine muutoksineen sekä sen 
soveltamisohjetta sekä standardissa SFS 5907. 

Rakennuksen vaipan 
ilmanpitävyys sekä 
erityistä 
ilmanpitävyyttä 
vaativat tilat 

ARK 

RAK 

Rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku (q50) voi olla enintään 4,0 
m3/(hm2). Pyrittäessä hyvään sisäympäristön laatuun (luokat S1 ja S2) 
ilmanpitävyyden tavoitearvon tulee olla q50 ≤ 1,0 m3/m2h. 
Korjauskohteissa ilmanpitävyysvaatimuksista voi joutua tinkimään. 
Erityistä ilmanpitävyyttä vaativien tilojen tarve tulee selvittää 
rakennuksen käyttäjiltä. 

1.2 Pintamateriaalit  
Lattianpäällysteet ja 
lattiapinnotteet, yleistä 

ARK 

RAK 

Tilan käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset tulee ottaa huomioon 
materiaalivalinnoissa (mm. kulutuskestävyys, hygieenisyys, 
puhdistettavuus, akustiset vaatimukset, veden ja kemikaalien 
kestävyys, mekaaniset rasitukset). 

Materiaalipäästöjen sertifioinneista hyväksytään seuraavat 
sertifiointimerkit ja -tasot: rakennusmateriaalien päästöluokka M1, GEV 
Emicode EC1 ja EC1Plus, Blue Angel ja GUT. Vaihtoehtoisesti 
vähäpäästöisyys voidaan osoittaa todentamalla vastaavuus 
materiaalien päästöluokan M1 vaatimuksiin hyväksyttävällä 
testausmenetelmällä. 

Uusia lattianpäällysteitä ei lähtökohtaisesti asenneta vanhojen 
päällysteiden päälle. 

Alustan kosteuden ja 
lujuuden 
huomioiminen 
lattiamateriaalien 
valinnassa 

ARK 

RAK 

Alustan vetolujuusvaatimus määräytyy lattian rasitusluokan mukaan. 
Alustan vetolujuusvaatimus vaikuttaa mm. tasoitevalintoihin. 

Alustan suhteellinen kosteus sekä rakenteen vaatima kuivumisaika ja 
kuivumiskyky vaikuttavat lattianpäällysteiden, liimojen, tasoitekerrosten 
ja pohjusteiden valintaan. Pintarakenteen/päällysteen sekä liiman 
vesihöyrynvastuksen (sd-arvon) on oltava kullekin rakennetyypille 
soveltuva. Alustan ja asennusolosuhteiden vaikutus liimatyyppiin ja 
liimausmenetelmään on myös syytä ottaa huomioon (märkäliimaus vs. 
tarraliimaus) lattianpäällysteen asennusohjeiden mukaisesti. 

Lattiamateriaalien valintaan vaikuttaa lisäksi alusrakenteen läpi 
tapahtuva mahdollinen kosteuden siirtyminen ja paksujen 
lattiarakenteiden pitkä kuivumisaika. Esimerkiksi maanvastaisissa 
alapohjissa tai väestönsuojan yläpuolisten tilojen lattioissa on pyrittävä 
välttämään tiiviiden lattiapäällysteiden (kuten muovimattojen) käyttöä ja 
suosimaan hyvin vesihöyryä läpäiseviä päällysteitä (sd < 5 m) tai 
kosteutta kestäviä pinnoitteita. 

LAUSUNTOVERSIO
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Liimattavat 
lattianpäällysteet 

ARK 

RAK 

Erilaisten matto- ja laattatyyppien vesihöyrynläpäisevyys vaihtelee 
suuresti matto- ja laattatyypin mukaan, mikä on syytä ottaa huomioon 
päällystettävyyskosteutta määritettäessä. Hyvin vesihöyryä läpäisevät 
tuotteet eivät tyypillisesti vaikuta alustan kuivumiskykyyn mahdollistaen 
rakenteen kuivumisen myös päällysteen asentamisen jälkeen. 

Mattojen ja laattojen pehmitinaineiden ja liimojen viskositeetin säätäjien 
osalta suositellaan, että matot ja liimat eivät sisällä TXIB:tä. Lisäksi 
suositellaan käyttämään ftalaatittomia tuotteita. 

Betonin alkalisen kosteuden aiheuttaman pehmitinaineiden ja liimojen 
mahdollisen kemiallisen hajoamisen (alkalinen hydrolyysi) vuoksi 
suositellaan vähintään 5 mm paksun matala-alkalisen tasoitekerroksen 
käyttöä päällysteiden alla. 

Kelluvat päällysteet 
(esim. laminaatti, 
vinyylilankut) 

ARK 

 

Lattianpäällystejärjestelmän vesihöyrynläpäisevyyteen vaikuttaa eniten 
alusmateriaali (erillinen tuote tai mukana lattianpäällysteessä). 
Alusmateriaalin ominaisuudet, kuten vesihöyrynvastus, on syytä ottaa 
huomioon alustan kosteuspitoisuuden ollessa korkea. 
Kosteussulkukerroksen mahdollinen tarve betonin päälle 
asennettaessa on tarkistettava (valmistajan ohjeet). Tilan 
ilmankosteuden vaikutus materiaalin elämiseen on myös hyvä ottaa 
huomioon. 

Laatoitus (keraaminen 
tms.) 

ARK 

 

Sementtipohjaiset laattojen saumausaineet ovat tyypillisesti vettä 
imeviä. Myös erilaisten laattojen vedenimukyky on tarpeen mukaan 
hyvä ottaa huomioon. Klinkkerilaattojen vedenimukyky on eri 
laattatyypeistä tyypillisesti pienin. 

Laatoituksen vesihöyrynläpäisevyyteen vaikuttavat mm. laattatyyppi, 
laattasaumojen määrä (pinta-ala) ja saumauslaastin 
vesihöyrynläpäisevyys. Laatoituksessa on lisäksi syytä ottaa huomioon 
kiinnityslaastin muodonmuutoskyky alustan kosteuspitoisuuden 
mukaan. Tarkemmat soveltamisohjeet on esitetty julkaisussa BY 47. 

Alustan liian korkea kosteus lisää laattojen irtoamisen riskiä. 
Laatoituksen irtoamisen riskiin vaikuttavat muun muassa betonialustan 
kutistuma, betonialustan laatoitusajankohdan suhteellinen kosteus ja 
liikuntasaumojen määrä. 

Pinnoitteet ARK 

 

Pinnoitteita ovat mm. polyuretaani-, epoksi- ja akryylipinnoitteet sekä 
maalit ja lakat. Niiden ominaisuudet poikkeavat toisistaan merkittävästi. 
Pinnoitteiden valinnassa on tapeen ottaa huomioon tilan 
käyttötarkoitus, esim. pinnoittelta vaadittava kulutuskestävyys, 
akustiset vaatimukset, vedeneristysvaatimus ja pinnoitteeseen 
mahdollisesti kohdistuvat kemialliset rasitukset. 

Alustan liian korkea kosteus, asennustilan liian alhainen lämpötila tai 
pinnoitteen liian nopea suojaaminen voivat estää tai haitata pinnoitteen 
sitoutumista ja kovettumista mikä voi johtaa esimerkiksi pinnoitteen 
mekaanisten ominaisuuksien puutteisiin. LAUSUNTOVERSIO
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Tuulettuvat 
lattiarakenteet ja 
asennuslattiat 

ARK Tuulettuvien lattiarakenteiden tarve on harkittava tapauskohtaisesti. 
Tuulettuvien rakenteiden toimivuuden kannalta on oleellista liittymien ja 
läpivientien tiiviys. Tuulettuvissa lattiarakenteissa korvausilma pitää 
suodattaa, ettei alusrakenteeseen kerry epäpuhtauksia ja pölyä. 
Asennuslattian alustatilan puhdistamismahdollisuudesta on syytä 
varmistetua ja betonipintoihin suositellaan tehtäväksi 
pölynsidontakäsittely. 

2. RAKENNESUUNNITTELU 

2.1 Perustukset ja kuivatusrakenteet 
Rakennuspohjan 
salaojitus 

RAK 

GEO 

LVI 

Esitetään salaojien sijainti ja korkeusasema (sisäpuolisten salaojien 
tarve) sekä salaojituskerrokset. Esitetään salaojakaivojen väli ja määrä 
(suositus enintään 20 m/kaivoväli ja enintään yksi taite 
putkessa/kaivoväli) sekä huomioidaan tarkastettavuus ja huollettavuus 
(kansien sijainti ja kaivojen syvyys). Ylimääräinen salaojaputkitus 
voidaan tarvita, jos putkien uusinta myöhemmin olisi poikkeuksellisen 
haastavaa. 

Huomioidaan perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen ja 
mahdollinen pumppaustarve; perusvesien kokoojakaivo, pumppujen 
määrä, hälytykset ja varavoimaan liittämisen tarve. 

Pohjamaa tasoitetaan ja muotoillaan salaojiin päin kaltevaksi vähintään 
1:100. Pohjamaan ja salaojituskerroksen välissä käytetään luokan N3 
suodatinkangasta. Esitetään kalliopinnan käsittely veden 
poisjohtamiseksi ja kerääntymisen estämiseksi (mahdolliset painanteet 
ja syvänteet). 

Maanpinnan kuivatus ARK 

RAK 

LVI 

Rakennusta välittömästi ympäröivä maanpinta muotoillaan 
rakennuksesta poispäin viettäväksi (kaltevuus 1:20 vähintään 3 m 
matkalla). Tästä joudutaan joskus poikkeamaan 
esteettömyysvaatimusten takia. Kattovedet johdetaan syöksytorvien 
kautta sadevesiviemäriin tai muutoin pois rakennuksen vierestä. 

Kapillaarisen 
kosteuden nousun 
estäminen 

RAK 

GEO 

Anturan ja seinärakenteen välissä on suositeltavaa käyttää veden 
kapillaarista nousua katkaisevaa rakennekerrosta (esim. bitumisively 
tai -kermi). 

Sisäpuolinen salaojituskerros yhdistetään salaojaputkia ympäröivään 
salaojituskerrokseen (esim. seinäanturoiden alle asennetut putket tai 
salaojitusmateriaalilla täytetyt urat, anturoihin tehdyt reiät). 

Hulevesien 
tunkeutumisen 
estäminen 

RAK Ulkoseinän seinäanturan yläpintaan tehdään laastikallistus ja 
vedeneristys. Vedeneristys käännetään anturan ulkoreunaa vasten ja 
limitetään maanvastaisen seinän/perusmuurin vedeneristyksen 
kanssa. LAUSUNTOVERSIO
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Radonsuojaus RAK 

LVI 

Suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon rakennuspaikan 
radonriskit. Radonturvallisia ratkaisuja tarvitaan käytännössä aina, 
koska täyttö- ja salaojamaa-aineksissa voi olla radonia myös alemman 
radonpitoisuuden alueilla. Lisäksi rakennusmateriaaleista (betonista) 
vapautuu sisäilmaan radonia. 

Radonpoistoille on varattava tila talotekniikkakuiluista; kanavointi 
(muoviputkilla) lämmöneristyksineen alapohjalaatan tasosta ylöspäin 
sekä tarvittavat puhaltimet on mitoitettava ja esitettävä LVI-
suunnitelmissa. 

2.2 Maanvastaiset alapohjat 
Kapillaarisen 
kosteudennousun 
rajoittaminen 

RAK 

GEO 

Uuden rakennuksen alla ja alapohjaa uusittaessa käytetään vähintään 
200 mm paksua salaojituskerrosta; radonputkisto vaatii RT-kortin 
103123 mukaan paksuudeksi 400 mm. 

Käytettävä luokan RIL1a salaojakiviainesta tai 
kapillaarikatkokiviainesta, jonka kapillaarinen vedennousukorkeus, 
raaka-aine ja hienoainesmäärä on tutkittu. Viemäreiden ympärystäytön 
maksimiraekoko on tarkistettava valmistajan ohjeista. 

Vedenpaineeneristyks
en tarve  

RAK 

GEO 

Jos pohjavedenpinta on lähempänä kuin 600 mm alinta lattiapintaa, 
suositellaan käytettäväksi vedenpaineeneristystä sekä tuuletettua ja 
viemäröityä kaksoislaattarakennetta (muuten kaksoislaattarakennetta 
vältetään alapohjissa). 

Kapillaarisen 
kosteudennousun 
katkaiseminen 
betonilaatasta 
yläpuolisiin rakenteisiin 

RAK Puurunkoisten ulko- ja väliseinien alasidepuun sekä muurattujen ulko- 
ja väliseinien ja alapohjan betonilaatan väliin asennetaan erotuskaista 
(esim. bitumikermi). 

Puurunkoisen seinän 
alasidepuun 
kuivumisen 
varmistaminen 

RAK Ulko- ja väliseinän alasidepuu sijoitetaan alapohjan betonilaatan 
yläpuolelle niin, ettei puuta jää betonivalun sisään. Perusmuurin päällä 
alasidepuu on sijoitettava siten, ettei sen kuivumista ole estetty 
ulkopuolella olevaan tuuletusväliin. Perusmuurin ulkokuorta ei saa 
nostaa alasidepuuta ylemmäs. 

Alapohjalaatan ja 
pystyrakenteiden 
liittymien sekä laatan 
työ- ja 
liikuntasaumojen ja 
läpivientikohtien 
ilmatiiviyden 
varmistaminen 

RAK  Ilmavuodot ja niiden mukanaan kuljettamien epäpuhtauksien (esim. 
radon ja mikrobit) pääsy maaperästä sisätiloihin on estettävä. Uusissa 
alapohjarakenteissa käytetään yleensä kumibitumikermiä laatan 
alapuolella ja säilytettävissä rakenteissa erityistä 
tiivistyskorjausjärjestelmää. Salaojakaivojen ja viemäreiden 
tarkastusluukkujen kansien on oltava kaasutiiviitä. Kaikista liittymä-, 
sauma- ja läpivientidetaljeista on laadittava yksityiskohtaiset 
suunnitelmat. 

Lattian alapuolisten 
kanaaleiden ja 
syvennysten 
kosteustekninen 
toimivuus 

RAK  Kanaalit ja syvennykset (esim. lattiarasiat) tehdään betonirakenteisina 
ilmavuotojen estämiseksi ja ne lämmöneristetään kuten muu alapohja; 
niiden seinät vedeneristetään ja seinissä mahdollisesti olevien 
läpivientikohtien ilmanpitävyydestä on huolehdittava. LAUSUNTOVERSIO
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2.3 Ryömintätilaiset alapohjat 
Ryömintätilan 
maanpinnan 
kosteustuoton 
rajoittaminen 

RAK Kaikki humusmaa ja muu kosteuden vaikutuksesta vaurioituva aines 
on poistettava ryömintätilan pohjalta. Ryömintätilan ilman korkeaa 
suhteellista kosteutta voidaan tarvittaessa alentaa maapohjan 
lämmöneristyksellä (suositellaan erityisesti puurakenteisissa 
alapohjissa). Maapohjan kosteustuottoa ryömintätilaan rajoitetaan 
kapillaarisen nousun estävällä salaojituskerroksella kuten esimerkiksi 
200 mm paksulla sepelikerroksella, jonka alle asennetaan 
suodatinkangas. 

Ryömintätilan tuuletus RAK 

LVI 

ARK 

Ryömintätilassa on oltava riittävä tuuletus (painovoimainen tai 
koneellinen) ympärivuotisesti perusmuurin tuuletusaukkojen tai -
putkien kautta ulkoilmaan.  

Koneellista järjestelmää käytettäessä varmistetaan sen 
tarkoituksenmukainen toiminta erillisellä ohjaus- ja hälytysjärjestelmällä 
sekä säännöllisillä huoltotoimenpiteillä. 

Ryömintätilan korkeus 
ja kulkuyhteys 

RAK 

ARK 

Uuden rakennuksen ryömintätilan korkeuden on oltava keskimäärin 
vähintään 0,8 metriä. 

Alapohjarakenteen 
lämmöneristys ja tiiviys 

RAK Betonirakenteinen alapohja on suositeltavaa tehdä alapuolelta 
lämmöneristettynä, jolloin betonirakenne pysyy lämpimänä ja kuivana. 
Myös perusmuurin sisäpinta lämmöneristetään. 

Puurakenteisen ryömintätilaisen alapohjan kosteusteknistä toimivuutta 
voidaan parantaa suojaamalla puurakenteet lämpöä hyvin eristävällä 
(lämmönvastus vähintään 0,5 W/m2K) ja vesihöyryä läpäisevällä 
tuulensuojakerroksella. Kerroksen alapintaan asennetaan jyrsijäverkko. 

Alapohjan on oltava sisätiloihin päin mahdollisimman ilma- ja 
höyrytiivis, jotta ryömintätilan epäpuhtaudet ja hajut eivät pääse 
kulkeutumaan sisäilmaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
rakenneliittymien ja läpivientikohtien kuten putkiläpivientien ja 
ilmansulkukerroksen tiiviyteen. 

Viemäreiden asennus 
ryömintätilaan 

LVI Viemärit on kannateltava ja tuettava sivusuunnassa alapohjalaatasta. 
Kannakkeiden ja kiinnitystarvikkeiden tulee olla korroosionkestäviä 
(haponkestävää terästä).  

Ontelolaattojen 
onteloiden 
vedenpoisto 

RAK Esitetään vaatimus alapohjan ontelolaattojen vedenpoistoreikien auki 
poraamisesta sekä reikien poraamisesta onteloiden juotosvalujen 
molemmin puolin työmaalla. 

2.4 Maanvastaiset seinät 
Rakennuksen 
vierustäyttö 

RAK 

GEO 

Rakennuksen vierustalla käytetään vähintään 20 cm paksua 
salaojituskerrosta. Salaojituskerroksen ulkopuolella voidaan käyttää 
orgaanista ainesta sisältäviä täyttömateriaaleja, joiden sekoittuminen 
salaojituskerrokseen estetään suodatinkankaalla. LAUSUNTOVERSIO
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Veden- ja 
lämmöneristys 

RAK Käytetään ensisijaisesti jatkuvia vedeneristeitä kuten 
kumibitumikermieristystä. Olosuhteissa, joissa rakennuksen 
maanvastaisen seinän vierustalla ja rakennuksen alla on toimiva 
salaojitusjärjestelmä, voidaan käyttää epäjatkuvia vedeneristeitä kuten 
perusmuurilevyä. Vedeneristys limitetään alareunassa anturan 
yläpintaan asennettavan bitumikermin kanssa ja ulotetaan yläreunassa 
300 mm maanpinnan yläpuolelle. Lämmöneristeenä käytetään 
kosteutta kestäviä solumuovilevyjä. 

Läpiviennit RAK Läpivientejä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään. Läpiviennit 
toteutetaan ilma- ja vesitiiviisti laipallisia, tehdasvalmisteisia 
läpivientikappaleita käyttäen. 

Sisäpuoliset 
pintamateriaalit 

ARK 

RAK 

Seinän sisäpinnan on oltava kosteutta läpäisevä, ja tilassa täytyy olla 
hyvä ilmanvaihto. 

Maanvastaiseen seinään rajoittuvan märkätilan kohdalla suositellaan 
erillisen muuratun seinän käyttöä märkätilan seinän vedeneristyksen 
alustana siten, että seinien välisen ilmavälin yläreunan kautta on 
kuivumismahdollisuus viereisen kuivan tilan alakattotilaan. 
Vaihtoehtoisesti seinän sisäpintaan asennettavan vedeneristeen on 
estettävä pesuvesien tunkeutuminen seinärakenteeseen, mutta 
mahdollistettava kosteuden poistuminen rakenteesta diffuusiolla 
sisäilmaan. 

2.5 Vedenpaineen alaiset rakenteet 
Vedenpaineeneristyks
en tarve 

RAK 

GEO 

Vedenpaine-eristys mitoitetaan esiintyvän tai oletetun korkeimman 
vedenpinnan korkeuden mukaan pohjatutkimusten perusteella. Eriste 
ulotetaan vähintään 300 mm mitoittavaa pohjavedenpinnan korkeutta 
ylemmäksi  

Vedenpaineeneristyks
een käytettävät 
materiaalit ja 
eristyksen 
toteutustapa 

RAK Eristykseen käytetään bitumikermejä, massaeristeitä tai 
bentoniittieristeitä. Vedenpaineen alaisissa rakenteissa on vältettävä 
läpivientejä sekä liikuntasaumoja. Käytetään läpivienneissä 
vedeneristeen kanssa yhteensopivia läpivientikappaleita.  

Alustan vaatimukset tartuntakäsittelyineen, kermien määrä ja luokka, 
kermien kiinnitys ja limitys sekä kermien tartunnan testaus on 
esitettävä suunnitelmissa. Muita vedeneristeitä kuin bitumikermejä 
käytettäessä on esitettävä vastaavat tiedot. 

2.6 Välipohjat 
Kelluvat lattiat RAK Kelluvaa lattiaa käytetään askelääneneristävyyden parantamiseksi 

esimerkiksi musiikkitiloissa. Kelluvien lattioiden käyttöä 
vedeneristettävissä lattioissa on pyrittävä välttämään. 

Runkolaatan kosteus mitattava ennen eristekerroksen asennusta. 
Pintalaatassa mahdollisimman nopeasti kuivuvan ja vähän kutistuvan 
betonin käyttö laatan kaareutumisen (nurkkien nousun) estämiseksi on 
suositeltavaa. Pintalaatan ja pystyrakenteiden liittymien tiivistys on 
suositeltavaa. 

LAUSUNTOVERSIO
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Väestönsuojan 
yläpuolinen rakenne 

RAK 

LVI 

Täyttökerros tarvitaan viemäreitä varten, koska niitä ei saa sijoittaa 
väestönsuojamääräysten vuoksi kattolaattaan. Täyttökerrokseen 
tarvitaan koneellinen tuuletusjärjestelmä, koska paksusta kattolaatasta 
ja pintabetonilaatasta (ja mahdollisesti täyttökerroksesta) haihtuu 
runsaasti kosteutta. Laatan ja pystyrakenteiden liittymien tiivistys on 
välttämätöntä, koska täyttökerroksen materiaalit sisältävät 
mahdollisesti epäpuhtauksia. 

Liikuntasaumat ARK 

RAK 

Rungon liikuntasaumat eivät saa sijaita vedeneristettyjen tilojen 
lattioissa, koska kunnollisen vedeneristyksen tekeminen 
liikuntasauman kohdalle on vaikeaa. 

Ontelolaattojen 
onteloiden 
vedenpoisto 

RAK Esitetään vaatimus ontelolaatoissa olevien vedenpoistoreikien auki 
poraamisesta sekä reikien poraamisesta onteloiden juotosvalujen 
molemmin puolin työmaalla. 

2.7 Ulkoseinät 

2.7.1     Ilma- ja höyrytiiviys 
Ilman- ja höyrynsulun 
ominaisuudet ja sijainti 
rakenteessa 

RAK Vähintään 75 % lämmöneristyksestä oltava höyrynsulun ulkopuolella. 
Höyrynsulun sisäpuolinen lämmöneriste suositellaan kosteuden 
tiivistymisriskin minimoimiseksi asennettavaksi vasta sitten, kun suurin 
osa rakennuskosteudesta on kuivunut. 

Ilman- ja höyrynsulun 
jatkosten, liitoskohtien 
ja läpivientien tiivistys 

RAK Ilman- ja höyrynsulkukalvon jatkokset tehdään puristusliitoksella 
kahden tiiviin pinnan väliin. Kalvojen reunat limitetään vähintään 150 
mm ja jatkoskohta teipataan erillisellä höyrynsulkuteipillä. Ilman- ja 
höyrynsulku tulee liittää tiiviisti ikkunoihin ja oviin sekä ala-, väli- ja 
yläpohjaan. Liittymistä ja läpivienneistä on laadittava tarkat detaljit. 

Betonisisäkuoren 
saumojen tiiviys 

RAK Sisäkuoren saumat valetaan umpeen juotosbetonilla. Vaakasaumojen 
tiiviys on varmistettava erikseen, mikäli lattian pintarakenne 
(pintabetonilaatta tai tasoite) ei peitä saumaa. 

2.7.2    Tuulensuoja 
Tuulensuojan riittävä 
lämmönvastus 

RAK Puurunkoisessa puuverhotussa seinässä tuulensuojan 
lämmönvastuksen tulee olla vähintään 0,5 m2K/W ja tiiliverhotussa 
vähintään 1,5 m2K/W.  

Tuulensuojan riittävä 
vesihöyryläpäisevyys 
ja kosteudensietokyky 

RAK Tuulensuojamateriaalin on oltava hyvin kosteutta kestävä ja vesihöyryä 
läpäisevä. Kartonkipintaista kipsilevyä ei suositella käytettäväksi.  

Tuulensuojan 
saumojen, liitosten ja 
läpivientien tiivistys 

RAK Tuulensuojan epäjatkuvuuskohdat tulee tiivistää teippaamalla 
roiskevettä vastaan. 

2.7.3    Julkisivut 
Julkisivuverhouksen ja 
sen 
epäjatkuvuuskohtien 
tiiviys viistosateelle ja 
lumen tunkeutumiselle 

ARK 

RAK 

Julkisivun epäjatkuvuuskohdista ja liitoksista tulee laatia 
detaljisuunnitelmat. 

Julkisivupinnan taakse 
päässeen veden 
poisjohtaminen 

 Vedenpoisto tulee järjestää esimerkiksi bitumikermikaistojen tai 
pellitysten avulla seinän alareunasta, ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolelta 
sekä seinien epäjatkuvuuskohdista. Ulkoverhouksen taakse päässyt 
vesi ei saa vahingoittaa rakenteita. 

LAUSUNTOVERSIO
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Julkisivun tuuletus  Tuuletuksen toteutus tulee esittää aukotusten ala- ja yläreunassa ja 
vesipellin kohdalla sekä ulkoverhouksen ala- ja yläpäässä. 
Ulkoverhouksen taustan tulee tuulettua kauttaaltaan. 

Puu- ja levyjulkisivut ARK Puuverhouksessa lautojen minimipaksuus 25 mm ja yli 150 mm leveillä 
laudoilla 28 mm. Puu- ja levyverhotun julkisivun tuuletusväli on 
vähintään 20 mm. Puuverhouksen alareunan minimietäisyys 
maanpinnasta on 500 mm sekä vesipellistä tai muusta vaakapinnasta 
15 mm. 

Tiilijulkisivut ARK Muuratun ulkoverhouksen vähimmäispaksuus on 85 mm, yli 10 m 
korkeissa seinissä tai voimakkaalle viistosateelle alttiissa kohteissa 
suositellaan vähimmäispaksuudeksi 120 mm. Tiilijulkisivun tuuletusväli 
on vähintään 30 mm (mielellään 40 mm, mikäli lämmöneristeen 
palovaatimukset mahdollistavat tämän). Tiiliverhouksen taakse 
päässeen vuotoveden poistamiseksi on alimmasta tiilikerroksesta 
jätettävä joka 3. pystysauma auki. Seinärakenteen alapäähän tulee 
asentaa ulospäin viettävä bitumikermi. 

Betonisandwich-
ulkoseinät 

RAK Mineraalivillaeristeisessä sandwich-rakenteessa on käytettävä 
tuuletusuria eristekerroksen ulkopinnassa. Ilman vaihtuminen 
varmistetaan elementtien ylä- ja alareunoissa olevien kokoojakanavien 
ja elementtisaumoihin jätettävien korvausilma-aukkojen avulla. 

Solumuovieristeisessä rakenteessa on varattava riittävä kuivumisaika 
ennen sisäpinnan pinnoitusta tai peittämistä, koska sisäkuoren 
kuivuminen ulospäin hidastuu merkittävästi. 

Rapatut julkisivut ARK 

RAK 

Rapatuissa julkisivuissa rakennusmateriaalit valitaan siten, ettei niihin 
synny kasvavaa kosteuskertymää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
liitosten ja detaljien suunnitteluun ja on sovittava, kuka 
detaljisuunnitelmat laatii. 

Ensisijaisesti käytetään paksurappauseristejärjestelmää, jonka pintana 
epäorgaaninen avohuokoinen käsittely (jalolaasti, kalkki-, KS- tai 
silikaattimaali). 

Rankarunkoisissa ulkoseinissä suositellaan vain tuulettuvaa 
levyrappausta. Ohutrappaus-eristejärjestelmän suositellaan tehtäväksi 
vain EPS-eristeiden päälle. 

Lasijulkisivut ARK 

RAK 

LVI 

Lasirakenteen ja ympäröivien rakennusosien liittymät on suunniteltava 
huolellisesti niiden ilman- ja vesihöyrynpitävyyden varmistamiseksi. 
Vedenpoistosta ja tuuletuksesta (esim. kyntetiloista) on huolehdittava. 

Pintalistattomissa järjestelmissä on tärkeää käyttää joustavaa 
saumanauhaa ja elastista tiivistysmassaa, jotka kestävät suuria 
lämpötilanvaihteluita, korkeita ja matalia lämpötiloja sekä auringon UV-
säteilyä. 

Huomioidaan vedon tunteen riski isojen lasipintojen läheisyydessä. 

2.7.4    Ikkuna- ja oviliittymät 
Ikkunan sijainti 
syvyyssuunnassa 

ARK 

RAK 

Ikkuna on suositeltavaa sijoittaa siten, että karmi on betonisen 
sisäkuoren päällä vähintään 30 mm tilkeraon tiiviyden varmistamiseksi. 

LAUSUNTOVERSIO
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Karmiraon tiivistys RAK Karmirako tiivistetään sisäpuolelta yleensä joustavalla pohjanauhalla ja 
elastisella saumausmassalla (myös käytettäessä PU-vaahtoa tilkeraon 
tiivistämisessä). Myös paisuvaa saumanauhaa ja erityistä 
tiivistysjärjestelmää voidaan käyttää. 
Käytettäessä PU-vaahtoa asennuksessa tulee karmien 
kosteuspitoisuuden olla riittävän alhainen siten, ettei vaahtosaumaan 
synny halkeamia karmin kuivuessa. Saumat tulee lisäksi vaahdottaa 
siten, että kolmannes sauman syvyydestä jää auki puuosien 
kuivumiskyvyn parantamiseksi. 

Ikkunapelti ARK 

RAK 

Ikkunapelti on tehtävä ulospäin kaltevaksi (suositeltava kaltevuus 
15…30 astetta). Ikkunapelti on ulotettava vähintään 30 mm ulos 
seinäpinnasta ja varustettava tippanokalla. Pielipelti suositellaan 
tiivistettäväksi ulkokuoreen saumausmassalla. Vesipelti ei saa estää 
ulkoseinän tuulettumista 

2.8 Vedeneristettävät tilat 
Vedeneristettävät tilat RAK 

ARK 

LVI 

Märkätila on tila, jonka lattiapinta on tilan käyttötarkoituksen vuoksi 
vedelle alttiina ja jonka seinäpinnoille voi normaalissa käyttötilanteessa 
roiskua tai tiivistyä vettä. 

Lattiakaivolla varustettavia tiloja ovat: 1) suihkutila ja kylpyhuone sekä 
saunan pesuhuone, 2) pesutupa, 3) lämmönjakohuone, 4) 
ilmanvaihtokonehuone, 5) yleiseen käyttöön tarkoitettu WC-tila, 6) 
tekninen tila, jossa on vesivahingon mahdollisuus, 7) autonpesupaikka 
ja 8) erityistilat, jotka puhdistetaan vesihuuhtelulla.  

Märkätiloissa sekä lattia että seinät vedeneristetään. Kaikkien 
lattiakaivollisten tilojen lattiat on vedeneristettävä. Teknisissä tiloissa 
kuten IV-konehuoneissa lattian vedeneristykseen voidaan käyttää 
myös ns. vedenpitävää pinnoitetta. Muiden lattiakaivollisten tilojen kuin 
märkätilojen seinien veden-eristystarve on käytävä läpi 
hankekohtaisesti. 

Muiden vesipisteillä varustettujen tilojen vedeneristystarve on sovittava 
hankekohtaisesti. Näitä ovat esim. jakelukeittiöit, pukuhuoneet, muut 
kuin yleiseen käyttöön tarkoitetetut WC-tilat, jotkut laboratorio- ja 
opetustilat sekä yksittäiset kohdat, kuten juomavesiautomaatit ja 
hätäsuihkut.  

Lattiakallistukset RAK 

ARK 

Märkätilan lattian kaltevuuden suositellaan olevan yleensä vähintään 
1:100 ja suihkun alueella 1:50 noin 0,5 m:n säteellä lattiakaivosta. 
Märkätilojen lattian kaltevuudet merkitään pohjapiirustuksiin. 
Kallistusohjeista voidaan poiketa perustelluista syistä esimerkiksi 
ilmanvaihtokonehuoneissa ja suurtalouskeittiöissä; näissä käytetään 
paikalliskallistuksia kaivojen ympärillä. 

Seinärakenteet RAK Seinä voi olla kivi- tai levyrakenteinen. Suositellaan 
kiviainesrakenteisia ainakin märkätiloissa ja yleiseen käyttöön 
tarkoitetuissa wc-tiloissa. Rankarakenteisissa seinissä rankajako 
suunnitellaan siten, että rankarakenne näihin kiinnitettyjen, 
märkätiloihin soveltuvien levyjen kanssa muodostaa riittävän jäykän 
alustan vedeneristeelle ja pintarakenteena toimivalle laatoitukselle. 

LAUSUNTOVERSIO
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Vedeneristysmateriaali
t 

RAK 

ARK 

Vedeneristeenä toimii yleensä CE-merkitty nestemäisenä levitettävä 
vedeneriste pintamateriaalin alla. Pintamateriaaleista esimerkiksi 
muovimatot voivat itsessään toimia vedeneristeenä. Jotkin pinnoitteet, 
kuten tietyt akryyli- tai polyuretaanituotteet, voidaan luokitella ns. 
vedenpitäviksi. Tällaisella tuotteella on kapillaarinen imeytyminen ja 
vedenläpäisevyys w24<0,1 kg/m2xh0,5. 

Ovikynnys RAK 

ARK 

Lattian vedeneristys on nostettava kynnykselle vähintään 15 mm 
valmiin pinnan yläpuolelle. Kynnyksen ylösnosto on suositeltavaa 
toteuttaa kaikissa vedeneristettävissä tiloissa. Liikkumis- ja 
toimimisesteisille soveltuvissa märkätiloissa, joissa ei ole kynnystä, 
suositellaan oven edessä jyrkempää kallistusta (1:12,5) muuhun 
märkätilaan nähden. 

Vedeneristysdetaljit RAK Lattian vedeneristys on nostettava seinälle vähintään 100 mm. 
Vedeneristyksen läpivientikohdat, joita ovat mm. seinien 
vesijohtoläpiviennit ja lattian viemäriläpiviennit, toteutetaan 
vedeneristysjärjestelmään kuuluvilla tiivistystuotteilla. Märkätilan 
lattioihin ei tehdä muita kuin viemäröinnin vaatimia läpivientejä. Seinän 
vedeneristyksen läpivientejä on vältettävä roiskevesialueella. 
Kaivonkannen etäisyyden on oltava vähintään 500 mm, muiden 
viemäriputkien vähintään 40 mm valmiista seinäpinnasta. Tästä 
saatetaan joutus poikkeamaan käytettäessä seinän viereen 
asennettavia linjakaivoja. WC-istuimen kiinnitys ensisijaisesti 
liimamassalla tai laastilla. Vesikalusteiden kiinnittämisessä tulee 
huolehtia, että vedeneristys on tiivis asennuksen jälkeen. 

Laadunvarmistus RAK 

LVI 

Käytetään CE-merkittyjä tuotteita. Käytettävien materiaalien 
yhteensopivuus (pohjuste, märkätilatasoite, vedeneriste, kiinnityslaasti 
ja saumausaineet) on varmistettava ja käytettävä ensisijaisesti samaan 
tuoteperheeseen kuuluvia tuotteita. Vedeneriste ja kaivo sekä kaivoon 
liittyvät osat valitaan keskenään yhteensopiviksi testatuista tuotteista. 
Vedeneristeiden asentajalta edellytetään märkätilan asentajan 
henkilösertifikaattia. 

Betonialustan kosteuspitoisuus mitataan ja suunnitelmien mukaiset 
korot ja kallistukset varmistetaan ennen vedeneristeen asennusta. 
Vedeneristeiden kuivakalvon riittävä paksuus varmistetaan mittauksin.  

LAUSUNTOVERSIO
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2.9 Yläpohjat ja vesikatot 

2.9.1     Loivat katot, sisäpuolinen vedenpoisto (1:80 – 1:10) 
Höyrynsulku RAK Höyrynsulkua käytetään aina; se toimii yleensä myös työnaikaisena 

vedeneristeenä (bitumikermit). Käyttöluokitus on esitetty RIL 107:ssa 
sisäilman kosteuslisän perusteella. 

Betonialustalla käytetään yleensä tuoteluokan TL2 bitumikermiä. Hyvin 
tuulettuvissa yläpohjissa voidaan käyttää myös muovisia 
höyrynsulkukalvoja. Profiilipeltiyläpohjissa käytetään joko bitumisia 
(suositus) tai muovisia höyrynsulkukalvoja (kalvon alla on oltava 
levyrakenne, esim. vaneri tai OSB-levy). Jäykkä mineraalivilla saattaa 
tulla myös kyseeseen. Muoviset höyrynsulkukalvot limitetään vähintään 
150 mm ja jatkoskohdat tiivistetään. 

Läpivientien tiivistämisessä on ensisijaisesti käytettävä 
tehdasvalmisteisia tiivistysosia. Isojen pyöreiden ja kaikkien 
suorakaiteenmuotoisten läpivientien tiivistys pitää suunnitella erikseen 
ja nurkkien tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suurempien 
putkiryhmien kohdalla voidaan käyttää levystä tehtyä kaulusta, johon 
putkiryhmä tiivistetään PU-vaahdolla. 

Pitkillä jänneväleillä toteutettavien yläpohjarakenteiden (ontelo- ja TT-
laattojen sekä profiilipeltien) ja ulkoseinän liittymään on asennettava 
koko matkalle 90 asteen kulmaan taivutettu riittävän paksu pelti, joka 
kiinnitetään reunoistaan sekä katto- että seinäpintaan mahdollisimman 
kaukaa liittymäkohdasta. Höyrynsulun yläreunan on ulotuttava 
riittävästi seinäpinnalle ja se pitää liittää tiiviisti seinäpintaan.  

Vedeneristyksen 
alusta (lievästi 
tuulettuvat katot) 

RAK Lämmöneristelevyt toimivat vedeneristyksen alustana. Suositukset 
puristuslujuudelle ja levyjen minimipaksuudet on esitetty RIL 107:ssa. 

Tuuletus (tuulettuvat 
katot) 

RAK Tuuletusvälin korkeuden on oltava vähintään 200 mm ja hyvin loivilla 
katoilla (kaltevuus 1:40 tai loivempi) vähintään 300 mm. Ilmanotto- ja 
poistoaukkojen tehollisen alan pitää olla vähintään 2,5 ‰ 
kattoneliömetriä kohti. 

Tuuletusraon (varustettava hyönteisverkolla) korkeus vähintään 20 mm 
(RIL 107) tai 30 mm (RIL 255) 

Tuuletus (lievästi 
tuulettuvat katot) 

 Lämmöneristelevyillä toteutettu rakenne tuuletetaan uritettuja 
eristyslevyjä käyttämällä. Urien tulisi olla ylimmän eristelevyn 
alapinnassa tai sen alla olevan levyn yläpinnassa ja jatkua yhtenäisenä 
harjalle tehtävään kokoojakanavaan asti. Urituksen pitää olla auki 
myös räystään tuuletusrakoon. 

Kokoojakanavan kohdalle asennetaan riittävä määrä 
alipainetuulettimia. Karkea nyrkkisääntö niiden määrälle on yksi Ø 110 
mm alipainetuuletin 100…150 katto-m2 kohti. 

Kevytsorakatossa riittävät usein räystäillä olevat ilma-aukot ja 
keskialueella olevat alipainetuulettimet. Tuuletus mitoitetaan 
kevytsoravalmistajien ohjeiden mukaan. 

Alipainetuulettimen minimikorkeus on 300 mm. Kinostuvan lumen 
alueilla suositellaan korkeampien tuulettimien käyttöä. 
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Bitumikermikatteiden 
käyttöluokka, 
tuoteluokka ja kiinnitys 

RAK Katerakenteet jaotellaan katon kaltevuuden mukaan kolmeen 
käyttöluokkaan: VE40, VE80 ja VE80R. Luokissa VE40 ja VE80 
käytetään kahta tuoteluokan TL2 bitumikermiä ja luokassa VE80R 
kolmea tuoteluokan TL2 bitumikermiä. Bitumikermit liimataan yleensä 
puhalletulla bitumilla. Vaativissa kohteissa suositellaan kumibitumin 
käyttämistä. Tuotteiden on oltava CE-merkittyjä; 
tuoteluokkavaatimukset on esitetty RIL 107:ssa. 

Katon kallistukset ARK 

RAK 

Suunnitelmissa esitetään kattojen kallistukset. Kallistuksen 
määrittämisessä tulee huomioida katteen alustan kaikki taipumat. 
Kattokuvissa tulee esittää korkeustasot kriittisissä pisteissä. 

Räystäspellitykset ARK 

RAK 

Räystäspellitysten vähimmäiskaltevuus on 1:6, ja ne kallistetaan 
sisäänpäin. Pellityksen on ulotuttava vähintään 70 mm seinän 
yläreunaa (tuuletusraon alareunaa) alemmaksi sekä oltava irti seinästä 
vähintään 30 mm. Peltilistan alareunan tukemiseen voidaan käyttää 
rei’itettyä peltilistaa, joka toimii samalla myrskypeltinä ja 
hyönteisverkkona. Myrskypeltiä on käytettävä kaikissa rakennuksissa. 
Erityisen tuulisilla paikoilla olisi hyvä käyttää katon tuuletukseen 
alipainetuulettimia räystään tuuletusraon asemesta. 

Ulkopuolista vedenpoistoa käytettäessä alaräystäälle on asennettava 
tippapelti, joka ulottuu kattopinnalle 100…150 mm, ja se on 
muotoiltava siten, että se johtaa vedet räystäskouruun. 

Kermikatteiden 
liittyminen 
pystypintoihin 

RAK Katon vedeneristys nostetaan yleensä vähintään 300 mm valmista 
kattopintaa ylemmäksi (ovien kohdalla vähintään 150 mm ja ulotettuna 
kynnyksen suojapellin alle). Yläreuna kiinnitetään mekaanisesti noin 
300 mm välein ja pystypinta suojataan pellityksellä (alareuna 50 mm irti 
kattopinnasta). Ylösnostot tehdään erillisillä ylösnostokaistoilla. 
Vedeneristys nostetaan holkassa noin 50 mm koskeuteen, ja kermit 
katkaistaan holkan yläreunasta. 

Sisäänpäin kallistetuilla katoilla räystäskorotuksen korkeuden on oltava 
vähintään 100 mm. Alle 300 mm korkeilla räystäillä pintakermin on 
ulotuttava räystään ulkoreunan yli. 

Kermikatteiden 
läpiviennit 

RAK Läpivientien suositeltava minimietäisyys pystyrakenteista on 1000 mm 
sekä toisistaan ja muista epäjatkuvuuskohdista 500 mm. 
Läpivienneissä käytetään tehdasvalmisteisia, vähintään 150 mm 
korkeita laipallisia (leveys vähintään 150 mm) läpivientitiivisteitä. 
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Kattokaivot ja 
sadevesiviemärit 

RAK 

LVI 

SÄH 

Kaivojen keskinäinen etäisyys on enintään 15 m ja juoksutusmatka 
kaivoon mielellään alle 10 m. Kaivon suositeltava minimietäisyys 
pystyrakenteista on 1000 mm. Valitaan haponkestävästä teräksestä 
valmistetut ja sähkövastuksella varustetut kaivot. Kaivossa on oltava 
vähintään 150 mm leveä laippa ja se on liitettävä höyrynsulkuun 
tiivistyslaippaa käyttäen. Kaivot tulee kiinnittää alustaan mekaanisesti 
tarvittaessa esimerkiksi homesuojattua vaneria käyttäen. 

Sadevesivesiviemärien pitää olla halkaisijaltaan vähintään 100 mm ja 
ne on vietävä suoraan yläpohjarakenteen läpi lämpimiin tiloihin ja 
lämmöneristettävä diffuusiotiiviillä lämmöneristeellä. Vaakasuoria katon 
sisään sijoitettuja viemäriputkivetoja ei suositella. Kaivojen 
tukkeutumismahdollisuuden vuoksi kattopinnoille on tarvittaessa 
suunniteltava ylijuoksutusmahdollisuus ulosheittäjiä (lotokoita) 
käyttäen. 

2.9.2 Käännetyt katot 
Vedeneristyksen 
käyttöluokka, 
tuoteluokka ja kiinnitys 

RAK Suositellaan aina luokkaa VE80R katon käyttötarkoituksesta 
riippumatta eli kolmea TL2-luokan bitumikermiä. Kermit kiinnitetään 
alustaan kauttaaltaan bitumilla liimaten tai hitsaten.  

Vedeneristyksen 
alusta 

RAK Suositellaan paikalla valettua betoni- tai kuorilaattaa alustana, 
vetolujuuden on oltava vähintään 0,8 MPa. Alustan suhteellinen 
kosteus enintään 90 % RH 10 mm syvyydessä 20 °C lämpötilassa. 
Voidaan soveltaa lisäksi myös sillanrakennuksen raja-arvoja, jolloin 
kosteuden on oltava alle 5 p-% 30 mm syvyydessä. 

Vedeneristyksen 
tartunta ja 
vedenpitävyys 

RAK Tartunta suositellaan testattavaksi aina vähintään ns. 
kolmioviiltokokeella. Lisäksi tartuntavetokoe voidaan tarvittaessa 
suorittaa Liikenneviraston Silko-ohjeiden mukaisilla menetelmillä. 
Vedenpitävyys on suositeltavaa varmistaa vedenpainekokeella 
erityisesti hankalasti korjattavissa rakenteissa. 

Vedeneristyksen 
liittyminen 
pystypintoihin 

RAK Katon vedeneristys nostetaan vähintään 300 mm valmista kattopintaa 
ylemmäksi ja kinostuvan lumen alueella tarvittaessa korkeammalle. 
Oviaukkojen kohdalla vedeneristyksen liitos tulee suunnitella erikseen. 
Yläreuna kiinnitetään mekaanisesti noin 300 mm välein. Vedeneristys 
viedään ulkoseinän sisäkuoren sisäpintaan, jotta yläpuolisen 
ulkoseinän sisään mahdollisesti päässyt vesi ei pääse vedeneristeen 
taakse. 

Vedeneristyksen 
läpiviennit 

RAK Kts. kohta Loivat katot 

Lämmöneristys RAK Käytetään puolipontattuja XPS-eristelevyjä. Lämmöneristeen 
vaatimukset on esitetty RIL 107:ssa. Eristelevyjen alle asennetaan 
riittävän puristuslujuuden omaava salaojamatto ja päälle 
suodatinkangas. 

Pintarakenteet RAK On käytettävä riittävän raskasta pintarakennetta (yleensä 
betonilaattaa) liikennekuormien ja kattokaivojen mahdollisen 
tukkeutumisen aiheuttaman nosteen varalta. Maakostean betonin 
käyttö laattojen kiinnityksessä ei ole sallittua kaivojen 
tukkeutumisvaaran vuoksi. 

Viherkattojen rakennekerrokset tulee suunnitella tapauskohtaisesti. 
Viherkatoilla isommat kasvit pitää istuttaa erillisiin istutusaltaisiin. 
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Kattokaivot ja 
sadevesiviemärit 

RAK Suositeltava kaivojen keskinäinen maksimietäisyys on 10 m. Valitaan 
haponkestävästä teräksestä valmistetut ja sähkövastuksella varustetut 
kaivot. Kaivoissa on vähintään 150 mm leveä laippa vedeneristyksen 
kohdalla ja laipan yläpuolella pintakerroksen yläpintaan saakka 
ulottuva rei’itetty kaulus. 

Sadevesivesiviemärit (putkikoko vähintään 100 mm) on vietävä 
suoraan yläpohjarakenteen läpi lämpimiin tiloihin ja lämmöneristettävä. 
Kaivojen tukkeutumismahdollisuuden vuoksi kattopinnoille on 
tarvittaessa suunniteltava ylijuoksutusmahdollisuus ulosheittäjiä 
(lotokoita) käyttäen. 

2.9.3 Jyrkät katot (1:10 ja jyrkemmät) 
Katon kaltevuusluokka RAK 

ARK 

Eri materiaalien ja katetyyppien minimikaltevuudet on esitetty RIL 
107:ssa ja RIL 255:ssa. 

Katetyyppien 
suunnittelu- ja 
asennusohjeet 

RAK Yksinkertaisilla katoilla viittaus rakennusselostuksessa kyseiseen RT-
korttiin on riittävä, mutta monimuotoisilla katoilla räystäältä, harjalta, 
rintataitteista, jiireistä sekä läpivienneistä ja muista vastaavista 
yksityiskohdista on laadittava detaljipiirustukset. 

Aluskate RAK Aluskatetta käytettävä aina epäjatkuvien katteiden yhteydessä. 
Aluskate toimii myös työnaikaisena sääsuojana. Aluskate ulotetaan 
ulkoseinäpinnan ulkopuolelle vähintään 200 mm ja asennetaan siten, 
että se johtaa vuotovedet ulos piippujen ja muiden lävistyskohtien 
yläpuolelta. 

Tiili- ja peltikatteiden alla käytetään joko kiinteän alusrakenteen päälle 
asennettavaa aluskatetta (AKK), kattotuolien päälle vapaasti 
asennettavaa aluskatetta (AKV) tai suoraan lämmöneristeiden päälle 
asennettavaa diffuusioavointa aluskatetta. Aluskatteiden tuoteluokat, 
vaatimukset sekä käyttökohteet materiaalien ja katetyyppien mukaan 
on esitetty RIL 107:ssa. Aluskatteessa ei saa olla veden valumista 
estäviä pykäliä. Aluskatteen ja vesikatteen tuuletusvälin suositeltava 
korkeus on 30…50 mm (minimi 22 mm). 

Läpiviennit RAK 

ARK 

Läpiviennit suositellaan sijoitettavaksi mahdollisimman lähelle harjaa, 
jotta valuvan lumen aiheuttama kuormitus olisi mahdollisimman pieni. 
Tarvittaessa on läpiviennin yläpuolella käytettävä lumiestettä. 
Varmistetaan, että yli 400 mm leveiden läpivientien yläpuolelle on 
asennettu sadeveden pois johtavat vastakallistukset ja vesiohjurit, jotka 
johtavat aluskatteelle päässeen veden läpiviennin ohi. Vesikate 
yhdessä aluskatteen kanssa liittymineen on oltava vesitiivis kaikissa 
olosuhteissa. 
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Tuuletus RAK Tuuletusvälin korkeuden on katon kaltevuuden mukaan oltava 
vähintään 100 tai 200 mm. Vinoissa tuuletusväleissä, joissa yläpohjan 
lämmöneristys on vesikaton suuntainen, tarvitaan poistoaukot harjalle 
tai päätykolmioihin. Ilmanotto- ja poistoaukkojen tehollisen pinta-alan 
on oltava katon kaltevuuden mukaan vähintään 2,0 tai 2,5 ‰ 
kattoneliömetriä kohti. Tuuletusmatkan ollessa yli 10 m tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi vapaan tuuletustilan 
suurentaminen, harjatuuletus ja alipainetuulettimien käyttö. Mikäli 
katon harjan pituus on yli 15 m, eivät rakennuksen päätykolmioihin 
asennetut tuuletusaukot yleensä enää ole riittävä koko katon tasaisen 
tuulettumisen kannalta; tällöin harjalle asennetaan alipainetuulettimet. 
Varmistetaan, että räystäsrakenteessa käytettävällä pellityksellä ja 
myrskysuojauksella estetään veden pääsy tuuletustilaan, mutta ei 
estetä tuuletuksen toimintaa. Myös seinäpintaa pitkin tuulen 
vaikutuksesta nouseva veden pääsy estetään myrskysuojauksin. 

3 LVIAJ-SUUNNITTELU 

Mitoitusarvot LVI Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän sekä ilmanvaihdon mitoitusarvot 
ovat hankkeessa asetettujen tavoitteiden sekä valitun 
sisäilmastoluokan mukaisia. Sisäilmasto- ja puhtausluokat sekä niiden 
keskeiset vaatimukset on viety LVI-selostukseen. 

Lämpöolojen hallinta LVI 

ARK 

Tehdään kesätilanteen lämpötilojen tarkastelu hyväksyttyjen 
reunaehtojen pohjalta.  

Valitaan ilman virtausnopeudet sisäilmastoluokan mukaisesti ja 
tarkistetaan huoneiden virtauskentät vetokriteerien kannalta. Jos 
suurien lasiseinien alapuolella ei käytetä pattereita, laskelmilla on 
erikseen osoitettava, että valitun sisäilmastoluokan vetokriteeri täyttyy 
ilman niitä. 

Kaukana ulkoseinän sisäpinnasta olevat ikkunat on tarkasteltava 
huolellisesti. Ikkunat on pyrittävä aina sijoittamaan 
lämmöneristekerroksen kohdalle. 

Huoneen tai tilan lämpötilansäätö on toteutettu järkevän käytön tai 
ohjauksen periaatteella. Työhuoneiden huonekohtaisen lämpötilan 
säätömahdollisuus tarvitaan yleensä vain luokassa S1. 

Taloteknisten 
järjestelmien 
äänitekniset 
vaatimukset 

LVI Suunnitellaan lämmitys- ja ilmastointilaitteiden äänitasot 
mitoitusulkoilmavirroilla valitun sisäilmastoluokan mukaisesti 
(makuuhuoneissa äänitasot S1:n mukaan valitusta sisäilmastoluokasta 
riippumatta). Tehdään ilmanvaihdon äänitekniset laskelmat ja 
dokumentoidaan ne IV-suunnittelun osana. 

Ulkoilmalaitteiden 
sijoitus ja rakenne 

LVI 

ARK 

RAK 

Ulkoilmalaitteet pyritään sijoittamaan viileälle puolelle, ei kuitenkaan 
keittiön jäteilmalaitteiden puolelle eikä paikoitusalueen lähelle. 

Erillinen ulkoilmakammio varustetaan lattiakaivolla, lattia 
vedeneristetään ja suositellaan varustettavaksi sulanapitolämmityksellä 
(vähintään kaivo varustetaan sähkövastuksella). 

Ulkoilmasäleikön maksimiotsapintanopeus yleensä alle 1,0 m/s sekä 
ilman nopeus ulkoilmakammiossa yleensä alle 1,0 m/s. 
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Ilmanvaihdon tehostus 
ja muutojoustavuus 

LVI Ilmanvaihdon tehostus tulee ottaa tilojen käyttötarkoituksen ja käytön 
mukaan huomioon. Muuntojoustavuuden ja ilmanvaihdon 
tehostamismahdollisuuden vuoksi tarvittava kasvuvara puhaltimissa ja 
runkokanavissa määritellään hankekohtaisesti. Käytetään 
suunnittelussa riittävän väljää kanavamitoitusta, jotta jäisi säätövaraa 
ja vältyttäisiin ääniteknisiltä ongelmilta. Muuntojoustavuuden kannalta 
on suositeltavaa välttää supistumia samassa kanavahaarassa käyttäen 
loppuun asti samaa kanavakokoa. 

Putkien ja kanavien 
sijainti 

LVI 

ARK 

RAK 

IV-kanavat suositellaan sijoitettavaksi lämpimään tilaan, jolloin niiden 
läpiviennit eivät riko höyrynsulkua ja säätö- ja palopellit ovat helposti 
huollettavissa ja puhdistettavissa. 

Käyttäjän toiminnan kannalta kriittisten tilojen (kuten sähkö- ja UPS-
tilojen) katoissa tulee välttää putki- ja viemärivetoja ja erityisesti 
viemärimutkia. 

Talotekniikkakuiluihin suunnitellaan ilmatiiviit huolto- ja tarkastusluukut. 
Luukut esitetään pohjapiirustuksissa ja rakennusselostuksessa. 
Kuiluissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet eivät saa kulkeutua 
sisäilmaan epätiiviiden luukkujen kautta. 

Suunnitellaan poistoilmaventtiilit suihkun välittömään läheisyyteen ja 
varmistetaan korvausilman saaminen pesuhuoneeseen erillisellä 
tuloilmakanavalla tai siirtoilmalla muista tiloista. Suunnitellaan lisäksi 
mahdollisen kosteuden tuuletus märkätilan yläpuolisesta 
alaslaskukerroksesta viereisiin kuiviin tiloihin. Alaslaskukerroksessa ei 
saa olla poistoilmaventtiiliä. 

Suunnitellaan ilmanvaihtokanavistoihin riittävä määrä tarkastus- ja 
puhdistusluukkuja, joihin pääsy tulee varmistaa esimerkiksi alakattoihin 
ja muihin rakenteisiin tehtävien luukkujen kautta. Varmistetaan myös 
ilmanvaihtokanavien riittävä kannakointi. 

Painesuhteet ja niiden 
mittaustapa 

LVI Ulko- ja ulospuhallusilmavirrat mitoitetaan siten, ettei rakenteisiin 
aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista 
kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä 
sisäilmaan. Paine-eron pysyvyyden varmistaminen myös öisin ja 
viikonloppuisin, kun ilmanvaihto toimii osateholla. 

Hankekohtaisesti on määriteltävä paine-eromittalaitteiden tarve ja 
sijainti sekä järjestelmän yli- ja alipainehälytys (alituksen/ylityksen rajat 
ja kesto määriteltävä). 

Tuloilman 
suodatuksen taso 

LVI Sisäilmastoluokassa S1 luokan F8 suodatus ja luokassa S2 luokan F7 
suodatus. Vilkkaiden liikenneväylien lähellä suositellaan käyttämään 
F8-luokan suodatusta. 

IV-järjestelmän 
puhtaus 

LVI Viedään valitut puhtausluokat sekä niiden keskeiset vaatimukset LVI-
selostukseen ja suunnitelmiin. Kootaan puhtausluokan P1 
tuloilmajärjestelmä M1-luokan ilmanvaihtokanavista ja kanavaosista. LAUSUNTOVERSIO
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Ilmanpitävyyden 
mittausvalmius 

LVI Rakennuksen oman ilmanvaihtojärjestelmän käyttö mittauksessa on 
mahdollista, jos poistoilmakoneet ovat portaattomasti säädettäviä ja 
niiden ilmavirta voidaan mitata. Suurten rakennusten 
ilmanvaihtojärjestelmä onkin suositeltavaa varustaa ilmanpitävyyden 
mittausvalmiudella. 

 

Vuotojen havaittavuus LVI 

ARK 

Suunnitellaan vesijohdot ja niihin liitetyt laitteet niin, että mahdollinen 
vesivuoto on helposti havaittavissa, ja vesijohdot ja laitteet voidaan 
helposti tarkastaa, korjata ja vaihtaa. Vesijohtoja ei ole suunniteltu 
asennettavaksi kiintokalusteiden sisään. Vesijohdot tulisi sijoittaa 
näkyville tai koteloon, josta vuodon sattuessa vesi ei pääse 
tunkeutumaan rakenteisiin, vaan ohjataan sopivaan kohtaan vuodon 
havaitsemiseksi. Seinärakenteissa olevissa kytkentäjohdoissa ei saa 
olla liitoksia. 

Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, 
jotka ohjaavat vuotoveden näkyville. Pystyjakojohdoissa on oltava 
mekaaniset tai rakenteelliset vuodonilmaisimet kerroksittain, elleivät 
jakojohdot ole näkyvissä. Johdetaan varoventtiilien poistoputket ja 
ilmanvaihtokojeen kondenssivesiputki lattiakaivoon johtavaan putkeen 
tai altaaseen. Arvioidaan tarve käyttövesi- ja lämmitysverkoston 
vuotojen hälytysjärjestelmälle. 

Suunnitellaan mm. astianpesukoneen ja kylmälaitteiden alle sekä 
keittiön allaskaapin pohjalle vesitiiviit kaukalot, jotka ohjaavat 
vuotoveden näkyville. Vaihtoehtoisesti vesitiiviin lattiapintamateriaalin 
seinällenosto. 

Kannakointi LVI Esitetään suunnitelmissa vesi- ja viemäriputkien kannakointi ja 
kiinnitys. Esitetään myös kannakointi ryömintätilassa sekä pitkien 
sadevesiviemäreiden vaakavedot. Suunnitelmissa tulee esittää, miten 
putken lämpölaajenemisen mahdollistaminen otetaan huomioon. 

Taloteknisten 
järjestelmien toiminta 
ja säätö 

LVI Toiminta- ja säätökaavioissa on esitetty taloteknisten laitteiden 
kytkentä säätölaitteineen sekä tavoitearvot, toiminta ja säätö eri 
kuormitus- ja sääoloissa. Säädetään rakennuksen lämmitysjärjestelmä 
vallitsevan säätilan, ei kalenterin mukaan. 

Huolehditaan siitä, että rakennus on lämmin (lämpöolojen tavoitearvot 
valitun sisäilmastoluokan mukaisia) myös viikonloppujen ja juhlapyhien 
jälkeen. Säädetään ilmanvaihdon käyttöaika selvästi työaikaa 
pidemmäksi (käynnistys 2 h ennen työajan alkua ja pysähdys 2...4 h 
työajan jälkeen). Varmistetaan, että ilmanvaihto käy ainakin osateholla 
aina varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. Osateho vastaa 
ilmanvaihtuvuutta 0,2 1/h. Tämä voidaan toteuttaa esim. likaisten 
tilojen poistojen avulla. 

Putkistojen 
laadunvarmistuskokeet 

LVI Esitetään suunnitelmissa eri putkijärjestelmien ja -materiaalien 
painekokeiden koemenetelmät. Esitetään sisäpuolisten 
kattosadevesiviemäreiden tiiviyskokeiden koemenetelmät. Esitetään 
vaatimus viemäreiden kuvauksesta.  
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Suojaputket LVI Suositellaan vesiputket tuotavaksi märkätilaan pinta-asennuksena 
yläkautta. 

Suunnitellaan vesiputkien suojaputkien mutkat niin loiviksi, että 
vesiputket on mahdollista vaihtaa. Suojaputkien minimitaivutussäteet 
on esitettävä suunnitelmissa. Suunnitellaan suojaputkien toteutus 
siten, että niiden alempi pää on lattiakaivollisessa tilassa ja vähintään 
50 mm toista päätä alempana. Suojaputkea ei suositella jatkettavaksi 
rakenteiden sisällä. Jos jatkoksia joudutaan kuitenkin tekemään, tulee 
niissä käyttää valmiita jatkososia. 

Taloteknisten 
järjestelmien 
käyttöönotto 

LVI Esitetään LVI-selostuksessa yksityiskohtaisesti, miten taloteknisten 
järjestelmien mittaus ja säätö toteutetaan mm. urakoitsijan 
toimintatarkistusten ja rakennuttajan toimintakokeiden osalta. Esitetään 
lisäksi koekäyttöohjelma ja koekäyttöjen todentamis- ja 
hyväksymiskriteerit. 

4 LAADUNVARMISTUS 

4.1    Rakenteiden riittävän kuivuusasteen varmistaminen 
Rakennetyypin 
vaikutus 
betonirakenteen 
kuivumisaikaan ja 
päällystettävyyteen 

URAK Rakenteiden kuivumisajat tulee huomioida työaikataulussa. 
Kuivumisaikaan vaikuttavat betonin laatu, rakenteen paksuus, 
kuivumismahdollisuus yhteen/kahteen suuntaan, rakenteen 
kastuminen työmaalla sekä työmaalla todellisuudessa vallitsevat 
kuivumisolot (ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus). Erityisesti 
tavanomaista (5 mm) paksumpien tasoitekerrosten (esim. 
oikaisutasoitteiden) kuivumista hidastava vaikutus on otettava 
huomioon. 
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Rakenteiden 
kosteuden mittaus 

URAK Kosteusmittaussuunnitelmassa määritellään mm. mittausten aikataulu, 
laajuus ja tarvittavien mittauspisteiden sijainti. Siinä huomioidaan 
erilaisten rakenteiden ja pintarakenteiden vaikutus. Betonin 
suhteellisen kosteuden enimmäisarvo (RH %) päällystyshetkellä on 
määriteltävä lattiamateriaalin perusteella. 

Kosteusmittaukset suositellaan tehtäväksi ajallisesti seuraavasti: 

- kaikkien betonilaatujen kosteus mitataan noin yhden kuukauden 
päästä valusta, jotta betonilaadun alkukosteus saadaan määritettyä 

 lähtötasomittaukset, kun arvioidusta kuivumisajasta on kulunut noin 
kaksi kolmasosaa 

- päällystettävyysmittaukset, kun kuivumisaika-arvion mukaan betoni 
on kuiva 

 uusintamittaukset, mikäli rakenne ei ole ollut aiemmissa mittauksissa 
päällystyskelpoinen. 

Mittaussyvyydet määritellään rakennetyypeittäin. Myös rakenteen 
pintaosien kosteus mitataan. Mittauksia tehdään jokaisessa 
kerroksessa vähintään 2-3 mittauskohdasta/rakennetyyppi. Niiden 
valinnassa on huomioitava myös valuajankohdat ja betonilaadut. 
Tasoitekerroksen ja betonin pintaosan kosteus on mitattava ennen 
lattianpäällysteiden asennusta. 

Mittausmääriä lisätään kastuneille alueille. Työn aikana kastuneet 
rakenteet ja niiden riittävän kuivumisen todentaminen dokumentoidaan. 

Seinärakenteista kosteuksia mitataan pistokoeluonteisesti, kuitenkin 
vähintään yksi piste jokaisesta ulkoseinästä ja yksi piste väliseinistä. 
Rakenteiden on oltava riittävän kuivia enne tasoite- ja maalaustöitä. 

Mittausepävarmuus tulee käsitellä tapauskohtaisesti. Päällystettävyyttä 
arvioitaessa mittaustulosta verrataan päällystysraja-arvoon 
mittausepävarmuus huomioon ottaen. Raja-arvon tulee alittua halutulla 
varmuusmarginaalilla. 

Tarkemmat ohjeet kosteusmittausten suorittamisesta on esitetty 
ohjekortissa RT-103333. 

Betonirakenteiden kosteuden mittaamisen lisäksi puumateriaalien 
asennuskosteutta (esim. ikkunoiden apukarmien kosteutta) 
kontrolloidaan tarvittaessa. 

Kuivumisolosuhteiden 
seurantamittaukset 

URAK Kosteusmittauksiin liittyy oleellisena osana sisäilman olosuhteiden 
seurantamittaukset. Sisäilman lämpötilaa ja sisäilman suhteellista 
kosteutta tulee seurata työmaavaiheessa koko rakentamisen ajan.  
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4.2 Puhtaudenhallintatavoitteiden täyttymisen 
varmistaminen 

Puhtaita olosuhteita 
vaativat työt 

URAK Puhtaudenhallintasuunnitelma tulee laatia Sisäilmastoluokitukseen 
pohjautuen. Puhtaudenhallintasuunnitelman noudattamista tulee 
seurata määräajoin 1-4 kertaa kuukaudessa sisävalmistusvaiheen 
aloituksesta lukien (esimerkiksi pölysuojaus, osastointi sekä pintojen 
suojaus). 

Työvaiheiden järjestyksen, kestojen ja päällekkäisyyksien tulee 
noudattaa puhtaudenhallintasuunnitelman vaatimuksia. 
Työaikataulussa on esitettävä selvästi kriittisten tahdistavien 
työvaiheiden etenemisjärjestys. 

Tilojen puhtauden arviointi ennen puhtaita olosuhteita vaativien töiden 
aloitusta tehdään Sisäilmastoluokituksen mukaisesti ml. tulosten 
dokumentointi. 

Puhtausmittaukset suositellaan tehtäväksi INSTA-pätevöityneen 
henkilön toimesta. 

Toimintakoevalmiuden 
arviointi 

URAK IV-kanaviston sisäpinnan ja tilapintojen puhtauden arviointi ennen 
toimintakokeiden aloittamista. Ilmanvaihtojärjestelmän pölykertymä 
arvioidaan silmämääräisesti ja lisäksi BM Dustdetector -laitteella 
pistokoeluontoisesti. Pölykertymän tulee olla <5 %. Tilapintojen 
pölykertymän arviointi ja raja-arvot Sisäilmastoluoksen mukaisesti. 

Loppusiivouksen 
puhtauden arviointi 

URAK IV-kanaviston sisäpinnan ja Tilapintojen puhtauden arviointi ja 
puhtausmittausten raja-arvot loppusiivousvaiheessa 
Sisäilmastoluokituksen mukaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän arviointi 
tehdään tarvittaessa. 

Peruskorjaushankkeid
en erityispiirteet 

URAK Peruskorjaushankkeissa tulee ottaa huomioon puhtaudenhallinnan 
näkökulmasta purkuvaiheessa tehtävät osastoinnit ja eri purkutöiden 
edellyttämä alipaineistus. Tässä yhteydessä on tärkeää ottaa 
huomioon myös urakkarajapinnat, jotta mm. osastoinnit voidaan 
toteuttaa haittaamatta töiden etenemistä. 

Toinen peruskorjaushankkeissa tärkeä ratkaistava asia on erilaisten 
olemassa olevien kuilujen ja koteloiden puhdistus ja sulkeminen niiden 
käyttötarkoituksen mukaan. 

4.3 Ilmanpitävyyden varmistaminen 
Ilmanvuotoluvun 
määrittäminen 

URAK Rakennuksen ilmanvuotoluku mitataan standardin SFS EN ISO 9972 
mukaisesti. Mittausta voidaan täydentää lämpökuvauksella, tai mikäli 
olosuhteet eivät salli lämpökuvausta, voidaan tehdä merkkisavukoe 
mahdollisten ilmanvuotoreittien paikallistamiseksi. 

Vaipan tiiviyttä tutkittaessa kiinnitetään erityistä huomiota 
ikkunaliitoksiin, lattian ja seinän liitoskohtiin ja ulkoseinien nurkkiin. 
Rakennuksen kylmäsiltoja ja paikallisia vuotokohtia voidaan tutkia 
kaksivaiheisella lämpökamerakuvauksella. Mittauksen suorittaa 
pätevöitynyt lämpökuvaaja (esim. Level 1). Ilmatiiviyttä voidaan 
tarvittaessa tutkia myös merkkiainekokeella ohjekortin RT 14-11197 
mukaisesti. 
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Tämän ohjekortin on laatinut Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta TK 435 Terveen talon toteutuksen kriteerit Magnus 
Stagnäsin, Timo Turusen ja Leif Wirtasen (Ramboll Finland Oy) käsikirjoituksen pohjalta: 
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Hemmo Sumkin Sitowise Oy 
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