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RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA UUDISTUU

• Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 
2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja 
rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti.

• 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 laaditaan YM:n ohjeet

• Kunkin asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan 
hankkeeseen sovelletaan kyseisen asetuksen voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä.
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 Talonr   

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUKSEN 
KORJAUSOPPAAN PÄIVITYS 

Ympäristöministeriö on ryhtynyt vuonna 1997 valmistuneen 
Ympäristöoppaan 29 päivitystyöhön.

Hanke on jatkoa vuonna 2016 ilmestyneelle ”Rakennuksen kosteus-
ja sisäilmatekninen kuntotutkimus”-oppaalle, jossa päivitettiin 
vuonna 1997 valmistunut ”Ympäristöopas 28 - Kosteus- ja 
homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus”

Hankkeen johtajana toimii ympäristöministeriö / Katja Outinen sekä 
Jyrki Kauppinen tukenaan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä

Oppaan kirjoittajiksi valittiin Ramboll Finland Oy alikonsultteinaan 
Aalto-yliopisto sekä Tampereen teknillinen Yliopisto

Hankkeen aloituskokous pidettiin joulukuussa 2016 ja työ on 
käynnissä

Lausuntokierros vuoden 2017 lopussa

Työ luovutetaan YM:lle keväällä 2018 ja opas julkaistaan 
kesällä/syksyllä 2018
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SISÄLLYSLUETTELO        
1. Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimuksesta onnistuneisiin korjauksiin 

2. Korjausmenetelmät  

2.1 Yleiset valintaperusteet 

2.2 Korjausmenetelmät rakennusosittain

2.3 Erityiset korjausmenetelmät 

3. Laadunvarmistusmenetelmät 

4. Korjaussuunnitelma 

5. Korjausten onnistumisen seuranta 

6. Energiatehokkuuden parantaminen 
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SISÄILMAONGELMAISEN RAKENNUKSEN KUNTO-
TUTKIMUKSESTA ONNISTUNEISIIN KORJAUKSIIN

• Korjaushankkeen kulku ja eri osapuolten tehtävät/korjaussuunnittelu, 
korjausten toteutus ja laadunvarmistus, korjausten onnistumisen seuranta 

• Kuntotutkimusten tulokset (kosteus- ja sisäilmatekniset sekä haitta-
ainetutkimukset) kosteusvaurion korjaustyön suunnittelun lähtötietoina 
(MRL 120 c )

• Korjaustyön luvanvaraisuus (MRL 125 )
• Kosteusvaurion korjaussuunnitelman sisältö (YMa 216/2015, 16 )
• Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu- ja työnjohtotehtävän 

vaativuusluokat sekä suunnittelijan ja työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset 
(MRL 120 d ja e sekä 122 b ja c ,  VNa 214/2015, YM1/601/2015, 
YM2/601/2015, YM4/601/2015) 

• Viestintä (yleiset periaatteet ja suositus viestintäsuunnitelman laadinnasta)
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KORJAUSMENETELMÄT (YLEINEN KUVAILU)

2.1 Yleiset valintaperusteet 
• Tekninen, taloudellinen ja terveydellinen riskinarviointi, energiatehokkuus sekä 

elinkaaritarkastelu, suojelulliset näkökohdat
• Korjausmenetelmän valinta erilaisissa lähtötilanteissa  (vesivahinko, 

sisäilmakorjaus, peruskorjaus, käyttötarkoituksen muutos)
• Kokonaisuuden hallinta (rakenteiden tiiveyden parantumisen vaikutus 

ilmanvaihtoon, lämmöneristyskyvyn parantumisen vaikutus lämmitystarpeeseen)
• Taloteknisten järjestelmien (ilmanvaihdon) huomioonottaminen korjauksissa 

rakenneteknisestä näkökulmasta 
• Rakenteiden kuivaaminen
• Jäävien pintojen puhdistus- ja käsittelymenetelmät
• Työturvallisuus
• Muutkin kuin kosteustekniset ja lämmöneristysasiat: korjauksessa tulee muistaa 

ottaa huomioon palotekniset asiat, akustiikka ja stabiliteetti
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KORJAUSMENETELMÄT
Korjaustavat jaetaan kolmeen luokkaan:

1. Rakenteen tiiveyttä ja tuuletusta parantavat toimenpiteet sekä paikalliset 
pienet vauriokorjaukset

2. Rakenteen vaurioiden korjaaminen ja rakennusfysikaalisen toimivuuden 
parantaminen

3. Rakenteen perusteellinen korjaaminen, vaurioituneiden materiaalien 
poistaminen ja rakennusfysikaalisen toiminnan muuttaminen kokonaan 
toisenlaiseksi.

Korjausmenetelmistä kootaan rakennusosittain taulukko, jossa esitetään 

• menetelmän soveltuvuus

• keskeiset onnistumisen edellytykset

• riskit

• huolto- ja uusimisvälit sekä 

• korjaustavan arvioitu käyttöikä. 
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2.2 RAKENNUSOSAKOHTAISET KORJAUSMENETELMÄT, 
ESIMERKKI

2.2.2 Maanvastaiset alapohjat
• Maanvarainen rakenne, jossa kaksi betonilaattaa ja niiden välissä bitumisively 

sekä mahdollisesti lämmöneriste
• Maanvarainen rakenne, jossa puukoolattu lattia ja lämmöneriste betonilaatan 

päällä
• Maanvarainen rakenne, jossa lämmöneristys betonilaatan alla tai ei ollenkaan 

lämmöneristystä
• Maata vasten valettu kantava teräsbetonilaatta (lämmöneriste laatan 

alapinnassa tai laatan päällä + kelluva pintabetonilaatta)
• Radonkorjaukset, viittaus olemassa oleviin ohjeistuksiin 

 Talonr   

3. LAADUNVARMISTUSMENETELMÄT

• Tarkastusasiakirjan käyttö (MRL 150 f , YM5/601/2015) – peittyvien rakenteiden 
tarkastukset!

• Purkutyön jälkeiset ja korjaustyön aikaiset katselmukset

• Kosteusmittaukset (rakenteiden kuivumisen varmistaminen)

• Merkkiainekokeet

• Ilmanvuotoluvun mittaaminen ja lämpökamerakuvaus

• Puhtauden todentaminen

• Pienhiukkasten mittaus jatkuvatoimisin mittalaittein

• Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus
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4. KORJAUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

• RAK-tehtäväluettelon keskeinen sisältö hankkeen eri vaiheissa

• Purku- ja suojaussuunnitelman sisältö (YMa 216/2015 14 ) periaatetasolla

• Pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelman sisältö (VNa 205/2009, VNa 798/2015) 
periaatetasolla sisältäen rakennus- ja loppusiivouksen

• Kosteudenhallintaselvityksen sisältö

• Korjaustyön toteutuksen laadunvarmistussuunnitelma

• Kalusteiden ja irtaimiston puhdistusohjeet 

• Korjaustyön onnistumisen seurantasuunnitelma
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5. KORJAUSTEN ONNISTUMISEN SEURANTA

• Käyttö- ja huolto-ohjeen laadintavelvoite (tuleva asetus)

• Seurattavien rakenteiden ja järjestelmien määrittely huoltokirjaan 
paikannuskaavioineen

• Rakenteisiin pysyvästi asennettavat mittausanturit ja vaihtoehtoiset 
mittaustavat 

• Sisäilmamittaukset (VOC, aldehydit, mikrobit, kuidut, radon ym.)

• Sisäilmastokysely

• Ilmanvaihdon toimivuuden seuranta yleisesti

• Paine-eromittaukset

• Olosuhdeseuranta (CO2, RH, T) yleisesti
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6. ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

• Uudistunut lainsäädäntö: http://www.ym.fi/fi-
FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankayton_ja_rakenta
misen_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Lahes_nollaenergiarakentamisen_lainsaada
nto/taustamateriaalit

• Lisälämmöneristyksen vaikutus rakennusfysikaaliseen toimivuuteen

• Erilaiset lämmöneristysmateriaalit ja niiden turvallinen käyttö vanhoissa 
rakenteissa

• Osittaiset korjaukset

• Tulevaisuusnäkökulma (rakenteet, ilmasto ja käyttäjät muuttuvat, mikä tulee 
vaikuttamaan uusiin ratkaisuihin)

Pääteesit

• Toimenpiteet kohdennetaan 
kymmeneen keskeisimpään 
kosteusriskiin

• Valitut kosteusriskit torjutaan kaikissa 
vaiheissa tilaamisesta käyttöön

• Torjumisen onnistuminen todennetaan 
jokaisen riskikohdan osalta
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Taustaa

• Oulun rakennusvalvonnan ja 
ympäristöministeriön kehitystyön 
tuloksena syntynyt uusi toimintamalli, 
jolla pyritään estämään kosteus-
vaurioiden syntyminen kaikissa 
rakennusprosessin eri vaiheissa

• Malliin ovat sitoutuneet kymmenen 
suurinta kaupunkia sekä alan järjestöistä 
RTY, RAKLI, SKOL, RT ja RALA



• Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee 
päätöksen hankkeen toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. 

• Päätös velvoittaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa 
kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n 
toteutumista koko prosessin ajan. 

• Suunnittelijoiden tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suunnitelmissaan riskilistan 
ja todentamisohjeen. 

• Urakoitsija puolestaan toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja dokumentoi riskejä 
sisältävien kohtien onnistuneen toteutuksen. 

• Koordinaattorin yhtenä tehtävänä on varmistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen.

• Suunnittelijoille tulee Kuivaketju10:n myötä uusia tehtäviä.

• Toimintamalli sisältää ohjeet toimintaohjeet hankkeen eri vaiheita varten

• Tilaaminen

• Suunnittelu

• Työmaatoteutus

• Käyttöönotto

• Käyttö

• Ohjeet kosteuskoordinaattoria ja rakennusvalvontaa varten

• Riskilista ja niihin liittyvä todentamisohje on suunnittelijoiden ja urakoitsijan tärkein 
työkalu



RISKILISTA
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RIITTÄMÄTÖN KOKONAISAIKATAULU VAIKEUTTAA MERKITTÄVÄSTI 

KUIVAKETJU10:N ONNISTUMISTA!

6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat 
kiinteistöön laajoja vesivahinkoja.

7. Huonosti toteutetussa märkätilassa 
kosteus vaurioittaa ympäröivät 
rakenteet.

8. Kosteiden betonirakenteiden 
päällystäminen aiheuttaa 
päällystemateriaalin turmeltumisen.

9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen 
vaurioittaa rakennuksen.

10.Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu 
hitaasti, mutta varmasti.

1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus 
vaurioittaa perustuksia ja lattia-
rakenteita.

2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan 
ulkoseinärakenteen sisälle.

3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu 
aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan.

4. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen 
vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohja-
rakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi.

5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto 
ei poista ylimääräistä kosteutta, vaan 
pakottaa sen siirtymään rakenteisiin.

www.fise.fi/rakennusvirhepankki



• Osana Virhepankki-hanketta käynnistettiin 1.3.2017 virheiden keruukampanja

• Tavoitteena on saada rakentamisen eri osapuolilta ilmoituksia toteutuneista virheistä

• Virheilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoittajan anonyymisyys taataan

• Julkaistut virheilmoitukset esitetään puhtaasti tekniseltä kannalta ilman tapauksiin 
liittyviä tuotenimiä, organisaatioita, ammattiryhmiä tai henkilöitä

KUN VIRHE ON TUTKITTU JA SEN KORJAUS ON SUUNNITELTU, VIRHEEN VOI ILMOITTAA 
VERKKOPALVELUUN. 

SUOSITUKSENA ON, ETTÄ VIRHE OLISI ILMOITUSVAIHEESSA JO KORJATTU, JOTTA ILMOITUS KATTAISI 
MYÖS KORJAUKSEN TOTEUTUKSEN.

TIETOA RAKENNUSVIRHEISTÄ TARVITAAN

• Rakentamisessa ei ole kahta samanlaista projektia: henkilöt, työtavat, 
ympäristö ja olosuhteen vaihtuvat kohteesta toiseen

• Hankkeet ovat entistä suurempia ja teknisesti vaativampia

• Nopeat muutokset lainsäädännössä ja tekniikoissa tuovat haasteita

• Huolimatta entistä kattavammin käytössä olevista laatujärjestelmistä, 
rakentamisessa syntyy ongelmatilanteita, jotka voidaan jälkikäteen tulkita 
rakennusvirheiksi

• Rakennusvirheet ovat yleisimpiä rakennusurakan riitakohteita

• Virheet voivat vaarantaa rakennuksen turvallisuuden, terveellisyyden ja 
pitkäaikaiskestävyyden

• Aiheutuvat taloudelliset menetykset ovat suuria



FISEN RAKENNUSVIRHEPANKIN RAKENNUSVIRHE

• Toteutunut, virheeksi tulkittu ongelmatilanne

• Yleensä aiheutunut puutteista useassa eri 
osatekijässä

• Uniikki, sillä vastaava rakenne voi toimia 
moitteettomasti toisenlaisissa olosuhteissa

Kuva. Rakennusfysikaalinen vaurion taustalla on 
materiaalin, rakenteen ja rasitusten yhdistelmä, 
jossa vaurio voi syntyä. (kuva M. Pentti).

RISKI EI OLE VIRHE, KOSKA SE EI 
VÄLTTÄMÄTTÄ MUODOSTU VIRHEEKSI!

FISEN RAKENNUSVIRHEPANKIN RAKENNUSVIRHE

• FISEn rakennusvirheellä EI tarkoiteta

• Turvallisuuden, terveellisyyden tai pitkäaikaiskestävyyden kannalta 
epäolennaisia puutteita
• esimerkiksi väärin kohdistettua tapettia tai väärässä paikassa olevaa 

pistorasiaa

• Normaalia materiaalin kulumista tai teknistä vanhenemista asiallisen 
ylläpidon puitteissa

• Ilkivallalla aiheutettua vauriota



VIRHEILMOITUS
• Virheilmoituksen toteutuneesta rakennusvirheestä voi tehdä FISEn

verkkosivuilta

• Rakennusvirheeksi luokitellaan tässä yhteydessä rakennusmateriaalien 
laatupuutteet ja rakenteiden suunnittelun, toteutuksen tai ylläpidon 
virheeksi tulkitut ongelmatilanteet, jotka ovat vaarantaneet rakennuksen 
turvallisen ja terveellisen käytön

• Suosituksena on, että ilmoitettava virhe on ilmoitusvaiheessa korjattu, 
jotta ilmoituksessa voidaan esittää pääasiat prosessin kaikista vaiheista

• Ehdottomana edellytyksenä on, että virheen korjaussuunnittelu ja päätös 
korjauksesta on tehty

VIRHEKUVAUS
• Lyhyt tietoisku toteutuneesta ongelmatilanteesta

• Rakennusvirhekuvaukset tehdään FISEn vastaanottamien virheilmoitusten 
pohjalta



VIRHEKORTTI
• Asiantuntijan laatima esitys virheeksi 

tulkitusta ongelmatilanteesta

• Tarkoitettu ammattilaisten käyttöön

• Tavoitteena
• jakaa tietoa virheellisistä rakenne-

ja järjestelmäratkaisuista
• kertoa hyvän rakentamistavan 

mukaisista korjaustavoista
• ohjata lisätietoa hakevaa 

luotettavien tietolähteiden pariin

Antoisaa seminaaripäivää!


