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Lähde: ToVa-käsikirja, Pietiläinen et al. 2007.

SISÄILMASTON 
MUODOSTUMINEN



Koulut ja päiväkodit, joissa merkittäviä 

kosteusvaurioita. 12-18 %

15 % Julkiset hoitotilat, ovat jotka kiireellisessä 

korjaustarpeessa.

Merkittävien kosteusvaurioiden korjauksien

osuus koko talonrakentamisen arvosta. 5,6-7,5 %

21-35 % Osuus astmoista, jotka jäisivät syntymättä, jos kosteus-

ja homevaurioita ei olisi.

Sairastuvien osuus hometaloissa työskentelevistä. 10 % 

Lähde: Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012.



Kosteus- ja homevaurio on merkittävä, kun haitallinen altistuminen vaurioituneista 
rakenteista peräisin oleville kemiallisille, fysikaalisille tai biologisille epäpuhtauksille on 
todennäköistä. 

• Riski hengitystieoireisiin ja astmaan on 1,5-kertainen. 

Sisäilman terveyshaitat ovat 375 euroa vuodessa jokaista suomalaista työikäistä kohden. 

Joka vuosi tuhat suomalaista hakee työkyvyttömyyseläkkeelle homeen vuoksi.

Lähde: Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012.



Miten me tähän olemme 

vastanneet?



Huomattavan paljon tutkimustyötä



Lainsäädäntöä ja asetuksia



Ohjeita ja toimintamalleja



Mitä tässä sitten tapahtuu 

käytännössä?



Kosteudenhallinta käytännössä: täynnä mahdollisuuksia!

1. Kosteudenhallinnan ketju alkaa rakennushankkeeseen ryhtyvästä.

2. Riippumatta käytettävästä toimintamallista: kosteudenhallinnan ketju on vain niin 

vahva kuin sen heikoin lenkki.

3. Kosteudenhallinnan toimenpiteet pitää aloittaa todella aikaisessa vaiheessa, sillä hyvä 

ja aidosti toimiva toimintamalli vaikuttaa kaikkeen: 

• Suunnittelun hankinta

• Hankesuunnittelu, ehdotussuunnittelu, toteutussuunnittelu…

• Rakentamisen ja rakentajan valmistelu

• Perehdyttäminen, rakentaminen, työmaa, vastaanotto… 

• Käyttöönotto ja käyttövaihe



Kosteudenhallinta käytännössä: täynnä mahdollisuuksia!

4. Mikään toimintamalli itsessään ei ratkaise kosteudenhallinnan puutteita.

• Hankkeen edetessä voidaan täyttää pinokaupalla erilaisia tarkastuslistoja, mutta …

• Suunnitelmissa voidaan esittää kaikki ”maan päällä ja taivaassa” käytettävissä olevat 

laadunvarmistusmenetelmät, mutta …

• Työmaalla voidaan mitata olosuhteita ja rakenteita, mutta …

… ilman todellista tarkoitusta ja tavoitetta, niillä ei ole mitään merkitystä.



Kosteudenhallinta käytännössä: täynnä mahdollisuuksia!

5. Tarvitaan ihmisten yhteistyötä ja halua päästä tavoitteeseen. Tässä kontekstissa 

tavoite on kuiva ja terve talo, jossa on helppo asua tai tehdä töitä.

6. Kukaan ei lähtökohtaisesti halua tehdä sekundaa. Niin rakentamisen valmistelussa 

kuin työmaallakin tarvitaan perehdyttämistä. 

Rakennushankkeen aikana kuultua:

• ”tavallista yrittää ja priimaa pukkaa”

• ”näin on aina tehty” 

• ”miksi minun pitäisi muuttaa toimintatapojani?”

• ”ai, tuon takia… okei, tehdään niin!”



Mitäköhän tulevaisuus tuo 

tullessaan?



Kosteudenhallinnan tulevaisuus: vieläkin enemmän mahdollisuuksia!

1. Kosteudenhallinnan tehtävät tulevat olemaan osa ”perus”tehtäväluetteloja (HJR, 

ARK, RAK, TATE…)

2. Tietomallit toimivat kiinteistödatan tallennusalustoina niin uudis- kuin 

korjausrakentamisessakin – myös kosteudenhallinnan osalta. Huoltokirjoja ei enää 

erikseen tehdä, kaikki tarvittava informaatio on rakennuksen tietomallissa. 

Rakennus täydentää omaa tietomalliaan itse.

3. Elinkaariajattelu ohjaa tuottamaan terveitä taloja, joiden käyttöikä on pitkä. 

Sopimusmallit rakentuvat tähän ajatukseen.



Meiltä saat yksilöllisiä vastauksia 
visaisiin pulmiisi. 

Yli 700:n A-Insinöörin ratkaiseva 
asiantuntemus odottaa haasteitasi.
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