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KORJAUSHANKKEEN KULKU

Näkyvät vauriot (vuotojäljet, pinnoitteiden irtoaminen)
Käyttäjien oireilu (sisäilmastokysely, työterveyshuollon suositus)
Vaatimus rakennuksen kunnon selvittämisestä

Korjaussuunnitelmien laadinta
Laadunvalvonta- ja 
seurantatoimenpiteiden määrittely

Korjausvaihtoehtojen tarkastelu (tekninen, 
taloudellinen ja terveydellinen riskinarviointi)
Havaintojen ja tutkimustulosten analysointi

Seuranta-
toimenpiteet

Erityistöiden valvonta
Dokumentointi

Selvitystarve

Lähtötiedot =
tutkiminen

Syiden ja riskien
selvittäminen

Suunnittelu

Seuranta

Tutkimusten 
aloituksesta 

tiedottaminen

y

Tutkimustulosten ja 
korjausperiaatteiden

esittely

y

Korjaus-
suunnitelmien 

esittely

Korjaustyö

Työmaan esittely 
käyttäjille

4. Kenttätutkimukset ja 5. Laboratoriotutkimukset
3. TUTKIMUSSUUNNITELMA
1. Asiakirjojen tarkastelu ja 2. Kohdekäynti

Seurannan tulosten 
esittely



MIKÄ ON TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTA?

• Tutkimus rakennuksen perus-

korjauksen hankesuunnittelua varten 

voi tuottaa yllätyksiä = akuutin 

sisäilmaongelman ja päätöksen 

rakennuksen purkamisesta!

• Miten tutkijan pitää toimia, kun häntä 

pyydetään  varmistamaan tilojen  

terveellisyys tilanteessa, jossa 

peruskorjausiän ohittanut rakennus on 

päätetty vuokrata sisäilma-

ongelmaisen koulun väistötilaksi?
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Kaupungin tietojen mukaan ennen 
kuntotutkimusta koulussa ei ollut havaittu 
sisäilmaongelmia. 

– Rakennuksen kuntotutkimus tehtiin 
perusparannuksen hankesuunnittelua varten 
kaupungin yleisen käytännön mukaisesti 
kiinteistön iän perusteella. Ennen tutkimusta 
tai sen aikana ei noussut esiin, että 
rakennuksessa olisi sisäilmaongelmia. 



KUINKA LUOTETTAVIA OVAT TILAAJAN ANTAMAT 
LÄHTÖTIEDOT?

• Voiko vuonna 2011 valmistuneen 

peruskorjaushankkeen 

loppudokumenteissa oleviin tietoihin 

luottaa?
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RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA UUDISTUI
• Uudet rakentamista koskevat asetukset tulivat voimaan vuoden 

2018 alussa, ja niillä korvattiin aiempi rakentamismääräys-
kokoelma

• Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan 
sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja 
ennakoitavuus

• Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennetään

• Kustakin uudesta asetuksesta käy suoraan ilmi, koskeeko se 
uuden rakennuksen rakentamista vai rakennuksen korjaus- tai 
muutostyötä.

• Asetuksia täydentämään on laadittu tai laaditaan YM:n tai sen 
ohjauksessa tehdyt ohjeet

• Rakennusvalvonnan paikkakuntakohtaiset tulkinnat 
erityisesti korjausrakentamisen ja kosteudenhallinnan 
suhteen vaihtelevat todella paljon => selvitettävä 
ennakkoon!
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OSAAKO KUNTOTUTKIJA OTTAA NÄYTTEET OIKEASTA 
KOHDASTA?

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV

• Näyte otetaan vaurioituneimmalta näyttävästä 

kohdasta tai sellaisesta kohdasta rakennetta, 

jossa vaurioitumisen todennäköisyys on 

suurin. Vaurioitunein kohta on yleensä lähellä 

oletettua kosteuslähdettä. 
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ONKO RAKENNEAVAUSTEN TULOKSET RAPORTOITU 
ASIANMUKAISESTI?
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MITEN KORJAUSSUUNNITTELIJA HYÖDYNTÄÄ TÄLLAISTA 
KORJAUSSUOSITUSTA?

”Seinänosat, jotka ovat maanpinnan alapuolella 

tulee uusia sellaisiksi, että rakenteet soveltuvat 

käytettäväksi maanvastaisina rakenteina.”
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Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen
kuntotutkimusopas (YM 2016)

Tutkimusselostuksen lopussa esitetään 

pääpiirteittäin vaihtoehtoiset korjaustavat ja 

materiaalisuositukset. Toimenpide-ehdotuksen 

tarkkuus riippuu kuntotutkijan korjausrakentamis-

ja korjaussuunnittelupätevyydestä. 



KORJAUS- JA TOIMENPIDESUOSITUSTEN MÄÄRITTELYN 
HAASTEET

• Yleisenä (YM:n ja STM:n suosituksena) on, että vaurioitunut materiaali poistetaan

• Milloin materiaali on vaurioitunut?

• Kuka arvioi vaurioitumisasteen?

• Paine-eroista sanotaan asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen osassa I 

seuraavasti:

• Jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta 

johtuen, tulee ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. 

• Jos alipaineisuus on yli 15 Pa, niin alipaineisuuden syy tulee selvittää ja 

ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa. 
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KORJAUSTEN ONNISTUMISEN SEURANNAN HAASTEET

• Onko käyttäjien tyytyväisyys ainoa oikea 

tapa arvioida korjausten onnistumista?

• Onko ns. ympäristöherkkyyttä olemassa 

ja miten tästä mahdollisesti kärsiviin 

henkilöihin pitäisi suhtautua?
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”Kosteusvauriokorjauksien 
onnistuminen on ensi sijassa 
käyttäjien kokemusten arviointia ja 
seurantaa. Mittauksin ei voida 
osoittaa onnistumista, jos palaute 
käyttäjiltä on negatiivista.”

”Oireherkkyys vähenee tutkimusten 
mukaan merkittävästi, kun 
altistuminen loppuu ja rakennukset 
korjataan kunnolla. Emmehän me 
tarvitsisi korjausopastakaan, jos 
ongelma olisi psyykkinen.”



ANTOISAA SEMINAARIPÄIVÄÄ!

Asiakkaat kuvittelevat RTA:n osaavan 
kaiken, mutta älkää te itse luulko niin!


