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1. ESIPUHE 

Työn tarkoituksena oli kehittää toimintamalli erityisesti sisäilmaongelmaisen rakennuksen eri 

korjausvaihtoehtojen vertailuun. Työn aihe muotoutui sekä tunnistetusta tarpeesta saada 

kiinteistönomistajien käyttöön työkalu rakennuksen eri korjausvaihtoehtojen keskinäiseen 

vertailuun että kirjoittajan innostuksesta selvittää tarkemmin, miten vertailu voitaisiin 

järkevästi suorittaa. 

Toimintamalli on pyritty kehittämään Lean-ajattelun mukaisesti: Elinkaaritarkastelusta ja 

kustannuslaskennasta on pyritty karsimaan kaikki asiakkaalle ja prosessille tarpeeton tieto sekä 

tiedon tuottamisen edellyttämä työ. Vaadittavat työvaiheet ovat mahdollisimman pitkälle 

automatisoituja sekä sisällöltään ja toimintatavoiltaan määritettyjä, mutta muokattavissa ja 

yhdisteltävissä projektikohtaisesti. Toimintamallia myös kehitetään Vahanen-yhtiöissä sekä 

asiakaspalautteen että sisäisen seurannan perusteella. 

Kirjoittaja on työskennellyt työn kirjoitushetkellä Vahanen-yhtiöissä asiantuntijana ja/tai 

projektipäällikkönä yli 200 hankeen parissa. Hankkeet ovat koostuneet pääosin erilaisista 

sisäilma- ja kosteusteknisistä tutkimuksista/-selvityksistä, kuntoarvioista, haitta-

ainetutkimuksista, technical due diligence -selvityksistä, julkisivujen kuntotutkimuksista, 

laadunvarmistusmittauksista, korjaussuunnittelusta ja elinkaaritarkasteluista. Rakennusalan 

parissa kirjoittaja on toiminut piakkoin 20 vuoden ajan. 

Haluan kiittää työn ohjaajina toimineita Toni Lammia sekä Jarkko Leinosta arvokkaista 

kommenteista. Rahoituksesta sekä ohjauksesta kiitos Lempäälän kunnalle ja Timo Kujanpäälle, 

Mervi Järviselle sekä Juho Mikkolanniemelle. 

Kiitokset myös muille ohjausryhmän jäsenille: Sami Niemelle, Olavi Töylille ja Petri 

Murtomaalle.  Kiitos myös kaikille työtovereilleni Vahanen-yhtiöissä sekä opiskelutovereilleni 

ja ohjaajille, erityisesti Helmille, Merille ja Ulla-Marille, sekä luennoitsijoille Ratekon 

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksessa. Suuri kiitos myös rakkaalle Jennille tuesta sekä 

ohjauksesta! 
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3. JOHDANTO 

Korjaushankkeen lähtökohtana on yleensä rakenteen tai järjestelmän käyttöiän päättyminen, 

vaurioituminen, vikaantuminen tai käyttötarpeiden muuttuminen. Rakennuksen kunnossapidon 

tulee olla suunniteltua, jotta korjaustarpeisiin voidaan varautua ajoissa ja korjaustavan valinnan 

tulee perustua sekä kunnossapitosuunnitelmaan että tarvittaessa tarkentavaan 

kuntotutkimukseen. (Nykänen ym. 2016, 33.) 

Joskus korjaustarpeita voi olla hankala ennakoida tai rakennuksen kuntoa ei ole seurattu 

esimerkiksi säännöllisesti tehtävillä kuntoarvioilla. Sisäilmaongelmat rakennuksissa ovat 

tyypillisiä tilanteita, joissa vaaditaan toisaalta nopeaa toimintaa ja toisaalta riittävän laajoja 

lähtötietoja, jotta toimenpiteet voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Pahimmillaan 

sisäilmaongelmien johdosta tehtäviin korjaustoimiin saatetaan ryhtyä, ja taloudellisesti 

merkittäviä panostuksia tehdä ilman kiinteistön kunnon ja korjaustarpeen sekä toteutettavien 

toimenpiteiden elinkaarivaikutusten riittävää arviointia. 

Käyttöä turvaavat toimenpiteet, eli toimenpiteet terveyshaitan poistamiseksi tai 

vähentämiseksi, tulee luonnollisesti tehdä viivyttelemättä. Korjaaminen puutteellisilla 

lähtötiedoilla on kuitenkin väärä tapa toimia. Hätäisillä toimilla, jotka tehdään vain siksi että 

jotain pitää saada aikaan, voidaan rakennukselle ja sen sisäilman laadulle tuottaa jopa enemmän 

vahinkoa kuin hyötyä. Usein merkittävimpiä terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä voidaan hallita 

väliaikaisesti suhteellisen kevyillä toimenpiteillä, kuten ilmanvaihtoon tehtävillä muutoksilla. 

Näidenkin toimenpiteiden tulee kuitenkin perustua tietoon ja ymmärrykseen sekä ongelman 

aiheuttajasta, että kiinteistöstä kokonaisuutena. 

Merkittävämpien ja tavoitellulta käyttöiältään pitempiaikaisten korjausten kohdalla 

suunnitelmallisuuden merkitys korostuu entisestään. Suunnitelmallisen toiminnan 

lähtötiedoiksi saatetaan tarvita sisäilmateknisten selvitysten lisäksi esimerkiksi julkisivujen, 

vesikattojen ja pihakansien kuntotutkimuksia sekä haitta-ainetutkimuksia ja maaperän 

pilaantuneisuustutkimuksia. Myös korjausten vaikutus kiinteistön elinkaaren kustannuksiin 

tulee olla tiedossa. Esimerkiksi ulkoseinärakenteiden sisäkuoren ilmatiiveyden parantamisen 

yhteydessä saattaa olla tarkoituksenmukaista uusia myös ikkunat, tai jos ulkokuori on 

heikkokuntoinen, saattaa olla kannattavaa tehdä korjaustyöt uusimalla ulkokuori ja 

lämmöneristeet. Alapohjan uusimisen yhteydessä voi olla kannattavaa uusia pohjaviemäröinti 

ja lattiapäällysteiden uusimisen yhteydessä kannattaa mahdollisesti tehdä tilamuutoksia. 

Korjauksien vaikutusta rakennuksen energiatalouteen ja elinkaaren kustannuksiin on monesti 
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syytä tarkastella investointikustannusta ja tästä seuraavaa ylläpitokustannusten säästöä 

vertailemalla (Murtomaa 2018). 

Vastaavia elinkaarikustannustarkastelun ja tutkimuskokonaisuuden yhdistäviä toimintamalleja 

(sisäilmaongelmaisen kohteen) korjausvaihtojen vertailemiseksi ei ole kirjoittajan tietojen 

mukaan käytössä Suomessa. Esimerkiksi vuonna 2016 ilmestyneessä ”Rakennuksen kosteus- 

ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” -oppaassa todetaan, että kosteus- ja sisäilmatekninen 

kuntotutkimus on usein perusteltua yhdistää muihin kuntotutkimuksiin (Ympäristöopas 2016). 

Oppaassa ei kuitenkaan paneuduta erityisesti siihen, mitä muita (kuin sisäilmaongelman 

selvittämiseen tähtääviä) tutkimuksia milloinkin tulee tehdä ja miten näiden tuloksia tulisi 

tarkastella rakennuksen elinkaarikustannusten näkökulmasta. 

Tässä kirjallisessa esityksessä esitellään opinnäytetyön tekemisen yhteydessä kehitetty 

toimintamalli korjaus- ja kunnossapitotarpeiden sekä rakennuksen energiankulutuksen 

määrittämiseen eri tarkasteluvaihtoehdoissa ja eri pituisilla tarkastelujaksoilla. Toimintamallin 

kehittelyssä ja tämän opinnäytetyön kirjoittamisessa on hyödynnetty kirjoittajan kokemuksia 

sekä laajemmin Vahanen-yhtiöiden asiantuntijoiden näkemyksiä ja tietoja toteutuneista 

hankkeista sekä aihepiirin kirjallisuutta. Toimintamalli on pääosin yhteneväinen 

eurooppalaisen elinkaarikustannusten puitestandardin EN 15643-4 perusperiaatteiden kanssa. 

Esitetty elinkaaritarkastelumalli soveltuu kirjoittajan näkemyksen mukaan käyttöön erityisen 

hyvin vähintään muutaman vuosikymmenen ikäisiin, sisäilmaongelmaiseksi koettuihin 

julkisiin palvelurakennuksiin, joilla on korjausvelkaa ja/tai peruskorjaukseen valmistautuminen 

on ajankohtaista lähivuosina. Julkisia hankkeita on perinteisesti leimannut se, että rakentamis- 

tai peruskorjaushankkeen rahoitus on erillinen käytön ja ylläpidon kanssa, mikä osaltaan 

ehkäisee kokonaistaloudellista toimintaa. Esitetyllä mallilla päättäjille, joilla ei välttämättä ole 

rakennusalan substanssiosaamista, voidaan tarjota selkeä laskelma eri toimintavaihtoehdoista. 

Näin voidaan luoda edellytykset julkisten varojen kustannustehokkaan käytön huomioimiselle 

päätöksenteossa. 

Toimintamallin soveltamisesta esitetään neljä case-esimerkkiä, joista kaksi esittelee 

tutkimuskokonaisuuksien yhdistämistä ja kaksi elinkaaritarkastelua. Case-kohteiden 

tarkemmat tutkimusselostukset ovat tämän työn liitteinä. Liitteet eivät ole julkisia eikä niitä ole 

sisällytetty tämän työn julkisesti julkaistavaan versioon. 
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4. RAKENNUKSEN ELINKAARI 

Rakennuksen elinkaarelle voidaan määrittää useita eri vaiheita. Yksi tapa on jakaa rakennuksen 

elinkaari eri vaiheisiin: suunnittelu – rakentaminen – käyttö ja ylläpito – purku. Esimerkiksi 

suunnitteluvaihe voidaan jakaa edelleen esimerkiksi tarve-, hanke-, yleis-/luonnos-, toteutus- ja 

rakennusaikaiseen suunnitteluun sekä käyttöönottoon. Jokainen rakennuksen elinkaaren vaihe 

sisältää omat erityispiirteensä, jotka tulee huomioida jo hankkeen alussa. Kestävää rakentamista 

tulee toteuttaa koko rakennuksen elinkaari huomioiden (Rakennusteollisuus RT 2018). 

Rakennusten elinkaarelle voidaan asettaa eri tyyppisiä mittareita. Kuvassa (Kuva 1) on esitetty 

Green Building Council Finland:in vuonna 2013 määrittämiä mittareita sekä hankevaiheelle 

(rakennushankkeen suunnitteluvaihe, suunnittelu-/tavoitearvot) että käyttövaiheelle 

(toteutuneet/mitattavat arvot). Hankesuunnitteluvaiheessa luodaan tavoitteet ja määritetään 

merkittävimmät rakentamis- ja käyttövaiheen kustannukset, tulevan rakennuksen olosuhteet ja 

hiilijalanjälki. Näitä tasapainottamalla luodaan haluttu lopputulos (Kuva 2). 
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Kuva 1. Rakennusten elinkaarimittarit (Bruce ym. 2013, 8). 

 

Kuva 2. Rakennusten eri vaiheiden olosuhteiden ja viihtyvyyden, energia- ja hiilitehokkuuden sekä 

taloudellisten tekijöiden tasapainottaminen (Bruce ym. 2013, 15). 

 

Suomen virallisen tilaston (SVT) (2017b) mukaan vuonna 2015 energian loppukäytöstä 

Suomessa kohdistui rakennusten lämmitykseen 72 TWh eli 25 prosenttia 
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kokonaisenergiankulutuksesta. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna energiankulutuksesta kuluu 

kiinteistöihin yleisesti noin 30 – 40 %:a (UNDP 2010, 6). Kiinteistöjen energiankäyttö kuluttaa 

siis merkittävän osan maapallolla käytettävissä olevista resursseista. Aiemmin, energian ollessa 

suhteessa edullista, rakentamisen valintoihin vaikutti enemmän rakennuskustannuksiin kuluva 

rahasumma ja käytönaikaista energiankulutusta ei huomioitu vastaavasti. Nykypäivänä tilanne 

on muuttunut sekä energian hinnan noustua (ns. energiakriisit), että ympäristötietoisuuden 

kasvaessa. Erityisesti ympäristötietoisuuden kasvu on johtanut myös rakentamista säätelevien 

määräysten muuttumiseen (Murtomaa 2018).  

Osittain energiansäästötavoitteissa on saatettu mennä jopa niin pitkälle, että tästä voi 

muodostua riski rakenteiden kosteustekniselle toimivuudelle. FRAME-projektissa selvitettiin 

ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäämisen vaikutuksia mm. rakennuksen 

vaipparakenteiden kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan sekä sisäilman laatuun. Projektin 

tulosten perusteella ennustettu ilmastonmuutos ja lämmöneristyksen lisääminen heikentävät 

nykyratkaisujen mukaisten vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja vikasietoisuutta 

kosteus- ja homevaurioiden suhteen. (Vinha ym. 2013.) 

Toisaalta niin sanotun matalaenergiatalon ratkaisut eli hyvin eristetty ulkovaippa 

(ilmanpitävyys ja kylmäsiltojen välttäminen) ja tulo- poistoilmanvaihto ehkäisevät tehokkaasti 

myös rakennuksen sisäpuolisten kosteusvaurioiden syntyä sekä parantavat sisäilman laatua. 

4.1. Rakennuksen tekninen arvo 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) edellytetään, että rakennus ympäristöineen on 

pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja 

käyttökelpoisuuden vaatimukset. Rakennusta tulee siis ylläpitää vähintään näillä perusteilla. 

Käytännössä rakennuksen ylläpito kannattaa toteuttaa ennakoivasti siten, että rakennus täyttää 

sille asetetut tavoitteet ja tästä aiheutuvat kustannukset ovat mahdollisimman alhaiset.  

Korhosen ym. (2014) mukaan rakennuksen tekninen arvo muuttuu suhteessa aikaan kaaviossa 

(Kaavio 1) esitetysti. Edelleen Korhosen ym. mukaan rakennusta pidetään hyväkuntoisena 

silloin, kun sen pintamateriaalien, rakennusosien ja erilaisten laitteiden alkuperäisestä arvosta 

(ja toimintakunnosta) on jäljellä noin 75 %.  
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Kaavio 1. Rakennuksen tekninen arvo suhteessa aikaan (Korhonen ym. 2014, 5). 

 

4.2. Suunnittelu 

Pääosa rakennuksen koko elinkaaren kustannuksista määritetään suunnitteluvaiheen alussa 

tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen päätöksillä (Kaavio 2 ja Kaavio 3). Suurin osa 

kustannuksista syntyy rakentamisesta ja erityisesti rakennuksen käytöstä 

suunnittelukustannusten ollessa vain vähäinen osa kokonaisuudesta. Tarvesuunnittelussa 

määritetään tarpeet ja asetetaan keskeiset tavoitteet hankkeelle. Hankesuunnitteluvaiheessa 

selvitetään eri vaihtoehtoja täyttää tarvesuunnittelussa määritetyt tarpeet ja määritellään 

keskeiset toteutusratkaisut. Rakennussuunnittelu- ja rakennusvaiheessa kustannuksiin voidaan 

vaikuttaa enää huomattavasti vähemmän. Pienin vaikutusmahdollisuus on käyttö- ja 

purkuvaiheiden valinnoilla (Kosonen ym. 1999, 11; Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen 

hankesuunnittelu, 2016; Rakennusteollisuus RT 2018.) 
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Kaavio 2. Mahdollisuus vaikuttaa elinkaarikustannuksiin rakennuksen elinkaaren aikana (Kosonen ym. 

1999, 11). 

 

 

Kaavio 3. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen rakennushankkeessa (Asunto-osakeyhtiön 

korjaushankkeen hankesuunnittelu, 2016). 

 

4.2.1. Käyttöikä- ja elinkaarisuunnittelu 

Käyttöikäsuunnittelussa määritetään rakenteiden ja järjestelmien suunniteltu käyttöikä. RIL 

216-2013 julkaisun mukaan tässä tulee huomioida paitsi käytettävyys ja elinkaaritalous, myös 

kulttuuriset ja ekologiset näkökohdat ja vaatimukset. Esimerkiksi historiallisiksi aiottujen 

monumentaalisten rakennusten suunnitteluikä voi olla 500 vuotta, mutta näissä olevien 
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tietoteknisten laitteiden suunnitteluikä vain kaksi vuotta. (Rakenteiden ja rakennusten 

elinkaaren hallinta, RIL 216-2013 2013, 43-50) 

Suunnitteluvaiheessa on aina syytä varautua rakennuksen elinkaaren aikana toteutettaviin 

muutoksiin. Suunnittelun toteutus siten, että rakennus täyttää vain alkuperäiset käyttötarpeet, 

on lyhytnäköistä. Muutoksiin varautuminen on taloudellisesti kannattavaa huomioiden 

rakennuksen elinkaaren tyypilliset kustannukset. Esimerkiksi taloteknisten järjestelmien 

käyttöiät ovat lyhyempiä kuin rakennusrungon, joten suunnittelussa tulee varautua 

järjestelmien myöhempiin muutoksiin. (Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta, RIL 

216-2013 2013, 90-96) 

4.2.2. Sisäilmastosuunnittelu 

Sisäilmastosuunnittelussa määritetään tavoitteet ja menetelmät rakennuksen sisäilmastolle. 

Tavoitteet perustuvat sekä lakeihin ja määräyksiin että esimerkiksi Sisäilmastoluokitus  

-ohjeeseen.  

Sisäilmastoluokitus 2008 -ohjeessa sisäilmasto on jaettu kolmeen luokkaan: 

 S1: Yksilöllinen sisäilmasto 

 S2: Hyvä sisäilmasto 

 S3: Tyydyttävä sisäilmasto 

Ohjeessa on annettu minimivaatimukset, jotka täyttämällä tilojen voidaan osoittaa täyttävän 

tietty luokka. Vaatimuksia on mm. ilmanvaihdolle, huonelämpötiloille, rakennustyön 

pölynhallinnalle ja rakennusmateriaalien emissioille. (Sisäilmastoluokitus 2008.) 

4.2.3. Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaussuunnittelu 

Esimerkiksi kosteusvaurioituneiden rakenteiden korjaussuunnittelu on tyypillisesti erityisen 

haastavaa ja vaatii monipuolista sekä syvällistä osaamista alkuperäisestä rakennustavasta ja 

rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta sekä nykyaikaisista materiaaleista ja 

korjaustavoista. 

Kaaviossa (Kaavio 4Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.) on esitetty rakennusten 

kosteudenhallintaan (ja osa sisäilmakorjauksiin) liittyvistä laeista, määräyksistä ja 

ohjeistuksesta vuonna 2011. Tilanne on tämän jälkeen muuttunut monilta osin ja muutos on 

jatkuva. Esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelma on korvattu ministeriöiden 

antamilla asetuksilla. Kuten kaaviosta (Kaavio 4Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.) selviää, 
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sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaussuunnittelijan tuleekin tuntea hyvin laaja ja alati 

muuttuva kokonaisuus lakeja, määräyksiä ja ohjeita. 

 

Kaavio 4. Kaavio rakennusten kosteudenhallintaan liittyvien lakien, määräysten sekä alan ohjeistuksen 

kokonaisuudesta (Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen, RIL 250-2011. 2011). 

 

Korjaamiseen, kuten korjausmenetelmien valintaan on laadittu lukuisia ohjeita ja oppaita. 

Tämän työn kirjoitushetkellä ympäristöministeriön julkaiseman Kosteus- ja homevaurioituneen 

rakennuksen korjaus, ympäristöopas 29 päivitystyö on käynnissä ja valmistunee vuoden 2018 

aikana. Päivitetyssä ympäristöopas 29:ssa tullaan todennäköisesti esittämään uusimmat hyväksi 

tunnetut korjausratkaisut ja mm. niiden tavoitteelliset käyttöiät. 

4.3. Rakentaminen 

Suurin osa rakennushankkeen kustannuksista syntyy rakentamisvaiheessa 

(rakennusmateriaalien ja työn osuudesta). Myös koko rakennuksen elinkaaren ajalla 

tarkasteltuna rakentamisvaiheen osuus on merkittävä (Kosonen ym. 1999, 11). Eri 

suunnitteluvaiheissa kertyvien kustannusten osuus on vähäisempi. 

Rakennusvirheet lisäävät korjaustarvetta, joten rakentamisvaiheessa on syytä pyrkiä vähäisiin 

virheisiin. Keskeisiä keinoja tämän saavuttamiseen ovat kokemusten mukaan riittävän laadukas 
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suunnittelu, suunnitelmien laadunvalvonta eli ulkopuolinen tarkastus, rakentamisen valvonta 

sekä esimerkiksi rakenteiden riittävät kuivumisajat ja laadukkaan rakentamisen mahdollistava 

aikataulu. Jotkin rakennusvirheet saattavat myös jäädä piiloon, minkä seurauksena 

rakennukseen voi syntyä esimerkiksi sisäilmaongelmia.  Näiden korjaamisen 

kokonaiskustannukset rakennuksen ollessa käytössä voivat olla erittäin suuria. 

4.4. Kunnossapito ja korjaus 

Kaaviossa (Kaavio 5) on esitetty tilastokeskuksen tietoihin perustuva vuonna 2015 Suomessa 

korjausrakentamiseen käytetty summa (yhteensä noin 10 miljardia euroa). Rakennetun 

ympäristön tila 2017 –raportti taasen arvioi korjausrakentamisen arvoksi Suomessa vuonna 

2015 yhteensä 12 miljardia euroa. Korjausrakentaminen on siis Suomessa 

kansantaloudellisestikin hyvin merkittävä tekijä ja korjausten kustannusvaikutusten hallinnalla 

on suuri merkitys. Kustannusvaikutukset ovat selkeästi havaittavissa myös yksittäisten 

rakennusten korjaushankkeissa, joissa kiinteistönomistajalta voidaan edellyttää hyvinkin 

merkittäviä taloudellisia panostuksia. Tällöin eri korjausvaihtoehtojen vertailu eri perustein luo 

edellytyksiä päätöksenteolle. 

 

Kaavio 5. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 asuntoja ja asuinrakennuksia korjattiin 6266 

miljoonalla eurolla, teollisuusrakennuksia 919 miljoonalla eurolla, julkisia palvelurakennuksia 1229 

miljoonalla eurolla, toimistorakennuksia 1032 miljoonalla eurolla ja liikerakennuksia 670 miljoonalla 

eurolla (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2017a).  

 

6266
919

1229

1032
670

Korjausrakentaminen vuonna 2015, 
yhteensä 10116 miljoonaa euroa

Asuinrakennukset Teollisuusrakennukset Julkiset palvelurakennukset

Toimistorakennukset Liikerakennukset
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4.4.1. Rakenteiden ja järjestelmien käyttöiät 

Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, 

järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on 

kulunut umpeen, rakenne tai järjestelmä on tarkoituksenmukaista uusia. (Kiinteistön tekniset 

käyttöiät ja kunnossapitojaksot 2008.) 

Käyttöikää voidaan arvioida esimerkiksi suunnittelijan laatiman käyttöikäennusteen tai 

tilastotiedon perusteella. Todellinen käyttöikä määräytyy myös muuttuvien tekijöiden, kuten 

ympäristörasitusten, käyttöasteen ja ylläpidon perusteella. Rakenteiden ja teknisten 

järjestelmien tilastollisia teknisiä käyttöikiä ja kunnossapitojaksoja on esitetty esimerkiksi KH-

kortissa RT 90-00403 (Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) sekä ST-korteissa 

ST 96.03.01 – 96.03.06. 

Rakenteen tai järjestelmän käyttöikää voivat määrittää seuraavat tekijät: 

 Vaurioituminen 

o esim. rappeutuminen, ominaisuuksien heikentyminen ajan funktiona, 

kosteusvauriot 

 tekninen vanhanaikaistuminen 

o esim. talotekniset järjestelmät, vaipparakenteiden riittämätön 

lämmöneristyskyky 

 toiminnallinen vanhanaikaistuminen 

o esim. puutteellinen tilamitoitus tai esteettömyyden huomiointi 

 taloudellinen vanhanaikaistuminen 

o tuote on toiminnallisesti ja teknisesti käyttökelpoinen, mutta käyttö- ja 

huoltokustannukset ovat niin korkeat, että uusimisinvestoinnin 

takaisinmaksuaika on kannattavuutta ajatellen riittävän lyhyt. (Rakenteiden ja 

rakennusten elinkaaren hallinta, RIL 216-2013 2013, 48.) 

Tässä työssä rakenteiden ja järjestelmien käyttöikiä tarkastellaan pääosin tekniseltä kannalta, 

mutta myös taloudellinen ja toiminnallinen vanheneminen pyritään huomioimaan. Kiinteistön 

taloudellisen elinkaaren voidaan sanoa olevan lopussa, kun sen käytölle ei ole enää riittävää 

kysyntää, vaikka se mahdollisesti teknisesti olisikin käyttökelpoinen (Kaleva ym. 2017, 167). 

Rakenteen tai järjestelmän taloudellisen käyttöiän määrittely etukäteen on haastavaa. 

Muuttuvat vaatimukset, tulevat innovaatiot, varaosien saatavuus sekä lisääntyvä tieto voivat 
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muuttaa tilannetta suhteellisen nopeastikin. Käytännössä kunnossapito- ja käyttökustannukset 

voivat kasvaa niin suuriksi, että investoiminen uusimiseen voi olla kannattavaa, vaikka teknistä 

käyttöikää olisikin jäljellä. Esimerkiksi LED-valaisimet ovat kehittyneet viime vuosina 

nopeasti ja tarjoavat monia etuja ja kustannussäästöjä verrattuna perinteisempiin 

vaihtoehtoihin. 

4.4.2. Kunnossapito  

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisen sanaston (2017) mukaan kunnossapitoa voidaan tehdä 

joko esimerkiksi vuosikorjauksin tai hankemuotoisesti. Tässä työssä kunnossapidolla 

tarkoitetaan ennakoitavia (esimerkiksi asfalttipintojen paikkakorjaus) ja ennakoimattomia 

korjauksia (esimerkiksi vesikaton paikallisen vuodon korjaus), mitkä ovat luonteeltaan vähäisiä 

eikä rakennetta tai järjestelmää esimerkiksi uusita kokonaisuudessaan. Kunnossapitovastuu 

saattaa kuulua kiinteistössä esimerkiksi vuokrasopimuksen perusteella vaihtelevin määrityksin 

joko vuokralaiselle tai vuokranantajalle. Tässä työssä ei eritellä kunnossapitovastuiden 

jakautumista, vaan kunnossapitotarpeita käsitellään kokonaisuutena. 

Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta, RIL 216-2013 (2013) -julkaisun mukaan 

kunnossapitokustannukset määritetään yleisesti hyväksyttyjen tunnuslukujen tai määritettyjen 

kunnossapitojaksojen ja nykyhintaisten kunnossapitotoimien perusteella.  

Tärkeä apuväline ennakoivassa kunnossapidossa on huolellisesti laadittu ja riittävän usein 

päivitetty kuntoarvio kunnossapito-ohjelmineen. Kun määritetään rakenteiden tai järjestelmien 

käyttöikää ja korjaustarpeita, tulee huomioida myös riskit mitä vaurioituminen voi aiheuttaa 

(LVV-kuntotutkimusopas 2013). 

Mikäli rakennuksen kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet toteutetaan myöhässä, voi tästä 

seurata esimerkiksi sisäilmaongelmia. Rakenteisiin syntyy vaurioita, jotka pahenevat ja tulevat 

kalliimmiksi korjata. Ennakoiva kiinteistönpito onkin huomattavasti edullisempaa kuin 

viivästynyt korjaaminen. Korjaamalla esimerkiksi vesikatto vasta katteen vuotaessa on 

vesikatteen lisäksi uusittava myös kastuneet rakenteet. (Korhonen ym. 2014, 6; Korjaa ajoissa 

ja säästä 2016.) 

Rakenteiden ja järjestelmien vaurioitumisesta voi seurata seuraavia riskejä: 

 Tekninen riski 

o syntyy kun järjestelmä tai rakenne on teknisen käyttöikänsä päässä eikä sitä voi 

enää korjata. 
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 Taloudellinen riski 

o syntyy kun esimerkiksi vesivaurioiden määrä kasvaa putkiston huonon kunnon 

johdosta. 

 Toiminnallinen riski 

o syntyy kun rakennuksen käytölle aiheutuu haittaa. 

 Terveellisyys- ja turvallisuusriski 

o syntyy kun rakenteisiin syntyy esimerkiksi kosteusvaurio. (LVV-

kuntotutkimusopas 2013.)  

Kiinteistöön kohdistuvien toimenpiteiden aikataulutusta saattavat säädellä myös esimerkiksi 

vuokrasopimusten kesto ja käytettävissä oleva rahoitus ja korkotaso. Mikäli esimerkiksi 

kiinteistön käyttöaste ja tuotto kasvavat tekemällä korjaus- ja muutostöitä ennen kuin niille on 

teknistä tarvetta, voi niiden toteuttaminen olla kannattavaa. 

4.4.3. Peruskorjaus ja perusparannus 

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto määrittelee peruskorjauksen 

korjausrakentamishankkeeksi, joka toteutetaan ja rahoitetaan erillisenä, mutta missä kohteen 

laatutasoa ei oleellisesti paranneta. Perusparannus taasen määritetään 

korjausrakentamishankkeeksi, jossa kohteen suhteellista laatutasoa oleellisesti parannetaan. 

Peruskorjaus toteutetaan useimmiten nykyisiä teknisiä ratkaisuja käyttäen, kun taas 

perusparannuksessa voidaan esimerkiksi parantaa energiataloutta tai varustaa rakennus 

uudenaikaisella tietotekniikalla. Perusparannushankkeisiin voi sisältyä myös 

kunnossapitotyyppisiä peruskorjaustoimia. (Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto 

2017). 

Peruskorjauksessa (ja perusparannuksessa) tulee joissakin tapauksissa noudattaa (soveltuvin 

osin) uudisrakentamisen määräyksiä. Tästä aiheutuu tyypillisesti laatutason nousu, mutta myös 

kustannukset voivat kasvaa verrattuna rakenteen tai järjestelmän korjaamiseen vanhaa 

vastaavaksi. Esimerkiksi esteettömyysvaatimusten täyttäminen voi peruskorjaushankkeissa 

olla joskus haastavaa. 

Peruskorjauksen ja perusparannuksen aikana rakennus ei tyypillisesti ole käytettävissä 

tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Rakennuksen käyttäjille siis tarvitaan väistötilat ja 

kiinteistönomistajalle ei synny esimerkiksi vuokratuottoa korjauksen aikana. Korjaushankkeen 

eri vaiheisiin voi kulua hankkeesta riippuen huomattavan pitkä aika. Aikataulu voi olla 

tavanomaisessa/yksinkertaisessa hankkeessa esimerkiksi seuraava: 
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 Tutkimukset ja selvitykset sekä tarvesuunnittelu ja hankintapäätös 2…12 kuukautta 

 hankesuunnittelu 1…3 kuukautta 

 toteutussuunnittelu 2…4 kuukautta 

 rakennuttaminen 2…4 kuukautta 

 toteutusvaihe 6…12 kuukautta. 

4.4.4. Korjausvelka 

Rakennusten huono hoito ja viivästyneet korjaukset johtavat rakennusten korjausvelan 

syntymiseen. Korjausvelka on usein yhteydessä sisäilmaongelmiin. Korjausvelalla tarkoitetaan 

sitä rahamäärää, jolla rakennuksia olisi pitänyt vuosien saatossa korjata, jotta pintamateriaalien, 

rakennusosien ja järjestelmien alkuperäisestä arvosta ja toimintakunnosta olisi jäljellä 75 %:a. 

Esimerkiksi kuntien yhteenlaskettu toimitiloihin kohdistuva korjausvelka on ollut vuonna 2014 

yli viisi miljardia euroa. (Korhonen ym. 2014.) 

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto (2017) määrittelee korjausvelan 

kustannuksiksi, jotka aiheutuvat siitä, että tarpeelliset korjaukset ovat jääneet tekemättä.  

Korjausvelan määrittelyä ei voitane pitää yksiselitteisenä ja se vaihtelee lähteestä ja sanan 

käyttötarkoituksesta riippuen. 

4.5. Käyttö (ja huolto) 

Merkittävä osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista kustannuksista ja ympäristöön 

kohdistuvista rasituksista johtuu käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Tästä syystä 

energiankäyttö tulee arvioida ennen elinkaarikustannuslaskentaa tai päätöksentekoa. (Alanne 

2007.) Tyypillisesti muiden käyttökustannusten kuten kiinteistönhoidon tai kiinteistöveron 

osuus ja vaihtelevuus ovat tavanomaisessa käytössä vähäisempiä. 

4.5.1. Lämmitys ja jäähdytys 

Kiinteistön lämmitykseen ja jäähdytykseen käytetty energia voidaan tuottaa monin eri tavoin. 

Käytännössä energialähteen valintaan voivat vaikuttaa mm. saatavuus, kustannus- ja 

ympäristövaikutukset, poliittinen ohjaus sekä mielikuvat vaihtoehtojen paremmuudesta.  

Esimerkiksi maalämmön hankintakustannukset ovat suuret verrattuna suoraa sähköä 

käyttävään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmään. Käytännössä suorasta sähkölämmityksestä on 

kuitenkin laajasti luovuttu suurten käyttökustannusten ja poliittisen ohjauksen johdosta. Eri 

tuotantomuotojen kustannuksia voidaankin vertailla sekä järjestelmän vaatiman 
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alkuinvestoinnin, että järjestelmän käytöstä aiheutuvien energia- ja ylläpitokustannusten 

perusteella.  

4.5.2. Sähkö 

Sähkön kulutuksen jakautumisen selvittäminen kiinteistöissä on haastavaa. Tutkimuksia 

sähkön käytöstä kiinteistöissä on vain muutamia ja ne ovat kiinteistökohtaisia eivätkä siten 

yleistettävissä tai sovellettavissa muihin kiinteistöihin. Eniten sähköenergiaa kuluu 

toimistotyyppisissä kiinteistöissä LVI-laitteisiin ja valaistukseen. Sähkön kulutus jakautuu 

voimakkaasti vuoden- ja vuorokauden aikojen sekä viikonpäivien mukaan. (Wilen 2011, 20, 

31.) 

Uudemmissa kiinteistöissä energiaa kuluttavien koneiden ja laitteiden määrä on yleensä 

suurempi kuin vanhemmissa. Toisaalta laitekohtainen sähkönkulutus on vähentynyt. 

Esimerkiksi LED-valaisimet kuluttavat saman valotehon tuottamiseen selkeästi vähemmän 

sähkötehoa kuin hehkulamput.  

4.5.3. Vesi- ja jätevesi 

Kiinteistöissä vettä kuluu muun muassa peseytymiseen ja WC-kalusteisiin. Vedestä aiheutuu 

säännöllisiä kustannuksia pääosin puhtaan veden käytöstä ja jäteveden tuotosta 

kulutusperustaisesti sekä hulevesimaksun muodossa. 

Suurin vaikutus vedenkulutukseen on käyttäjien kulutustottumuksilla. Vesikalusteiden vaihto, 

painetason tarkistus sekä asuinkiinteistöissä huoneistokohtainen vedenmittaus vähentävät 

vedenkulutusta. Rakennuksen iän vaikutus veden kulutukseen on vähäinen. (Energiatehokkuus 

eri aikakausien rakennuksissa 2016.) 

4.5.4. Kiinteistönhoito 

Kiinteistönhoito on luonteeltaan toistuvaa toimintaa, jolla kiinteistössä pidetään yllä halutut 

olot. Käsite pitää sisällään esimerkiksi siivouksen ja jätehuollon sekä ulkoalueiden hoidon ja 

kunnon seurannan. (Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto 2017.) 

Esimerkiksi siivouskustannuksiin voidaan vaikuttaa suurestikin muun muassa tilajärjestelyillä 

ja materiaalivalinnoilla. Kiinteistönhoidosta rakennuksen elinkaarelle aiheutuvat kustannukset 

eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti muutu merkittävästi esimerkiksi rakennuksen 

peruskorjaamisen tai uuden rakentamisen vertailussa ja niiden tarkka mittaaminen/arviointi on 

hankalaa.  
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4.5.5. Kiinteistövero 

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero. Kiinteistön omistaja maksaa 

veron kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero suoritetaan kiinteistön arvon perusteella. 

Kiinteistön arvo on määrättävä erikseen maapohjan ja rakennusten osalta. (Verohallinto 2015.) 

Maapohjan verotusarvoa määrättäessä on otettava huomioon kiinteistön käyttötarkoitus, 

rakennusoikeus, sijainti, liikenneyhteydet, sopivuus rakennustarkoituksiin, kunnallisteknisten 

töiden valmiusaste sekä laadultaan että sijainniltaan vastaavista kiinteistöistä paikkakunnalla 

vapaassa kaupassa normaaleissa oloissa maksettujen hintojen perusteella todettu kohtuullinen 

hintataso. Maanpäällisen rakennusoikeuden lisäksi myös maanalainen rakennusoikeus on 

otettava huomioon maapohjan verotusarvoa laskettaessa. Verohallinto vahvistaa vuosittain 

kunkin kunnan osalta ne tarkemmat perusteet, joiden mukaan maapohjan verotusarvo lasketaan. 

(Verohallinto 2015.) 

Rakennusten veroprosentti vaihtelee kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Verotusarvon 

määrääminen tapahtuu kaavamaisesti rakennukselle määriteltävän jälleenhankinta-arvon ja 

siitä tehtävien ikäalennusten perusteella (Verohallinto 2015; Kaleva ym. 2018.) 

4.5.6. Tonttivuokra 

Tonttivuokran määrä pinta-alayksikköä kohden määräytyy eri tekijöiden perusteella. Sijainti ja 

kaavoitus (käyttötarkoitus, rakennusoikeuden määrä jne.) ovat merkittävimpiä tekijöitä.  

Erityispiirteenä vuokrasopimukset ovat tyypillisesti varsin pitkiä, joten vuokran mahdollinen 

muuttuminen sopimuskauden päättyessä tai esimerkiksi indeksisidonnaisesti on keskeinen 

tekijä tietyn tontin vuokrahinnassa. Vuokramuutokset on sidottu sopimuksiin ja täten 

vuokrasopimuksen aikana ne ovat ennustettavissa (Hurmerinta 2017). 

Monissa suurissa kaupungeissa kaupungit ovat viime vuosina nostaneet ja lähitulevaisuudessa 

nostavat tonttivuokria merkittävästi esimerkiksi 50 vuotta vanhojen vuokrasopimusten 

umpeutuessa. Korotukset ovat tyypillisesti vähintään kymmeniä, usein satoja prosentteja. 

Suurten korotusten syynä on vuokrien alhainen lähtötaso. (Hurmerinta 2017.) 

4.5.7. Vakuutukset 

Kiinteistövakuutuksella vakuutetaan tyypillisesti rakennus vahinkojen varalta (rakennuksen 

omaisuusvakuutus). Vakuutuksen kattamia vahinkoja voivat olla esimerkiksi tulipalo, murto tai 

äkillisesti rakennuksen putkistoista vuotanut neste. Rakennuksen omaisuusvakuutuksen 

maksun suuruuteen vaikuttaa rakennuksen määritetty arvo (tilavuuden tai annettu 
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euromääräinen vakuutusmäärä) sekä mm. paloluokka, käyttötarkoitus, rakennuksen ja 

putkistojen ikä, suojalaitteet (esim. sprinkler) ja omavastuun suuruus. (Kiinteistövakuutus 

2018.) 

Lisäksi kiinteistölle voidaan ottaa muita vakuutuksia. Kiinteistön vastuuvakuutuksesta voidaan 

korvata esimerkiksi jalankulkijan liukastumisesta aiheutuneita kustannuksia. 

Kiinteistöhallinnon vastuuvakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi hallituksen tai 

isännöitsijän virheestä aiheutuneita kustannuksia. Kiinteistön oikeusturvavakuutus korvaa 

kiinteistöön liittyvien lakiasioiden asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. (Kiinteistövakuutus 

2018.) 

Vakuutuksenantaja voi irtisanoa kiinteistövakuutuksen muun muassa muuttuneiden 

olosuhteiden johdosta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kosteusvahinkojen 

todennäköisyys kasvaa putkistojen ikääntyessä. Peruskorjausten, kuten esimerkiksi 

putkiremontin siirtäminen tulevaisuuteen voikin aiheuttaa jopa kiinteistövakuutuksen 

irtisanomisen. (Vakuutussopimuslaki 1994/543 §15; Murtomaa 2018.) 

4.5.8. Kiinteistöhallinto 

Kiinteistöhallinto tarkoittaa kiinteistöön liittyvän talouden, toiminnan, henkilöstön ja 

tietohuollon ohjausta ja valvontaa sekä kiinteistön juridisten asioiden hoitoa (Kiinteistö- ja 

rakentamisalan keskeinen sanasto 2017). Toistuvia kustannuksia aiheutuu esimerkiksi 

isännöitsijän sekä kirjanpitäjän palkkioista. Uuden rakennuksen käyttöönotto ja 

takuukorjauksiin liittyvät asiat tai rakennuksen huono tekninen kunto voivat lisätä 

kiinteistönhallintoon kuluvaa aikamenekkiä ja siitä aiheutuvia kustannuksia (Murtomaa 2018). 

4.6. Purku 

Rakennuksen elinkaari päättyy purkamiseen ja purkuaineksen uudelleenkäyttöön sekä 

hyödyntämättömän purkujätteen loppusijoitukseen. Purkamisesta aiheutuu sekä kustannuksia 

että ympäristörasituksia. Mahdollisimman korkealla purkuaineksen hyötykäyttöasteella 

voidaan vähentää ympäristölle aiheutuvia kuormituksia. 

Rakennuksen purkukustannuksiin vaikuttavat sijainnin ohella eniten rakennusmateriaalit sekä 

laajuus. Tyypillisesti puurakennusten purkaminen on kalliimpaa kuin kiviaineisten ja 

esimerkiksi rakennusmateriaalien sisältämät haitta-aineet voivat lisätä purkukustannuksia 

merkittävästi. Mikäli rakennus sijaitsee lähellä purkuaineksen loppusijoituspaikkaa, ovat 

kuljetuskustannukset alhaiset. Keskusta-alueella sijaitsevan rakennuksen purkuun sisältyy 
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tyypillisesti lukuisia haasteita verrattuna maaseudulla sijaitsevaan rakennukseen. Rakennuksen 

purkukustannukset pinta-alayksikköä kohden alenevat laajuuden kasvaessa. 

5. KIINTEISTÖN ARVONTUOTTO JA KUSTANNUKSET AJAN FUNKTIONA 

Kiinteistö voi tuottaa arvoa omistajalleen sekä muille osapuolille monella tavalla. Arvoa 

voidaan tarkastella rakennuksen tuottaman taloudellisen hyödyn, kuten vuokra- tai 

myyntituoton kannalta. Hyötyä voi olla myös esteettinen miellyttävyys tai historiallinen arvo. 

Usein tärkein rakennuksen tuottama arvo käyttäjille on tilan- tai asuintarpeen tyydyttäminen. 

5.1. Arvon muodostuminen 

Kiinteistön arvo uutena ja teknisen arvon pysyvyys määräytyvät pääosin jo 

hankesuunnitteluvaiheessa. Arvontuotto-ominaisuuksia ja rakennuksen arvoa määrittävät 

esimerkiksi seuraavat tekijät: 

 Sijainti ja saavutettavuus eli etäisyydet, liikenneyhteydet, lähialueen palvelut ja 

pysäköintimahdollisuudet 

 rakennuksen käyttötarkoitus 

 brändi (mikro- ja makroalueen sekä kiinteistön) 

 tilakustannukset 

 tilatehokkuus 

 muuntojousto 

 sisäolosuhteet 

 energiatehokkuus  

 tekninen varustelutaso 

 hiilijalanjälki 

 tekninen kunto 

 turvallisuus ja esteettömyys 

 ylläpidettävyys  

 rakennuksen ikä 

 rakennuksen käyttäjien toimiala ja imago. (Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren 

hallinta, RIL 216-2013 2013, 55-56; Kaleva ym. 2017, 12-13, 158 - 168.) 
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5.2. Kiinteistösijoittaminen ja tuotto 

Kiinteistösijoittaminen tarkoittaa pääoman sitomista kiinteistöön (tai sen osaan) 

tulevaisuudessa odotettavissa olevan hyödyn saavuttamiseksi. Kiinteistöihin voidaan sijoittaa 

joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi osakkeiden ja rahastojen kautta. Kiinteistösijoittajan 

näkökulmasta taloudellisesti kestävän toiminnan perusedellytyksenä on pääomalle saatava 

riskitasoa vastaava tuotto. Tuoton saaminen edellyttää vuokra- tai myyntitulojen saamista, mikä 

taas edellyttää markkinoilta kysyntää kohteen ominaisuuksia vastaaville tiloille.  

(Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet 2018; Kaleva ym. 2017, 169.)  

Kiinteistösijoittajan taloudellisesta näkökulmasta todelliset tuotot vähennettynä kassavirtoihin 

perustuvilla todellisilla kustannuksilla (=nettotuotto) lisättynä kiinteistön arvonmuutoksella 

tietyssä ajanjaksossa on kiinteistönomistajan saama nettohyöty. (Kaleva ym. 2017, 11, 169-

175.)  

Myös kiinteistösijoittajan näkökulmasta kiinteistöstä voi olla muitakin, ei-mitattavia hyötyjä ja 

tuloja. Monumentaalisen rakennuksen omistamista voidaan jo sinänsä pitää arvona ja siitä voi 

olla myös taloudellista hyötyä imagosyiden vuoksi. (Kaleva ym. 2017, 11.) 

Sijoitustoiminnassa suorien kiinteistösijoitusten tuoton mittarina käytetään useimmiten 

kokonaistuottoa, jota ilmaistaan yleisimmin tuottoasteina. Nettotuottoaste mittaa toteutunutta 

nettotuoton muutosta ja arvonmuutos markkina-arvon muutosta tarkastelujaksolla suhteessa 

sitoutuneeseen pääomaan. (Kaleva ym. 2017, 169-175.)  

Vuosien 2000 - 2017 välillä Suomen kiinteistömarkkinoiden KTI kiinteistöindeksin mukainen 

vuotuinen kokonaistuottoaste on vaihdellut 4,0 ja 11,3 prosentin välillä. Esimerkiksi vuonna 

2017 kiinteistöindeksin kokonaistuottoaste oli 6,6 % (nettotuottoaste 5,4 %, arvonmuutos 1,2 

%). (KTI Kiinteistötieto 2018.)  

Tyypillisesti esimerkiksi kiinteistösijoittaja arvioi investoinnin kannattavuutta sekä 

kustannusten että tuottojen kautta. Tässä työssä esiteltävässä elinkaaritarkastelussa vertaillaan 

vain tiettyjä kustannuksia. Tämän johdosta myöskään jäännösarvoa tai sen vaikutusta 

investointeihin ei tarkastella laskennallisesti.  

Elinkaarikustannus- ja kannattavuuslaskennalla on eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Kannattavuuslaskenta pyrkii selvittämään, onko tietty hanke kannattava huomioimalla 

hankkeen tulot, riskit, rahoitus- ja tuottovaatimukset. Elinkaarikustannus puolestaan mittaa 

rakennuksen elinkaaren kustannuksia. (Green Building Council Finland 2018.) 
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5.3. Rahan aika-arvo 

Rahan aika-arvoa voidaan kuvata periaatteella, jonka mukaan ”euro on tänään arvokkaampi 

kuin euro huomenna”. Rahan aika-arvo johtuu kolmesta tekijästä: 

 Kulutuksen lykkääminen. Jos kulutusta lykätään, lykätään myös tästä saatavaa hyötyä, 

mistä vaaditaan vastineeksi korvaus 

 Inflaatio: Mikäli inflaatio on >0 %, heikkenee rahan arvo 

 Riski: tulevaisuudessa saataviin tuottoihin liittyy aina riski, mistä johtuvasta 

epävarmuudesta vaaditaan vastineeksi korvaus. (Kaleva ym. 2017, 185.) 

5.4. Tuottovaatimus  

Kokonaistuottovaatimus tarkoittaa alinta koko sijoitusperiodin nimellistä sisäistä korkoa, jolla 

sijoitukseen oltaisiin halukkaita.  Kokonaistuottovaatimus ottaa huomioon sekä sijoituksen 

nettotuoton, että oletetun arvonmuutoksen. Kokonaistuottovaatimus voidaan määrittää 

diskonttokorkona. (Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet 2018.) 

5.4.1. Diskonttaus 

Yksi menetelmä tarkastella tulevaisuuteen sijoittuvia kustannuksia on muuttaa tulevaisuudessa 

tapahtuvat investoinnit nykyarvoon diskonttaamalla ne tietyllä korkokannalla. 

Diskonttaaminen tarkoittaa tietyn ajan kuluttua erääntyvän maksun nimellisarvon muuntamista 

nykyarvoksi. 

Diskonttaustekijä lasketaan kaavalla 

(1) 𝐷 = 100/(1 + 𝑖)𝑛, missä 

𝐷 = diskonttaustekijä 

𝑖 = laskentakorkokanta (diskonttokorko) (%) / 100 

𝑛 = laskenta-aika vuosina. (Investointilaskelmat ja laskentataulukot, KH X0-00354. 2005.)  

Mikäli nykyhetkessä tehdään esimerkiksi sijoitus, josta saadaan tuottoa vasta viiden vuoden 

kuluttua ja pääomalle vaadittu korko olisi 5 %, laskettaisiin nykyarvo diskonttaamalla 

seuraavasti: 

(2) 𝐷 = 100/(1 + 0,05)5 =
100

1,276
= 78,4% 
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Nykyarvo 5 vuoden kuluttua saatavasta tuotosta 5% laskentakorkokannalla olisi siis 78,4 %:a 

nyt tehtävästä sijoituksesta. Seuraavassa kaaviossa (Kaavio 6) on esitetty periaatekuva 

diskonttauksesta. 

 

Kaavio 6. Periaatekuva diskonttauksesta (Investointilaskelmat ja laskentataulukot, KH X0-00354. 

2005, 2) 

 

5.4.2. Nykyarvomenetelmä  

Nykyarvomallissa jokaisen periodin (esim. kalenterivuosi) nettokassavirta diskontataan 

nykyhetkeen (tai muuhun tarkasteluhetkeen) soveltamalla nykyarvon kaavaa. Kun jokaisen 

periodin kassavirta on diskontattu nykyhetkeen, lasketaan kassavirrat yhteen: 

(3) 𝑃𝑉 = 𝐶𝐹1 / (1 + 𝑅)1 + 𝐶𝐹2/(1 + 𝑅)2 + 𝐶𝐹3/(1 + 𝑅)3 + ⋯ +

𝐶𝐹𝑛/(1 + 𝑅)𝑛 =  ∑ 𝐶 𝐹𝑖  / (1 + 𝑅)𝑖, missä 

𝑃𝑉 = nykyarvo (present value) 

𝐶𝐹𝑖 = jakson i aikana kertyvä kassavirta 

𝑅 = laskentakorkokanta (diskonttokorko) (%) / 100 

n = tarkasteltavien jaksojen määrä. (Kaleva ym. 2017, 185-187; Investointilaskelmat ja 

laskentataulukot, KH X0-00354. 2005.) 

Nettonykyarvossa huomioidaan vuotuisen kassavirran lisäksi alkuinvestointi ja se lasketaan 

kaavalla: 

(4) 𝑁𝑃𝑉 = 𝐶𝐹0 + ∑ 𝐶 𝐹𝑖  / (1 + 𝑅)𝑛, missä 

𝑁𝑃𝑉 = nettonykyarvo (net present value) 

𝐶𝐹0 = alkuinvestointi 

𝐶𝐹𝑖 = jakson i aikana kertyvä kassavirta 
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𝑅 = laskentakorkokanta (diskonttokorko) (%) / 100 

n = tarkasteltavien jaksojen määrä. (Kaleva ym. 2017.) 

Mikäli nykyhetkessä tehdään esimerkiksi 100 000 € investointi ja tarkasteltava kassavirta on 

seuraavana vuonna -10 000 € ja sitä seuraavana -15 000 € ja diskonttokorko on 6 % lasketaan 

nettonykyarvo seuraavasti: 

(5) 𝑁𝑃𝑉 =  −100000 € +
−10000 €

(1+0,06)2 +
−15000 €

(1+0,06)3 = −100000 € − 8899,96 € −

8396,19 € = −117296,15 € 

Eli kun nykyhetkessä ja seuraavan kahden vuoden aikana rahaa kulutetaan nimellisarvoltaan 

yhteensä 125 000 € on sen nykyarvo 117 296 €. 

5.5. Riskien hallinta 

Mitä aikaisemmin esimerkiksi käyttövesiverkoston uusiminen toteutetaan, sitä pienempi on 

todennäköisyys vesivuotojen aiheuttamille vahingoille. Uusiminen tarpeettoman aikaisin lisää 

turhaan investointikustannuksia. Teknisten riskien hallinnalla tasapainotetaan rakenteen tai 

järjestelmän uusimisesta aiheutuvia kustannuksia sekä esimerkiksi kosteusvaurioista 

aiheutuvien haittojen riskejä. Kaaviossa (Kaavio 7) on esitetty riskienhallintaperiaate. 

 

Kaavio 7. Kiinteistön järjestelmien ja rakennusosien riskienhallintaperiaate elinkaaren aikana (LVV-

kuntotutkimusopas 2013). 

Kiinteistön arvontuoton kannalta riskejä voidaan tarkastella myös laajemmin. Mikäli kiinteistö 

leimataan yleisessä keskustelussa sisäilmaongelmaiseksi, syntyy tästä merkittävä riski tilojen 

käytön suhteen. Riskejä voivat olla myös esimerkiksi rakennusurakoitsijan konkurssi tai tietyn 

lämmitysmuodon kuluttaman energiamuodon verotusasteen muutos. 
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5.6. Elinkaarimalli 

Yksi tapa hallita rakennuksen elinkaaren aikaisia riskejä on toteuttaa hanke elinkaarimallilla. 

Tällöin tilaaja tekee pitkäaikaisen (esim. 30 vuotta) sopimuksen palveluntuottajan kanssa. 

Sopimuksen sisältö vaihtelee, mutta siihen sisältyy aina rakentaminen ja kunnossapito, 

tavallisesti myös suunnitteluvastuu ja joskus rahoitusvastuu. Elinkaarimallissa keskeisintä on 

käytettävyys; sopimuksen ehdoilla ja maksumekanismilla varmistetaan tilojen mahdollisimman 

hyvä käytettävyys sopimusjaksolla. Mikäli rakennuksessa todetaan sopimusaikana esimerkiksi 

sisäilman laadun puutteita, mitkä estävät sen käytön, on tällä merkittävä taloudellinen vaikutus 

palveluntuottajalle. Tämä kannustaa välttämään virheitä, joiden varsinaisesta korjaamisesta 

aiheutuvat kustannukset voivat olla vähäisiä muihin kustannuksiin verrattuna. Myös 

sopimusjakson jälkeen rakennuksen tulee täyttää sopimuksessa määritetty kunto. (Rakenteiden 

ja rakennusten elinkaaren hallinta, RIL 216-2013 2013, 169-175.)  

Pääomakustannusten kannalta elinkaarimallin etuna on vähäiset investointikustannukset; kulut 

tulevat maksettavaksi myöhemmin. Negatiivisena tekijänä elinkaarimallissa voidaan katsoa 

olevan palveluntuottajan hankkeesta vaatima tuotto. Omistamiseen verrattuna 

palveluntuottajan riskipreemio (riskin ottamisesta haluttu palkkio) saattaa olla korkea 

(Vähäkylä ym. 2018). 

5.7. Kustannusperustainen vuokramalli 

Kustannusperustaisessa mallissa vuokrat määritellään perustuen tilojen aiheuttamiin 

kustannuksiin. Vuokra koostuu laskennallisesti sekä pääoma- että kunnossapito-osuuksista. 

Pääomavuokra kattaa sijoitetun pääoman tuottovaatimuksen ja ylläpitovuokra 

ylläpitokustannukset sekä mahdollisesti käyttö- ja käyttäjäpalvelukustannuksia. 

Kustannusperustaisessa mallissa vuokrat ovat yleensä markkinaehtoista toimintaa alhaisemmat. 

(Vähäkylä ym. 2018; KTI Kiinteistötieto 2018.) 

Valtio on harjoittanut sisäistä vuokraustoimintaa Senaatti-kiinteistöt liikelaitoksen kautta 

pääsääntöisesti kustannusperustaisella mallilla uusissa vuokrasopimuksissa vuoden 2016 alusta 

lukien. Kiinteistöjen vuokraustoiminnassa Senaatti-kiinteistöt on monopoliasemassa 

valtioasiakkaisiin nähden. (Vähäkylä 2018, 1-3; Valtioneuvoston asetus valtion 

kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta 242/2015, 9§, 

13§.)  

Kun vuokraustoiminta on keskitetty yhdelle suurelle valtiolliselle toimijalle, voidaan toiminta 

toteuttaa kustannustehokkaasti ja vuokrat pitää alhaisina mm. markkinatasoa edullisemmasta 
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rahoituksesta sekä toiminnan voittoa tavoittelemattomasta luonteesta johtuen. Lisäksi 

esimerkiksi sisäilmaongelmia voidaan ehkäistä yhteisellä ja tehokkaalla toimintatavalla. 

Kustannusperustaisuus kannustaa kaikkia osapuolia, erityisesti vuokralaista 

kokonaisuudessaan kustannustehokkaaseen toimintaan. Toisaalta kustannusperustaisesta 

mallista puuttuu sisäänrakennettuna ominaisuutena kilpailun tuoma tehokkuus. 

6. KIINTEISTÖN KUNTOTUTKIMUKSET JA SELVITYKSET 

Keskeisimmille ja yleisimmille kiinteistöissä suoritettaville selvityksille eli eri tyyppisille 

kuntoarvioille ja –tutkimuksille on olemassa yleisessä käytössä olevia suoritusohjeita. Myös 

tilaajille on ohjeita selvitysten hankintaan. Yleisimpien selvitysten lisäksi voidaan tehdä 

lukuisia muita, eri tarkoituksiin sovellettuja, selvityksiä. Keskeisintä tutkimusten 

toteuttamisessa on hankkia riittävät lähtötiedot kunnossapidon ja korjausten suunnittelua 

varten.  

Rakennuksen kattavat kuntotutkimukset ovat erittäin tärkeässä asemassa rakennuksen 

korjaustoimenpiteiden ja muiden vaihtoehtojen valinnassa. Tutkimuksia ei pidä rajata vain sen 

hetkisen akuutin ongelman selvittämiseen, vaan koko rakennuksen kunto tulee selvittää. 

(Hyvärinen ym. 2017, 26-27) 

6.1. Kuntoarviotyyppiset selvitykset 

Kuntoarviossa selvitetään kiinteistön rakenteiden, järjestelmien, tilojen ja ulkoalueiden kuntoa 

pääasiassa aistinvaraisin menetelmin ja asiakirjoista saatavilla oleviin lähtötietoihin. 

Kuntoarviossa laaditaan sanallinen kuvaus rakenteiden ja järjestelmien kunnosta ja 

korjaustarpeesta sekä PTS-suunnitelma (kunnossapitosuunnitelmaehdotus). Kuntoarvio 

tehdään tavanomaisesti kolmen asiantuntijan yhteistyönä (rakenne- LVI- ja sähkö). 

Kuntoarvion tehtävänä on tuottaa lähtötietoja kiinteistön kunnossapitosuunnittelulle ja se 

tehdään noin viiden vuoden välein. (Asuinkiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje 2013; 

Liike -ja palvelukiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje 2012; Ympäristöopas 2016; 

Korjaus RYL, Esiselvitykset ja purkaminen 2016; Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen 

sanasto 2016.) 

Kuntoarviotyyppisen selvityksen yhteydessä tehdään PTS-suunnitelma tavanomaisesti 

tarkasteluhetkeä seuraavalla kymmenelle vuodelle. PTS-suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 

perustuvat sekä aistinvaraisiin havaintoihin että rakenteiden ja järjestelmien tilastollisiin 

teknisiin käyttöikiin ja tästä seuraaviin kunnossapitotarpeisiin.  
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Kuntoarvion lisäksi voidaan vastaavalla menettelyllä toteuttaa myös hieman eri tavoitteisiin 

tähtääviä selvityksiä, joiden tavoitteet ja menetelmät vastaavat kuntoarviota. Kuntoarvion 

toteuttamistapaa voidaan myös soveltaa tapauskohtaisesti kiinteistönomistajan tavoitteiden 

mukaan. Esimerkiksi ammattimaisen kiinteistökaupan yhteydessä tehdään usein TDD 

(Techinical Due Diligence) -kuntoarvio, jonka tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa 

kiinteistön riskeistä ja vastuista sekä kunnosta ja tulevista korjaustarpeista muun muassa 

kauppahinnan sekä kiinteistöön kohdistuvien riskien määrittelyn tueksi. Peruskorjauksen tarve- 

ja hankesuunnitteluvaiheissa kuntoarviotyyppinen selvitys voidaan yhdistää esimerkiksi 

kosteus- ja sisäilmatekniseen kuntotutkimukseen tai toteuttaa vain rajoitetusti. Mikäli 

esimerkiksi sähköjärjestelmät tullaan lähtökohtaisesti uusimaan kokonaisuudessaan tulevassa 

hankkeessa, voidaan niiden kuntoarviotarkastelu jättää pois. Kuntoarviotyyppinen selvitys 

voidaan tehdä myös raportoinniltaan tavanomaista suppeampana. Vaikka raportointi 

tehtäisiinkin suppeammin, niin kattavasti ja huolellisesti laadittu PTS-suunnitelma on erityisen 

tärkeä, sillä sen tavoitteena on ohjata kiinteistön tulevaa kunnossapitoa ja korjaamista. Hyvin 

laadittua PTS-suunnitelmaa noudattamalla kiinteistön ylläpito voidaan toteuttaa 

kustannustehokkaasti. 

Kuntoarvion luonteesta johtuen kuntoarviolla ei yleensä saada selville piileviä vaurioita. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi puurakenteiden sisäosien lahovauriot, betonin 

karbonatisoituminen tai kloridikorroosio sekä vedeneristeiden vauriot. Näiden selvittämiseksi 

tarvitaankin tarkempia kuntotutkimuksia, joita voidaan kuntoarviossa esittää suoritettavaksi 

havaittujen riskien perusteella. Kuntoarvion tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluukin näiden riskien 

tunnistaminen ja tarvittavien tutkimustarpeiden esittäminen. 

Tyypillinen rajatun kuntoarvion kohde voi olla esimerkiksi rakennuksen ikkunat tai märkätilat. 

Näissä rajatun rakenteen tai järjestelmän kuntoa selvitetään kuntoarviomenetelmin. Näissäkään 

ei yleensä saada selville piileviä vikoja. Raportointitapa poikkeaa laajemmista kuntoarvioista 

ja saattaa olla selvästi yksityiskohtaisempi. 

6.2. Tutkimussuunnitelma 

Erilaisten kuntotutkimusten suorittaminen perustuu yleensä tutkimussuunnitelmaan, jossa 

esitetään lähtökohdat, tavoitteet ja menetelmät tutkimuksen suorittamiselle. 

Tutkimussuunnitelman laajuus ja tarkkuus valitaan tapauskohtaisesti. Suppeassa ja tarkemmin 

kohdennetussa tutkimuksessa tutkimukset voidaan toteuttaa myös ilman erillistä kirjallista 

tutkimussuunnitelmaa.  
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6.3. Kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset 

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen suorittaminen lienee ohjeistettu kirjallisesti 

ensimmäisiä kertoja vanhassa testamentissa (3. Moos 14:33-48). Hieman tuoreempi ohjeistus 

kosteus- ja sisäilmateknisten asioiden tarkasteluun on esitetty Elias Lönnrotin vuodelta 1839 

peräisin olevassa julkaisussa suomalaisen talonpojan kotilääkäri (Lönnrot 1839, 13-16). 

Tuorein Suomessa yleisesti käytössä oleva ohje on esitetty Ympäristöopas 2016 -oppaassa.  

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ja -korjaushanke käynnistyy usein 

vauriohavainnoista tai käyttäjien ilmoittamasta sisäilmaan liitetystä oireilusta. 

Kuntotutkimuksen perusteella laaditaan korjaussuunnitelmat, joissa esitetään 

yksityiskohtaisesti menetelmät korjausten toteuttamiselle. Korjaushankkeen tavoitteena on 

palauttaa rakennus teknisesti ja terveydellisesti käyttötarkoitusta palvelevaan kuntoon. 

(Ympäristöopas 2016.) 

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen ja -korjaushankkeen kulku on esitetty kaaviossa 

(Kaavio 8).  Tutkimusvaihe alkaa lähtötilanteen kartoituksella ja alustavan riskinarvion 

tekemisellä. Seuraavaksi laaditaan tutkimussuunnitelma, jonka perusteella tutkimus 

suoritetaan. Varsinaiset kuntotutkimukset sisältävät esimerkiksi rakenne- ja kosteusteknisiä 

tutkimuksia, ilmanvaihtojärjestelmien tutkimuksia ja epäpuhtauslähteiden osoittamiseen 

tähtääviä mittauksia. Seuraavaksi tulokset analysoidaan ja laaditaan tutkimusselostus. 

Tutkimusselostuksessa esitetään vaihtoehtoisia korjaustapoja korjaussuunnittelun 

lähtötiedoiksi.  
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Kaavio 8. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen ja -korjaushankkeen kulku (Ympäristöopas 

2016, 17, 21). 

 

6.4. Julkisivujen, vesikattojen ja pihakansien kuntotutkimukset 

Betonirakenteisten sekä rapattujen julkisivujen kuntotutkimusmenetelmät on kuvattu Suomen 

Betoniyhdistys ry:n laatimissa kuntotutkijan ja tilaajan ohjeissa. By42 ja by44 julkaisuissa on 

esitetty niihin liittyvät keskeisimmät kuntotutkimusmenetelmät. 

Vesikattojen ja pihakansien kuntotutkimuksen suorittamiseksi ei Suomessa ole yleisessä 

käytössä olevia oppaita. Kattoliiton julkaisussa Toimivat katot 2013 esitetään joitakin 

perusperiaatteita eri kattotyyppien kuntotutkimuksista. 

Korjaus RYL, Esiselvitykset ja purkaminen 2016 –kirjassa kuvataan useiden muiden 

tutkimusten ohella rakennusvaipan kuntotutkimusten perussisällöt. Myös esimerkiksi 

julkisivuyhdistys r.y.:n verkkosivuilla saatavilla olevassa JUKO –ohjeistossa on tietoa 

korjaushankkeesta yleisesti, tutkimuksista ja julkisivukorjausten elinkaarilaskennasta. 
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6.5. Haitta-ainetutkimukset 

Haitta-ainetutkimuksilla pyritään selvittämään kiinteistössä sijaitsevat haitta-ainepitoiset 

rakennusmateriaalit, joista voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan tai ympäristöön, joiden 

purkutyöt tulee toteuttaa erityisjärjestelyin ja jotka tulee huomioida jätteenkäsittelyssä.  

Perinteisesti haitta-aineena rakennuksista on tutkittu Suomessa lähinnä asbestia ja siihen 

liittyen on myös oma lainsäädäntönsä. Nykyisin useimpien asbestikartoitusten yhteydessä 

selvitetään ainakin rajatusti myös PAH- ja PCB-yhdisteitä. Tavanomaisissa 

palvelurakennuksissa, mitkä on rakennettu viime vuosikymmeninä, tämä saattaa olla riittävä 

toimintatapa/tutkimuslaajuus. Ainakin jos kiinteistön käyttöhistoriaan liittyy esimerkiksi 

teollista käyttöä tai käyttöhistoria ei ole tiedossa tai kiinteistö on vanhempi, tulisi haitta-aineita 

selvittää laajemmin ja esimerkiksi timanttiporaamalla tehtävistä rakenneavauksista. 

Tyypillisimpiä epäpuhtauksia, jotka ns. perinteisesti selvitettyjen ohella tulee huomioida, (ja 

joista voi aiheutua merkittävä kustannusvaikutus) ovat öljyt, joita on voinut kulkeutua 

rakenteisiin rakentamistoiminnan ohella kiinteistön käytöstä. Lähtökohtaisesti on aina 

suositeltavaa toteuttaa kiinteistön haitta-ainetutkimus laajemmin kuin esimerkiksi RT-kortissa 

18-11247 (Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä) on esitetty. Laajempi toimintatapa kuvataan 

RT-kortissa 18-11245 (Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet). 

6.6. Maaperätutkimukset 

Kiinteistön maaperään voi liittyä monen tyyppisiä riskejä. Maaperä voi painua ja aiheuttaa 

vaurioitumista rakennukselle ja aluerakenteille. Maaperä voi olla pilaantunut aiemmasta 

käytöstä johtuen. Nämä molemmat riskit voivat yhdistyä vanhojen kaatopaikkojen tapauksessa. 

Pohjaveden korkeusaseman muutokset voivat aiheuttaa kosteusvaurioita ja veden virtaus 

eroosiota. Riskien tunnistaminen voi olla haastavaa esimerkiksi kuntoarvion yhteydessä, ellei 

näkyviä vaurioita ole.  

Maaperään liittyvien tutkimuksien suorittamista on ohjeistettu pilaantuneisuuden osalta 

esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen geoteknillisen yhdistyksen laatimissa 

oppaissa.  

6.7. LVIAS-tekniset tutkimukset 

LVIAS-järjestelmien puutteilla voi olla erityisen suuri vaikutus rakennuksen 

sisäilmaolosuhteisiin ja korjauskustannuksiin. LVIS-teknisten korjaustöiden yhteydessä on 

usein välttämätöntä tehdä suhteellisen laajoja rakennusteknisiä töitä. Esimerkiksi 

pohjaviemäreiden uusiminen edellyttää alapohjan ja piha-alueiden purku- ja kaivutöitä. 
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Lämmitys- vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimuksien suorittamista ohjeistetaan Suomen 

LVI-liiton sekä kosteus- ja hometalkoiden yhteistyössä laatimassa LVV-

kuntotutkimusoppaassa vuodelta 2013. Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimuksen 

toteuttamisen uusin ohjeistus on esitetty vuonna 2016 Suomen LVI-liiton julkaisemissa IV-

kuntotutkimusohjeissa. Sähköjärjestelmien tutkimuksia ohjeistetaan Sähkötieto ry:n 

ylläpitämässä ST-kortistossa.  

7. SISÄILMAONGELMAINEN RAKENNUS 

Sisäilmaongelmainen rakennus on käsitteenä hyvin epäselvä. Ei ole olemassa mittareita, joilla 

voitaisiin määrittää, milloin rakennuksen sisäilman laadun puutteista aiheutuu käyttäjille 

haitallisia terveysvaikutuksia ja rakennus tulisi määritellä sisäilmaongelmaiseksi. Käyttäjien 

rakennuksessa kokemat sisäilman laadun puutteisiin viittaavat oireet eivät siis tee 

rakennuksesta sisäilmaongelmaista. Erään määritelmän mukaan sisäilma on riittävän hyvää, 

kun suurin osa rakennuksen käyttäjistä on siihen tyytyväisiä, eikä siitä aiheudu terveydellistä 

haittaa. 

7.1. Sisäilmaoireilu 

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin mukaan syysuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen ja 

kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen välillä ei ole voitu todeta koska syy-

seuraussuhdetta kosteusvaurioiden ja terveysvaikutusten välillä ei tunneta. Toisaalta 

kosteusvauriot voivat lisätä epäpuhtauksien määrää sisäilmassa ja tutkimustieto osoittaa, että 

kosteusvauriorakennukset ovat ympäristöterveydellinen ongelma. Onkin olemassa kohtalaista 

näyttöä, että rakennuksen kosteusvaurio on yksi ylähengitystieoireiden ja astman riskitekijä. 

Nykytiedon perusteella kosteusvauriot tulee korjata ja niiden syntyminen ehkäistä koska siten 

voidaan vähentää ylähengitystieoireilua. Myös rakennuksen ilmanvaihdon toiminnan 

puutteiden on tunnettu jo pitkään heikentävän rakennuksen sisäilman laatua. (Kosteus- ja 

homevaurioista oireileva potilas 2016; Lönnrot 1839, 13-16.) 

Toisaalta sisäilmaongelmiin liittyy paljon epätietoisuutta ja jopa hysteriaa, ja nämä 

psykologiset tekijät voivat myös pahentaa oireilua. Vahvaa tutkimusnäyttöä kosteusvaurioiden 

ja terveysvaikutusten syysuhteesta ei ole, jolloin kosteusvaurioiden ja terveysoireiden 

yhteneväisyydestä saatetaan tehdä päätelmiä ja oletuksia heikomman näytön perusteella.   

Esimerkiksi laajahkosti julkisuudessa esillä olleen Homepakolaiset ry:n verkkosivuilla 

kosteusvauriorakennusten aiheuttamia oireita ja sairauksia on lueteltu tämänhetkisen 
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tutkimusnäytön ja ihmisten kuvaamien oireiden pohjalta (Homepakolaiset ry 2018). Ihmisten 

kuvaamien oireiden rinnastaminen (osin näitä tukemattomaan) tieteelliseen tutkimusnäyttöön 

kuvanneekin epätietoisuutta mikä asiaan liittyy. 

Nykyisen tutkimusnäytön perusteella myös psykososiaaliset tekijät ainakin muokkaavat 

kokemusta sisäilman laadusta. Mikäli rakennuksen tai tilan koetaan olevan 

sisäilmaongelmainen, voivat ihmiset myös oireilla siellä oleskellessaan tästä olettamuksesta 

johtuen. Ympäristöherkkyys tarkoittaa terveyttä haittaavien oireiden kokemista ympäristössä, 

mikä ei aiheuta oireita suurimmalle osalle ihmisistä. Ympäristöherkkyyden oireisiin liitettyjä 

tekijöitä ovat mm. mikrobit, kemikaalit ja sähkömagneettiset kentät. Ympäristöherkkyyden 

oireiden ei ole voitu osoittaa syntyvän altisteiden suorilla fysikaalisilla, kemiallisilla, tai    

biologisilla elinvaikutuksilla. Oireet ovat kuitenkin todellisia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2018; Seuri 2017b.) 

7.2. Kosteus- ja homevaurion tai muun sisäilmahaitan syntyminen 

Rakennuksen sisäilmasto on monimutkainen kokonaisuus, mihin vaikuttavien tekijöiden 

yhteisvaikutusta ei täysin tunneta. Rakennukseen voi syntyä kosteus- ja mikrobivaurioita 

rakennuksen toimiessa rakennusfysikaalisesti puutteellisesti, kun rakennushankkeen 

ohjauksessa tai suunnittelussa, rakentamisvaiheessa, rakennuksen ylläpidossa tai käytössä on 

tehty virheitä. Tyypillisesti sisäilmahaitan syntyminen johtuu useasta osatekijästä. 

(Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen, RIL 250-2011 2011, 10-16; 

Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen 2008, 11; Ympäristöopas 2016, 14, 147.) 

7.2.1. Terveyshaitta 

Terveyshaitta voidaan määritellä eri tavoin, riippuen mm. asiayhteydestä. 

Terveydensuojelulaissa (763/1994) terveyshaitalla tarkoitetaan  

ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai 

olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön 

terveellisyyttä. (Terveydensuojelulaki 763/1994.) 

Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, 

savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, 

että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, 

terveydensuojelulain 27:n § mukaan toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden 

selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. 
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Terveydensuojeluviranomainen voi tarkastuksen sekä muiden riittävän luotettavien tietojen 

perusteella velvoittaa sen, jonka vastuulla terveyshaitan poistaminen on, ryhtymään 

toimenpiteisiin. Jos terveyshaitta on ilmeinen, tai muista painavista syistä, 

terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tilan käytön. (Terveydensuojelulaki 763/1994.) 

Terveydensuojelulain nojalla annetussa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015 

(ns. asumisterveysasetus) annetaan toimenpideraja-arvoja erilaisille sisäilmaston tekijöille 

(altisteille). Toimenpideraja-arvon ylittyessä terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen 

poistamiseksi tai rajoittamiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin. (Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 

asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015.) 

Työpaikkojen sisäilmaston laatua koskevista terveydellisistä vaatimuksista sekä työnantajan 

vastuusta ja työterveyshuollon tehtävistä määrätään mm. työterveyshuoltolaissa (1383/2001) ja 

työturvallisuuslaissa (738/1978). Työturvallisuuslain eri kohdissa edellytetään, että työntekijän 

altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville tekijöille on 

minimoitava tai estettävä (Työturvallisuuslaki 738/1978).   

Työturvallisuuslain nojalla annetussa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa haitallisiksi 

tunnetuista pitoisuuksista (268/2014) säädetään työpaikan ilman ohjeraja-arvoista. Ohjeraja-

arvot ovat arvioita pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa työntekijän 

turvallisuudelle tai terveydelle (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista 

pitoisuuksista 268/2014). Myös Työterveyslaitos antaa erilaisia ohjeellisia raja-arvoja 

työpaikkojen sisäilmaston laadulle ja epäpuhtauslähteille. 

7.3. Riskinarviointi, altistumisolosuhteiden arviointi ja korjaustarpeen määrittely 

Joissakin tapauksissa sisäilman laadulle merkittävää haittaa aiheuttava tekijä ja sen annos-vaste 

voidaan tuntea (esim. häkä ja radon). Niin sanotun sisäilmaongelmaisen rakennuksen 

tapauksessa kaikki sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden tarkat terveysvaikutukset 

(annos-vasteet) eivät ole tiedossa. Rakennuksen käyttäjillä todetuilla terveysvaikutuksilla voi 

olla myös muita kuin sisäilman laatuun liittyviä syitä. Terveysvaikutukset ovat myös eri 

tasoisia. Eliniän lyheneminen, pysyvä sairaus, ohimenevä sairaus ja viihtyvyyshaitta 

aiheuttavat eri suuruisia riskejä. (Seuri 2017a.) 

Altistumisolosuhteita arvioimalla voidaan määrittää riskitasoja ja näiden perusteella 

korjaustarpeita. Riskinarviointi voidaan tehdä teknisin ja terveydellisin perustein. Pyrittäessä 
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arvioimaan rakennuksen sisäilmaongelman merkitystä ja korjaustarvetta tulisi riskinarvioinnin 

perustua sekä tekniseen että terveydelliseen tarkasteluun. (Seuri 2017a; Lappalainen ym. 2016.) 

Altistumisolosuhteiden arviointia työpaikoilla voidaan tehdä Työterveyslaitoksen julkaiseman 

ohjeen perusteella. Arvioinnin tekee yleensä johtava asiantuntija (esimerkiksi 

rakennusterveysasiantuntija). Altistumisolosuhteiden arviointi edellyttää riittävää tietoa 

rakennuksen kunnosta ja sen rakennusfysikaalisesta toiminnasta sekä ilmanvaihdosta. Ohjeessa 

esitetyn menetelmän perusteella voidaan sisäilmaongelmaan liittyvät merkittävimmät elementit 

tunnistaa ja tämän perusteella muodostaa käsitys ongelmatilanteen vakavuudesta sekä 

toimenpiteiden kiireellisyydestä. (Lappalainen ym. 2016; Kinnari 2016, 76.) 

Ohjeessa olosuhteita arvioidaan neljän eri kriteerin perusteella: 

A. Mikrobivaurioiden laajuus rakenteessa 

B. Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot 

C. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun 

D. Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet (mm. mineraalivillakuidut, 

materiaaliemissiot, muovimattojen hajoamistuotteet, kreosootinhaju, asbesti). 

(Lappalainen ym. 2016.) 

Altistumisen todennäköisyys ilmoitetaan neliportaisella asteikolla: 

1. Haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen 

2. Haitallinen altistumisolosuhde mahdollinen 

3. Haitallinen altistumisolosuhde todennäköinen 

4. Haitallinen altistumisolosuhde erittäin todennäköinen. (Lappalainen ym. 2016.) 

Jos sisäilmasto-ongelmatilanteessa on arvioitu, että haitallinen altistumisolosuhde on 

todennäköinen (3) tai erittäin todennäköinen (4), on aina arvioitava myös toimenpidetarve. 

Työpaikan sisäilmasto-ongelmissa työterveyshuolto arvioi sisäilmasto-ongelmiin perehtyneen 

työterveyslääkärin johdolla altistumisolosuhteisiin liittyvän haitan ja vaaran terveydellisen 

merkityksen. Tarvittaessa konsultoidaan asiantuntijoita, jotka ovat arvioineet 

altistumisolosuhteet.  Toimenpidetarpeen arviointi voidaan tehdä teknisin perustein tai 

terveydellisen merkityksen arvioinnin perusteella. (Lappalainen ym. 2016.) 

Aina korjaustarpeen määrittely ei perustu teknisiin tai terveydellisiin seikkoihin. 

Korjauspäätöksiä voidaan tehdä myös esimerkiksi poliittisin perustein ja käyttäjistä tai muista 
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sidosryhmistä johtuen. Mitä äänekkäämmin jonkin rakennuksen kunnosta valitetaan ja 

rakennus leimataan sisäilmaongelmaiseksi, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se saatetaan 

esimerkiksi purkaa. Myös ympäristöherkät voivat kokea rakennuksen olevan 

sisäilmaongelmainen, vaikka suurin osa käyttäjistä olisikin oireettomia ja tyytyväisiä sisäilman 

laatuun. Oireilu rakennuksessa saattaa alkaa myös vain yhden käyttäjän kokiessa oireita, jolloin 

muutkin alkavat oirehtia (Rakennuslehti 2017). On myös huomioitava, että kaikkiin 

kosteusvaurioihin ei liity mitään terveysvaikutuksia (Seuri 2017a). Lisäksi voidaan arvioida, 

että lähes kaikista rakennuksista löytyy jonkinasteisia vaurioita (Niemi 2012). Päätelmiä 

rakennuksen huonokuntoisuudesta tai jopa ”korjauskelvottomuudesta” ei tulisikaan missään 

tapauksessa tehdä yksittäisten vaurioiden tai oirekuvausten perusteella. 

7.4. Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaaminen 

Rakennuksen sisäilmaongelmasta koituu paitsi helposti mitattavia (esimerkiksi vaurion 

korjauskustannukset) myös hankalasti mitattavia haittoja. Sairauspoissaolot ovat mitattavissa 

jollain tasolla ja voivat kuvastaa rakennukseen liittyvien ongelmien vakavuutta/laajuutta. 

Presenteismistä eli ”vajaateholla työskentelemisestä sairaana” aiheutuvien haittojen 

mittaaminen taas on erittäin hankalaa. Sisäilmaongelmasta kuitenkin kiistämättä aiheutuu 

paljon erilaisia haittoja ja tilannetta kannattaakin pyrkiä parantamaan mahdollisimman 

nopeasti.   

Ideaalitilanteessa kunnossapidosta vastaavalla/päättävällä on jatkuvasti ajantasainen tieto 

kiinteistön kunnosta ja tulevista korjaustarpeista sekä edellytykset hoitaa kiinteistöä siten, että 

se täyttää sille asetetut laatutavoitteet ja tästä aiheutuvat kustannukset ovat mahdollisimman 

alhaiset koko rakennuksen käyttöiän ajalla tarkasteltuna. Käytännössä tämä ei toteudu. 

Rakennuksessa voidaan, ennakoivasta kiinteistönpidosta huolimatta, havaita puutteita tai 

vaurioita, joiden korjaamiseen ei ole varauduttu ennalta. Tällaisessa tilanteessa kiinteistön 

kunnosta vastaavalle saattaa tulla esimerkiksi käyttäjien oireillessa paineita ryhtyä välittömästi 

toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Sisäilmaongelmaisenkin rakennuksen 

korjaustoimenpiteiden tulisi kuitenkin perustua tietoon sekä ongelmien syistä, että kiinteistöstä 

kokonaisuutena. Toimenpiteisiin tulee ryhtyä viivyttelemättä mutta puutteellisesti 

suunnitelluilla korjauksilla voidaan rakennukselle ja sen sisäilman laadulle tuottaa jopa 

enemmän vahinkoa kuin hyötyä.  

Sisäilmasto- ja kosteusvauriokorjausten tavoitteena on parantaa rakennuksen sisäilman laatua 

korjaamalla huonoon sisäilmaan johtavat syyt. Vaikka nämä syyt pyrittäisiin kartoittamaan 
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mahdollisimman kattavasti, tulee varautua korjaushankkeen aikana havaittaviin uusiin 

korjaustarpeisiin (Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen 2008). Tekemällä 

tutkimukset riittävän kattavasti voidaan välttää toteutusvaiheen, kustannusten ja aikataulun 

kannalta usein haastavia, yllätyksiä. 

Korjaushankkeen onnistumisen edellytyksenä on myös oikean ja riittävän tiedon siirtyminen 

oikeille henkilöille. Huolellisesti laadittujen kuntoselvitysten ja suunnitteluasiakirjojen mukana 

keskeinen tieto välittyy mm. urakoitsijalle ja valvojalle. Korjaushankkeen onnistumista 

edesauttaa myös jatkuva vuoropuhelu tutkijoiden, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, tilaajan ja 

valvojan välillä. Parhaaseen tulokseen voidaan päästä, kun sama tutkija vastaa kohteen 

selvityksistä ja laadunvarmistuksista hankkeen alkuvaiheesta korjausten jälkiseurantaan. 

(Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen 2008, 12, 29; Ympäristöopas 2016, 10.) 

Rakennuksen käyttäjien tiedottaminen puutteista, korjaustarpeista ja toimenpiteiden 

etenemisestä avoimesti sekä oikea-aikaisesti on usein keskeistä hankkeen onnistumisen 

kannalta. Sisäilmaongelmiin liittyy terveyttä ja hyvinvointia koskevia riskejä, joihin ei usein 

ole varmoja/yksiselitteisiä vastauksia, mikä tekee viestinnästä erityisen haastavaa. 

(Ympäristöopas 2016, 11; Korhonen ym. 2014, 13; Lahtinen ym. 2008, 50-57.) 

Erilaisia rakenteiden korjausratkaisuja ja muita sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaamisen 

erityispiirteitä käsitellään Ympäristöministeriön julkaisemassa Ympäristöopas 29:ssa. 

Nykyinen opas on vuodelta 1997 ja sen päivitystyö on parhaillaan käynnissä.  

7.4.1. Korjausmenetelmän valinta ja tavoiteltu käyttöikä 

Mikäli kaikki mikrobivaurioituneet materiaalit pyrittäisiin aina ehdottomasti poistamaan 

rakennuksista, johtaisi se usein taloudellisesti erittäin raskaisiin korjauksiin (Ympäristöopas 29. 

1997). Usein ei ole myöskään tarpeellista poistaa esimerkiksi ilmatiiviin alapohja- tai 

ulkoseinärakenteen sisäkuoren ulkopuolisia epäpuhtauksia sisältäviä materiaaleja, ellei niillä 

ole vaikutusta sisäilman laatuun. Epäpuhtauksia rakenteiden sisällä voidaan hallita luotettavasti 

myös esimerkiksi kapseloimalla ne ilmatiiviisti ja alipaineistamalla rakenne (Lammi 2016). 

Luonnollisesti varmin keino epäpuhtauslähteen eliminoimiseen on sen poistaminen. 

Rakennuksella ja eri tyyppisillä korjauksilla voi olla erilaisia käyttöikätavoitteita, mikä tulee 

huomioida suunnittelussa. Tavoiteltua käyttöikää voivat määritellä esimerkiksi: 

 Mahdollisuudet toteuttaa korjaukset tiettynä ajankohtana johtuen rakennuksen käytöstä: 

o esimerkiksi kouluissa korjauksia voidaan tehdä loma-aikana 
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o väistötilojen saatavuus 

 Kiinteistön muut korjaustarpeet 

o esimerkiksi kattavaan peruskorjaukseen kannattaa tyypillisesti yhdistää myös 

raskaammat sisäilmakorjaukset ja kevyempiä, käyttöä ylläpitäviä korjauksia, 

tehdä viipymättä. 

7.4.2. Korjauskustannukset 

Sisäilmaongelmien korjaaminen poikkeaa muista tyypillisistä korjaushankkeista. Esimerkiksi 

ennakoimattomien korjausten (lisä- ja muutostyöt) osuus on usein suurempi ja työmenetelmät 

vaativat erityistä tarkkuutta. Korjauskustannusten määrittelyä on käsitelty tarkemmin tämän 

työn luvussa 6.2. 

7.4.3. Korjausten yhdistäminen 

Sisäilmaisessa rakennuksessa on tyypillisesti myös muita kuin sisäilmaongelman korjaamiseen 

tähtääviä toimenpidetarpeita. Selvittämällä rakennukseen liittyvät toimenpidetarpeet riittävän 

kattavasti jo viimeistään sisäilmakorjausten hankesuunnitteluvaiheessa, voidaan tarpeet 

huomioida kattavasti ja kiinteistön kunnossapito toteuttaa kokonaistaloudellisesti. 

8. ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA 

Tässä työssä elinkaarilaskennalla tarkoitetaan elinkaarikustannusten laskentamenetelmiä 

(LCC, Life Cycle Cost). Elinkaaritarkastelulla tarkoitetaan tutkimuksilla selvitettyjen 

toimenpidetarpeiden perusteella määritettyjä vaihtoehtoisia elinkaarisisältöjä, näihin 

sisältyvien teknisten toimenpiteiden ja kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden määrittämistä 

sekä näiden kustannusten laskentaa. 

Esimerkiksi RTS Ympäristöluokitus, LEED ja BREEAM ovat luokitusjärjestelmiä, joilla 

voidaan vertailla rakennuksen energiatehokkuutta. Rakennuksia arvioidaan eri kategorioiden 

mukaan ja kohteelle annetaan arvosana painotuskerrointen mukaan. Suomessa on yli 120 LEED 

ja BREEAM luokiteltua rakennusta. (Green Building Council Finland 2017). Näissä 

menetelmissä painoarvo on ympäristövaikutusten ja esimerkiksi hiilijalanjäljen vertailussa ja 

järjestelmän mukaisen luokittelun toteuttaminen on varsin suuritöistä. Nämä tulee erottaa 

elinkaarikustannusten laskentamenetelmistä. 

Vahanen-yhtiöissä on kehitteillä tässä työssä esitettävään menetelmään yhdistettävissä oleva 

eri vaihtoehtojen vertailuun soveltuva hiilijalanjäljen laskentamenetelmä, joka on sovellettu 
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käytössä olevista standardeista.  Hiilijalanjäljen laskentaa ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin 

tässä työssä. 

8.1. Käytössä olevat menetelmät 

Elinkaarikustannuslaskennalle on olemassa lukuisia standardoituja sekä laajemmin käytössä 

olevia menetelmiä. Näiden menetelmien soveltaminen täsmällisesti Suomessa sijaitsevaan 

kohteeseen, johon liittyy selkeitä erityispiirteitä, kuten rakennushistorialliseen arvoon 

perustuva suojelu tai sisäilman laatuun liittyvät haasteet, saattaa olla rajoitettua. Tyypillisesti 

menetelmät on tarkoitettu rakennuksen koko elinkaaren tarkasteluun. 

Suomessa elinkaarikustannuslaskennan käyttäminen rakennushankkeissa ei kirjoittajan tietojen 

mukaan ole kovinkaan yleistä. Joissain maissa rakennusten elinkaarikustannusten 

huomioimisella on selkeästi Suomea pidemmät perinteet. Esimerkiksi Isossa Britanniassa 

elinkaarikustannuslaskennan edellyttämää tilastodataa on kerätty järjestelmällisesti 1970-

luvulta alkaen (Heralova 2014). Länsi-Australiassa julkista rahoitusta urheilu- ja vapaa-

aikarakennusten peruskorjaukseen hakevien on tullut tehdä kattava selvitys tutkimuksiin 

perustuvista toimenpidetarpeista ja niiden elinkaarikustannuksista vuodesta 2005 lähtien 

(Government of Western Australia 2005). 

8.1.1. Eurooppalainen puitestandardi EN15643-4 ja WI 017 

Elinkaarikustannusten laskemiselle on eurooppalainen puitestandardi EN15643-4 (Framework 

for Economic Performance), mikä määrittelee periaatteet rakennusten elinkaarikustannusten 

laskentaan. Puitestandardin ja työn alla olevan WI 017 standardin (Assesment of Economic 

Performance) mukaisia pääperiaatteita ovat mm.: 

 Elinkaarikustannus mittaa kustannuksia, ei tuloja (EN 15643-4 mukainen ”lowest life 

cycle cost”) 

 Kustannukset huomioidaan nykyhintatasossa ja jaksotetaan rakennuksen koko 

elinkaarelle 

 Elinkaaren aikana syntyvät kustannukset yhteismitallistetaan nettonykyarvoon 

diskonttauskorolla (suositus kolme prosenttia), joka esitetään tuloksien raportoinnin 

yhteydessä. 

o Yleisen inflaation vaikutusta ei huomioida kustannusten nousuna laskelmissa 

o Rahoituskustannukset huomioidaan diskonttauskorossa. (Green Building 

Council Finland 2018.) 
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8.1.2. Monitavoiteoptimointi 

Kustannusoptimaalisten korjausratkaisujen valintaan esiteltiin Rakennusfysiikka 2017 -

seminaarissa menetelmiä käyttäen monitavoiteoptimointia kunnallisissa palvelurakennuksissa 

ja 1970-luvun asuinkerrostaloissa. Monitavoiteoptimoinnilla pyritään löytämään suuresta 

joukosta vaihtoehtoja ne ratkaisut, joilla esimerkiksi peruskorjauksen elinkaarikustannukset 

ovat mahdollisimman pienet. Niemelä (2017) esittelee tutkimusta, missä kustannusoptimaaliset 

peruskorjauskonseptit valittiin yli 220 miljoonan kombinaation joukosta. (Niemelä 2017; 

Jokisalo ym. 2017). Laskelmissa käytetään lukuisia eri muuttujia, joiden tarkkoja lähtötietoja 

ja keskinäisiä vaikutussuhteita ei suuresta määrästä johtuen voida tarkastella kuin 

laskennallisesti. Tällöin on riski, että kohteen erityispiirteiden huomiointi ja näiden vaikutus 

esimerkiksi tietyn rakenteen uusimisen kustannuksiin vääristyy, jolloin tulokset saattavat 

laajemmassa mittakaavassa olla riittävän tarkkoja, mutta yksittäisessä rakennuksessa poiketa 

merkittävästi tarkemmilla menetelmillä saatavista tuloksista. Lisäksi tulee huomioida, että 

mikäli toimenpiteissä ei huomioida rakenteiden todellista kuntoa ja korjaustarvetta, saatetaan 

lähtötilanteessa tehdä virheellisiä oletuksia, joiden vaikutukset kertaantuvat mahdollisesti 

prosessissa. 

8.2. Rakentamis- ja korjauskustannukset 

Uudis- ja korjausrakentamiskustannuksia arvioidaan pääsääntöisesti tavoitehintalaskennalla, 

rakennusosa-arviolla tai suoritepohjaisella kustannusarviolla: 

 Tavoitehintalaskelman laatiminen perustuu hankkeen tiloihin ja niiden ominaisuuksiin 

ja se voidaan tehdä pelkän tilaohjelman perusteella. Tavoitehintalaskelmaa käytetään 

yleensä budjetoinnissa ja kustannuspuitteen asettamisessa hankkeelle. Myös erilaiset 

hankesuunnitteluvaiheen vaihtoehto- ja vertailulaskelmat voidaan laatia 

tavoitehintamenettelyn avulla. 

 Rakennusosa-arvio laaditaan suunnitelmien perusteella. Sen avulla voidaan tarkastaa 

suunnitelmien taloudellisuus ja kustannustavoitteiden mukaisuus vaiheessa, jossa 

mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen hintaan ovat vielä hyvät. Rakennusosa-arvio 

laaditaan perustuen suunnitelmista mitattuihin rakennusosiin ja niiden hinnoitteluun. 

Sen avulla pystytään myös vertailemaan esimerkiksi erilaisten suunnitteluratkaisujen 

vaikutusta rakennuskustannuksiin. 

 Suoritepohjainen kustannusarvio on menetelmistä tarkin, ja sen laatiminen edellyttää jo 

lähes valmiita suunnitelmia. Suoritepohjainen kustannusarvio perustuu tarkkaan 
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suoritemäärien laskentaan sekä työ-, materiaali-, alihankinta- ja muiden panosten 

hinnoitteluun. Suoritepohjaista kustannusarviota käytetään yleensä tarjoushinnan 

asettamiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen, kun hankkeen, 

työvaiheen tai rakennusosan hinta halutaan määrittää tarkasti. (Prodeco.fi 2018.) 

Tavoitehintamenettely on siis vähiten tarkka rakennushankkeissa tyypillisesti käytettävistä 

kustannuslaskennan menetelmistä. Sen käyttö lienee itsestäänselvyys 

hankesuunnitteluvaiheessa, ellei kustannuksia sitten arvioida karkeammin esimerkiksi 

tilastollisiin toteutumiin perustuen €/rm2 tyyppisesti. 

8.3. Kunnossapito- ja käyttökustannukset 

Kunnossapitokustannuksia voidaan määrittää esimerkiksi kokemusperäiseen tietoon, 

tilastotietoon (esimerkiksi Talonrakennuksen Kustannustieto, Haahtela sekä ATOP- 

kustannuslaskentaohjelma) sekä toteutuneista korjausprojekteista kerättyyn tietoon. 

Käyttökustannuksia voidaan arvioida esimerkiksi rakennustyyppiin ja -vuoteen perustuvaan 

tilastotietoon, kohteesta olemassa olevaan tilastotietoon tai kohdekohtaiseen laskentaan 

perustuen.  

Rantanen vertaili rakennuksen energiankulutuksen kuukausitason laskennallisen menetelmän 

ja dynaamisen simuloinnin eroja pientalon jäähdytyksessä vuonna 2015 valmistuneessa 

diplomityössään. Tulosten perusteella kuukausitason menetelmällä saadut tulokset olivat 

pienempiä kuin dynaamisella simuloinnilla saadut tulokset. Erot olivat suhteellisen vähäisiä, 

yhdessä tapauksessa 10 % ja muissa tapauksissa korkeintaan 5 %. (Rantanen 2015.) 

Ruusala ja Vinha vertailivat 2000-luvulla valmistuneiden koulu- ja päiväkorirakennusten 

toteutuneita ja laskennallisia energiankulutuksia dynaamisella simuloinnilla ja kuukausitason 

laskentamenetelmällä. Tulosten perusteella IDA ICE ohjelmalla tehdyt dynaamiset simulaatiot 

ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 (vuoden 2018 alusta alkaen voimassa 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017) mukaiset 

rakennusten standardikäyttöön perustuvat laskennat poikkesivat toisistaan vain vähän. 

Lämpöenergian laskennallinen kulutus oli kuukausitason menetelmällä keskimäärin 0,9 % 

pienempi kuin dynaamisella simuloinnilla ja sähköenergian kulutus kuukausitason 

menetelmällä keskimäärin 3,8 % suurempi kuin dynaamisella simuloinnilla. 

Laskentamenetelmän valinnalla ei siis ole suurta merkitystä. (Ruusala & Vinha 2017.) 
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Toteutuneet energiankulutukset poikkesivat Ruusalan ja Vinhan tutkimuksessa merkittävästi 

laskennallisista. Toteutuneet lämpöenergiankulutukset olivat lähes puolet laskennallisia 

suurempia ja toteutuneet sähköenergiankulutukset noin neljänneksen laskennallisia suurempia. 

Käyttökustannukset ovat siis suuremmat kuin laskennan perusteella. Yksi syy poikkeamaan on 

standardikäytön poikkeaminen todellisesta käytöstä. Laskennallisesti energiatehokkaammat 

rakennukset ovat kuitenkin tyypillisesti myös todellisuudessa energiatehokkaampia. (Ruusala 

& Vinha 2017.) 

8.4. Väistötilakustannukset 

Rakennuksen käyttäjät tarvitsevat tyypillisesti korvaavia tiloja siksi ajaksi, kun rakennusta ei 

voida käyttää. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat siirtyä kokonaan toisiin tiloihin ja nykyiseen 

rakennukseen tulee toisia käyttäjiä korjaustöiden (tai purkamisen ja uudisrakentamisen) 

valmistuttua.  

Edullisimmat kustannukset esimerkiksi julkisten palvelurakennusten tapauksessa syntyvät 

usein silloin, kun kiinteistön omistajalla on osoittaa käyttäjille jokin korvaava tila, mitä ei 

jouduta erikseen rakentamaan. Usein käytetty vaihtoehto on toteuttaa väliaikainen, 

siirtokelpoisista yksiköistä toteutettava ns. parakkirakennus.  

Väliaikaisten erikseen toteutettavien rakennusten kuukausitasolle lasketut kustannukset 

vuokraajan omalla tontille sisältäen siirto- ja pystytyskustannukset voivat olla 1000…10000 

kem2 laajuisissa tiloissa noin 15…60 € / m2 / kk. Vuokrahintaan vaikuttaa eniten vuokrajakson 

pituus, pidemmällä vuokra-ajalla kuukausitasolle jaettu kustannus on alhaisempi. (Aamulehti 

2018; Helsingin kiinteistölautakunta 2014; Keskisuomalainen 2017; Ranuan kunnanhallitus 

2016; Ylivieskan Kaupunki 2017.) 

Tilavuokran lisäksi kustannuksia aiheutuu esimerkiksi väistötilojen rakennusluvan 

hakemisesta, rakennuttamisesta ja valvonnasta, kiinteistösähköstä ja lämmityksestä, 

väliaikaisten piha- ja aluerakenteiden toteuttamisesta sekä piha-alueiden huollosta. Vuokraus 

tapahtuu yleensä leasing periaatteella, jolloin vuokralleantaja vastaa rakennusten ylläpidosta.  

Tietyn sopimuskauden jälkeen vuokralleottajalla voi olla mahdollisuus lunastaa tilat itselleen. 

Etenkin lyhyillä vuokrajaksoilla vuokralleantaja siirtää tilat vuokrajakson päätyttyä tyypillisesti 

seuraavaan kohteeseen.  
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8.5. Jäännösarvo ja purkukustannukset 

Purkukustannuksia voidaan arvioida esimerkiksi pinta-alapohjaisesti rakennustyyppiin, -

materiaaliin ja –vuoteen sekä haitta-aineiden esiintyvyyteen perustuen.  

Jäännösarvon määrittäminen varsinkin pidemmän tarkastelujakson jälkeen on hyvin haastavaa. 

Jäännösarvo voidaan määrittää esimerkiksi niin sanotussa kassavirtalaskelmassa 

pääomittamalla kiinteistön tietyn ajanjakson nettotuotto tietyllä prosentuaalisella 

tuottovaatimuksella (Kaleva ym. 2017, 189-191). Yksi tapa on myös poistaa tietyn ajanhetken 

tarkasteluarvosta (esimerkiksi hankintahinta) ajanjaksoittain tietty osuus.  

8.6. Tarkastelujakson pituus 

Mitä pidempi tarkastelujakso on, sitä enemmän siihen liittyy tulevaisuuden ennustamiseen 

liittyviä epävarmuustekijöitä. Lyhyellä tarkastelujaksolla alkuvaiheen investoinnit korostuvat 

suhteessa myöhemmin toteutuviin kustannuksiin. Tekemällä vertailu eri tarkastelujaksoille 

voidaan vaikutuksia vertailla keskenään.  

8.7. Herkkyystarkastelu 

Elinkaarikustannuksia laskettaessa on lukuisia tulevaisuuteen sijoittuvia muuttujia, joita 

joudutaan ennustamaan. Elinkaarikustannuksiin sisältyy siis epävarmuutta. 

Herkkyystarkastelulla on keskeisintä tarkastella erityisesti niitä muuttujia, joiden vaikutus 

lopputulokseen voi olla erityisen merkittävä. Herkkyystarkastelu voidaan tehdä esimerkiksi 

muuttamalla yhden muuttujan arvoa ja tarkastelemalla vaikutusta lopputulokseen. (Pulakka ym. 

2007; Sahlberg 2016, 13-14).  

9. MALLI ELINKAARITARKASTELUILLE 

Tässä työssä esitelty ja työtä tehtäessä kehitetty menetelmä perustuu kiinteistön rakenteiden 

sekä teknisten järjestelmien kunnon ja korjaustarpeen tarpeenmukaiseen selvittämiseen ja 

korjaustarpeiden huomioimiseen eri korjaustapavaihtoehdoissa. Nämä korjaustapavaihtoehdot 

muodostavat jokainen oman elinkaaritarkastelunsa, jossa määritetään keskeisimmät elinkaaren 

aikana toteutettavat toimenpiteet ja energiankulutus sekä niistä aiheutuvat kustannukset. 

Menetelmä etenee kaaviossa (Kaavio 9) esitetysti. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään 

tutkimustarpeet ja laaditaan tutkimussuunnitelma(t). Seuraavaksi suoritetaan tutkimukset. 

Tutkimustulosten perusteella määritetään korjausvaihtoehdot ja niiden sisällöt. Kun 

korjaussisällöt on määritetty, voidaan niille laskea energiankulutus ja -kustannukset, 
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ylläpitotoimenpiteet ja -kustannukset sekä korjauskustannukset. Laskennan perusteella 

esitetään toimenpidesuositukset ja näiden kustannukset. 

 

Kaavio 9. Elinkaaritarkastelun päävaiheet. 

 

9.1. Tutkimussisällön määritys 

Tutkimustarpeiden määrittämiseksi tulee perehtyä kohteesta oleviin kirjallisiin lähtötietoihin, 

kuten esimerkiksi tehtyihin kuntotutkimuksiin, suunnitelma-asiakirjoihin, käyttö- ja 

huoltopäiväkirjoihin, korjaushistoriaan, sisäilmaongelmista tehtyihin ilmoituksiin, 

terveydenhuollon selvityksiin, työpaikkakyselyihin jne. Lisäksi tyypillisesti aina on tarpeen 

tehdä kiinteistökierros kohteessa nykyhetken tilanteen ja tarkempien tutkimustarpeiden 

määrittämiseksi. Jo ennen kiinteistökierrosta kiinteistön kunnossapidosta vastaavia henkilöitä 

on syytä haastatella alustavien tutkimustarpeiden selvittämiseksi. Kiinteistökierrokseen on 

lähtökohtaisesti tarpeen osallistua ainakin eri tutkimuskokonaisuuksista vastaavien 

asiantuntijoiden, kiinteistön ylläpidosta vastaavan ja kiinteistön huoltohenkilöstö. 

Kiinteistökierroksen yhteydessä haastatellaan osallistujien lisäksi käyttäjiä ja esimerkiksi 

siivoushenkilöstöä. Lisäksi voidaan tehdä kevyitä tarkastuksia. Tarkempi sisältö määräytyy 

tapauskohtaisesti.  

Kirjallisten lähtötietojen, haastattelujen ja kiinteistökierroksen perusteella laaditaan 

tutkimussuunnitelma(t). Tutkimustarpeiden määritys ja tutkimussuunnitelmien laatiminen ovat 

erityisen vaativa työvaihe, ja se tulee toteuttaa pätevien asiantuntijoiden toimesta. Pätevyyttä 

on käsitelty tarkemmin seuraavassa luvussa Kuntoarvio ja tutkimukset. 
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9.2. Kuntoarvio- ja tutkimukset 

Tutkimukset tulee toteuttaa yleisesti hyväksi todettujen toimintatapojen ja suoritusohjeiden 

(luvussa 6 esitetysti) ja/tai kohdekohtaisesti määritettyjen toimintatapojen perusteella. 

Suoritusohjeet sopivat useimpiin tapauksiin erinomaisesti ja niistä ei tulekaan perusteetta 

poiketa. Usein on kuitenkin tarpeen tehdä esimerkiksi kattavampia selvityksiä kuin 

ohjeistuksessa on esitetty. Kaikkiin tutkimuksiin, kuten vaikkapa pihakansien kuntotutkimus, 

ei myöskään ole laadittu kattavia suoritusohjeita.  

Tutkimukset tulee toteuttaa pätevien asiantuntijoiden toimesta. Pätevyyttä voidaan mitata 

esimerkiksi sertifikaateilla. Sertifikaatti onkin yksi helposti todennettava tapa osoittaa jonkin 

tehtävän suorittamiseksi vaadittava vähimmäiskoulutustaso. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa eikä 

usein paras tapa. Esimerkiksi pätevyyskouluttajilla ei aina ole kyseistä sertifikaattia, mutta he 

lienevät silti tunnustetusti kyseisen alan erikoisosaajia. Henkilöosaamista tulisikin pyrkiä 

arvioimaan kattavammin kuin pelkillä suoritetuilla pätevyyksillä. 

Tehtävää suorittavilla asiantuntijoilla tulee myös olla käytössään riittävät resurssit tehtävän 

suorittamiseen. Tämä tarkoittaa sekä tarvittavia tutkimusvälineitä että esimerkiksi 

asiantuntijaverkostoa. Tässä suhteessa laajat asiantuntijaorganisaatiot ovat usein selkeästi 

pienempiä toimijoita vahvempia. Isoissa asiantuntijaorganisaatioissa toimii satoja 

asiantuntijoita, joilla kaikilla on omaa erikoisosaamista. Näitä asiantuntijoita ja koko 

organisaation henkistä pääomaa voidaankin tarvittaessa hyödyntää tehtävissä tutkimuksissa. 

Käytännössä kulloistakin tehtävää varten kootaan työryhmä saatavilla olevista asiantuntijoista, 

jolloin osaamispääomaa saadaan hyödynnettyä projektikohtaisesti. 

Myös referenssit vastaavista - ja vaativammista - kohteista ovat tapa osoittaa sekä osaamista, 

toimintatapoja että tuloksia. Referenssejä voidaan arvioida sekä henkilökohtaisesti että 

yritystasolla.  

9.3. Elinkaarilaskenta 

Elinkaarilaskenta tehdään kuntoarvioilla ja -tutkimuksilla saatujen lähtötietojen perusteella. 

Riittävän kattavat lähtötiedot ovat edellytys todellisuutta riittävän oikein kuvaaville tuloksille. 

Laskenta ja tulokset ovat aina arvioita ja niiden tavoiteltavaa tarkkuutta onkin hankalaa kuvata 

esimerkiksi suhteellisella virheellä toteutumaan nähden. Käytännössä laskennalla pyritään 

sellaiseen tarkkuuteen, että eri vaihtoehtojen keskeiset erot voidaan määrittää luotettavasti. 

Absoluuttiseen tarkkuuteen ei siis pyritä, eikä siihen voida päästä. Tulevaisuudessa, kun 
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laskennan tuloksia voidaan mahdollisesti verrata toteutuneisiin kustannuksiin, voidaan tehdä 

vertailua ja tarvittaessa korjata tällä perusteella laskentaa.  

9.3.1. Rakentaminen, kunnossapito, jäännösarvo ja purku 

Uudisrakentamiskustannuksia arvioidaan tässä työssä esiteltävässä menetelmässä 

tavoitehintamenettelyllä käyttäen Haahtelan Taku -ohjelmistoa. Korjauskustannukset 

määritetään sovelletulla rakennusosa-arviolla. Sovellettavat korjausmenetelmät valitaan 

asiantuntijan kokonaisarvioon perustuen. 

Tässä työssä esitetyssä laskentamallissa kunnossapitokustannukset määritetään asiantuntijan 

kokemukseen, tilastotietoon (esimerkiksi Talonrakennuksen Kustannustieto, Haahtela sekä 

ATOP- kustannuslaskentaohjelma) sekä toteutuneista korjausprojekteista kerättyyn tietoon. 

Toimenpiteiden todelliset kustannukset ja tarkempi ajankohta tarkentuvat hanke- ja 

korjaussuunnittelun sekä tarjouskilpailujen myötä.  

Tässä työssä esiteltävässä toimintamallissa purkukustannukset ovat alustavia arvioita ja ne 

perustuvat Vahanen-yhtiöissä kerättyyn tietoon vastaavista toteutuneista hankkeista. 

Jäännösarvoa ja purkukustannuksia tarkastelujakson jälkeen ei huomioida tässä työssä. 

Perusoletuksena on, että pitkän tarkastelujakson jälkeen rakennuksen todelliseen arvoon 

kiinteistönomistajalle vaikuttaa usein niin moni muuttuja, jota ei voidaan etukäteen arvioida, 

että jäännösarvon tarkka määrittäminen on haastavaa. Jäännösarvot saattavat tosin vaihdella 

huomattavasti ja ne tulisi joka tapauksessa huomioida päätöksenteossa erityisesti, mikäli 

tarkastelujaksot ovat lyhyitä ja eri vaihtoehtojen ominaisuudet poikkeavat toisistaan 

merkittävästi. 

Väistötiloista mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia voidaan tarkastella tässä työssä 

tapauskohtaisesti sovellettavalla menetelmällä. Mikäli väistötilat ovat esimerkiksi saatavilla 

toisesta valmiista rakennuksesta, voidaan tästä aiheutuvat vuokramenot sisällyttää laskentaan. 

Mikäli väistötilojen saaminen käyttöön edellyttää väliaikaisten tilojen rakentamista, voidaan 

kustannukset joko arvioida vastaaviin toteutuneisiin kustannuksiin perustuen tai esimerkiksi 

toimittajan tarjouksen perusteella. 

9.3.2. Käyttö 

Tässä työssä esiteltävässä toimintamallissa käyttökustannuksista huomioidaan lämmitys-, 

jäähdytys- ja sähköenergian kulutukset, jotka määritetään kohdekohtaisella energialaskennalla. 

Myös muita käyttökustannuksia voidaan huomioida toimintamallissa perustuen tilastotietoon. 
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Lämpöenergiankulutuslaskennan (rakennusvaipan lämpöhäviöt) lähtötiedoiksi pyritään 

keskeisimpien rakenneosien lämmönvastukset selvittämään tutkimusten yhteydessä tehtävistä 

rakenneavauksista saatavia tietoja hyödyntäen. Rakenteiden lämmönvastukset lasketaan 

esimerkiksi DOF-lämpö –ohjelmalla, jolloin voidaan arvioida myös rakenteen kosteusteknistä 

käyttäytymistä.  

Rakennusten ostoenergiankulutus määritetään kuukausitason laskentamenetelmällä 

Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatodistuksesta (1048/2017) soveltaen. 

Merkittävin poikkeus asetukseen on mahdollisen jäähdytyksen ostoenergiankulutuksen 

laskenta. Ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

(1010/2017) 8§ sekä asetuksen 1048/2017 liitteen 1 kohdan 2 mukaan laskennallinen 

ostoenergiankulutus on laskettava dynaamisella menetelmällä, mikäli rakennuksen sisäilman 

lämpötilan hallinta edellyttää jäähdytystä. Tässä työssä esitetyssä mallissa rakennuksen 

energiankulutus lasketaan kaikissa tapauksissa kuukausitason laskentamenetelmällä. 

Vaikka toteutuneilla ja laskennallisilla energiankulutuksilla on eroa, ei eri korjausvaihtoehtojen 

energiankulutuksen vertailuun liene parempaakaan menetelmää. Eri korjausvaihtoehtojen 

täytyy olla vertailtavissa keskenään, ja (kuukausitason) laskennallisessa menetelmässä virheen 

(toteutuneen ja laskennallisen kulutuksen eron) voidaan olettaa olevan kaikissa vaihtoehdoissa 

samansuuntainen. 

Energian yksikköhintoina käytetään tilaajalta saataviin tietoihin perustuvia hintoja tai 

tilastollisia hintoja. Energian hinnan vuositason nousuprosentti määritetään tapauskohtaisesti. 

Nousuprosenttina voidaan käyttää esimerkiksi 4,6 % (Green Building Council Finland 2018). 

9.4. Tulokset 

Elinkaaritarkastelun ja -laskennan tulokset esitetään sekä lyhyehkönä kirjallisena yhteenvetona 

että laajemmin ja yksityiskohtaisemmin liitteissä. Tulosten tarkastelussa diskonttokorkoa, 

yksikköhintoja ja tarkastelujakson pituutta muuttamalla voidaan vertailla eri vaihtoehtojen 

muutoksia suhteessa aikaan ja kustannustasoon.  

9.4.1. Rahoituskustannukset ja herkkyystarkastelu 

Tässä työssä rahoituskustannuksia tarkastellaan diskonttaamalla tulevat kuluerät nykyarvoon. 

Eri toimenpidevaihtoehdoissa kustannukset sijoittuvat tyypillisesti selkeästi eri kohtiin 

tarkasteltavaa elinkaarta. Diskonttauskorkona voidaan käyttää useita eri korkokantoja, jolloin 

tuottovaatimuksen suuruuden vaikutusta eri vaihtoehtoihin voidaan vertailla. Esimerkiksi 
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rakennuttajan omavaraisuutta tai vallitsevaa korkomarkkinatilannetta ei huomioida muilla 

tavoilla. 

Tässä työssä esitetyissä elinkaaritarkastelun menetelmissä keskeisiä muuttujia, joilla voi olla 

suuri merkitys lopputulokseen, ovat erityisesti tutkimusten tulokset ja johtopäätökset, 

rakenteiden ja järjestelmien käyttöiät ja kunnossapitojaksot sekä korjaus- ja 

kunnossapitokustannukset, korkotason ja energian hinnan muutokset sekä kiinteistön käyttö.  

Jotta kuntoarvioilla ja tutkimuksilla voidaan saavuttaa tuloksia ja esittää johtopäätöksiä, joiden 

perusteella kiinteistön kuntoa voidaan ylläpitää parhaalla mahdollisella tavalla, tulee selvitysten 

perustua riittävään laatuun ja osaamiseen. Kuntoarvio- ja tutkimusmenetelmiä on käsitelty 

tarkemmin tämän työn luvussa 0. Mikäli tutkimustulokset ja/tai johtopäätökset ja 

toimenpidesuositukset ovat jollain lailla virheellisiä tai puutteellisia, voi tällä olla erittäin 

merkittävä vaikutus esimerkiksi korjauksen elinkaareen. Ikävimpiä esimerkkejä näistä voidaan 

osoittaa vaikkapa sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjauksista, joita on tehty moneen 

kertaan ja koulurakennusta ei edes lopulta ole voitu ottaa käyttöön. Mikäli tutkimus-

suunnittelu-toteutus-käyttöönottoketjussa siis on puutteita, saattaa tästä aiheutua hyvin 

merkittävä virhe elinkaarilaskennassa käytettyihin lähtöarvoihin ja tätä kautta tuloksiin. 

Käyttöikätarkastelu perustuu tilastollisiin arvoihin eikä siitä aiheutuvaa herkkyystarkastelua 

tehdä tässä työssä esitetyssä laskentamallissa. Toteutuvat käyttöiät saattavat poiketa 

merkittävästikin tilastollisista, mutta niiden arviointiin ei käytännössä ole luotettavampaakaan 

menetelmää ilman erityisen laajaa kohdekohtaista tarkastelua. Käyttöikiä ja muita tähän 

liittyviä tekijöitä on käsitelty tarkemmin tämän työn luvussa 4.4.  

Kiinteistön käytön muutokset saattavat vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi vuositasolla 

käyttäjää kohden laskettuun elinkaarikustannukseen. Todelliset vaikutukset esimerkiksi 

kiinteistön muuttuessa tarpeettomaksi ja jäädessä käyttämättömäksi ovat luonnollisesti myös 

erittäin merkittävät. Näitä vaikutuksia ei käsitellä tarkemmin tässä työssä. 

Energianhintojen muutoksia voidaan tarkastella tässä työssä esitetyllä laskentamallilla  

kasvattamalla energianhintaa vuosittain tietyllä prosenttiosuudella. Energianhinnan vaikutusta 

tuloksiin voidaan tarkastella tekemällä rinnakkaisia laskelmia muuttujien lähtöarvoja (energian 

yksikköhintoja) sekä vuosikehitystä vaihtelemalla. 
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9.4.2. Tarkastelujaksot 

Tarkastelujaksojen määrä ja pituudet (esim. 5 ja 30 vuotta) valitaan tapauskohtaisesti. Lyhyt, 

esimerkiksi viiden vuoden tarkastelujakso voi olla soveltuva, mikäli kiinteistön tulevaa käyttöä 

ei ole selvitetty pidemmällä ajanjaksolla. Tällöinkin on kuitenkin syytä tehdä pidemmän 

aikavälin vertailulaskelma, jotta pidemmänkin ajanjakson kustannukset voidaan huomioida.  

10. CASE-ESIMERKIT 

Case-esimerkeistä kahdessa ensimmäisessä esitetään kattavien kuntotutkimuksien ja 

kuntoarvion toteuttamista ja yhdistämistä sekä tarkastellaan toimintatavan vaikutuksia 

tutkimustuloksiin. Jälkimmäiseen kahteen case-kohteeseen on tehty elinkaaritarkastelut ja 

esimerkeillä kuvataan tämän työn mukaisen elinkaaritarkastelun toteutusta käytännössä.  

10.1. CASE-TUTKIMUS 1 

Esimerkkikohde on Varsinais-Suomessa sijaitseva opetusrakennus. Kohde koostuu 

useammasta eri aikaan rakennetusta ja pääosin 2000-luvun alussa peruskorjatusta 

rakennusosasta. Rakennusten bruttoala on yhteensä noin 25 000 m2. 

Koko kiinteistöön tehtiin kuntoarvio mutta tutkimukset keskittyivät yhteen 1950-luvulla 

rakennettuun rakennusosaan. Tarkemmin tutkittu rakennusosa on vanha tuotantorakennus, 

mikä on korjattu väliaikaiseen opetuskäyttöön 2000-luvun vaihteessa, jonka jälkeen 

rakennusosassa on koettu puutteita sisäilman laadussa. Tässä case-tutkimuksen esittelyssä 

kohteella tarkoitetaan kyseistä rakennusosaa. Rakennusosassa on neljä maanpäällistä kerrosta 

ja osittain kellarikerros. Ala-pohjat ovat maanvastaisia teräsbetonilaattoja, ulkoseinät 

paikallamuurattuja tiili-villa-tiilirakenteita ja osin paikallavalettuja betonirakenteita. Väli- ja 

yläpohjat ovat teräsbetonirakenteisia. Tutkimuskokonaisuus toteutettiin Vahanen-yhtiöiden 

toimesta vuosina 2016-2017 ja kokonaisuuden päätekijänä sekä vastuuhenkilönä toimi 

allekirjoittanut. 

10.1.1. Tavoitteet ja menetelmät 

Tavoitteena oli määrittää sekä kiireelliset korjaustarpeet että peruskorjaukseen liittyvät 

toimenpidetarpeet niin sisäilman laadun parantamiseksi kuin muista syistä. Yhtenä 

vaihtoehtona tilaaja harkitsi myös rakennusosan purkamista. 
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Kohteeseen suoritettiin kuntoarvion lisäksi seuraavat tutkimukset: 

 Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 

o Tavoitteena määrittää rakenteiden toteutustapa, sisäilma- ja kosteustekniset 

puutteet ja korjaustarpeet vaihtoehtoineen. 

o Menetelminä mm. asiakirja- ja aistinvarainen tarkastelu, pintakosteuskartoitus, 

rakennekosteusmittaukset porareikä- ja viiltomenetelmillä, merkkisavu- ja 

lämpökameratarkastelut, jatkuvatoimiset olosuhdemittaukset (sisäilman 

lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus sekä tilojen / sisä- ja 

ulkoilman väliset ilmanpainesuhteet), ilmamäärien tarkastusmittaukset, 

rakenneavaukset, materiaalinäytteenotto ja laboratorioanalyysit 

(laimennossarjaviljely). 

 Rakenne- ja geotekninen kuntotutkimus 

o Tavoitteena määrittää rakenteiden kantavuutta ja pohjaolosuhteita. 

o Menetelminä mm. asiakirja- ja aistinvarainen tarkastelu. 

 Julkisivujen kuntotutkimus 

o Tavoitteena määrittää julkisivu rakenteiden toteutustapa, puutteet ja 

korjaustarpeet vaihtoehtoineen. 

o Menetelminä mm. asiakirja- ja aistinvarainen tarkastelu (henkilönostinta apuna 

käyttäen), betonin peitepaksuusmittaukset, rakenneavaukset, näytteenotto ja 

laboratorioanalyysit (ohuthie, karbonatisoituminen, kloridimääritys). 

 Haitta-ainetutkimus 

o Tavoitteena määrittää rakennusmateriaalien ja rakenteisiin imeytyneet haitta-

aineet sekä näihin liittyvät toimenpidetarpeet. 

o Menetelminä mm. asiakirja-, käyttöhistoria- ja aistinvarainen tarkastelu, 

rakenneavaukset, näytteenotto ja laboratorioanalyysit. 

 Alipaineistuksen esiselvitys 

o Tavoitteena määrittää edellytykset kellaritilojen alipaineistukselle. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin kuntoarvio, sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, 

rakenne- ja geotekninen kuntotutkimus. Toisessa vaiheessa (ensimmäisen vaiheen ollessa jo 

käynnissä) tehtiin havaittujen riskien johdosta julkisivujen kuntotutkimus ja viimeisenä 

alipaineistuksen esiselvitys. Esitetyille toimenpiteille määritettiin myös alustavat kustannukset. 
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10.1.2. Tutkimustulokset ja toimenpidesuositukset 

Kohteeseen suositeltiin tutkimusten perusteella joitakin kiireellisiä toimenpiteitä sisäilman 

laadun parantamiseksi sekä kattavaa peruskorjausta lähivuosina. 

Keskeisimmät kiireelliset toimenpidesuositukset ja niiden perusteet olivat: 

 Kellaritilojen alipaineistus koneellisesti ja kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen 

välisen välipohjan ilmatiiveyden parantaminen (kellari ei käytössä) sekä tuulikaapin 

rakentaminen kellariin hissin ovelle. 

o Kellarikerroksen ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa on kosteus- ja 

mikrobivaurioituneita materiaaleja joista voi kulkeutua epäpuhtauksia 

sisäilmaan. 

o Kellarikerroksen alapohjarakenteissa on voimakkaasti öljyhiilivetypilaantuneita 

materiaaleja joista voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. 

o Kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen välisenä välipohjarakenteena on 

osittain kaksoisbetonilaatasto, missä on ilmatiiviydeltään puutteellisia 

läpivientejä sekä kosteus- ja mikrobivaurioituneita materiaaleja, joista voi 

kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. 

o Kellarikerros oli paine-eron seurantamittausten perusteella ylipaineinen 

ensimmäiseen kerrokseen nähden ja kohteessa on hissikuilu mikä jatkuu 

kellarikerrokseen. Nämä tekijät edesauttavat kellarikerroksen epäpuhtauksien 

kulkeutumista käyttötiloihin. 

 Yhden tilakokonaisuuden ilmanvaihdon toiminnan tarkastus 

o Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan mittaustulokset viittasivat 

puutteisiin ilmanvaihdon toiminnassa. 

Keskeisimmät peruskorjaukseen sisäilman laadun parantamisen ja tulevien sisäilmaongelmien 

estämiseksi suositeltavat toimenpidesuositukset ja niiden perusteet olivat: 

 Piha-alueen kallistusten parantaminen ja sadevesijärjestelmän asennus. 

o Parannetaan vedenohjausta ja vähennetään rakenteiden kosteusrasitusta. 

 Salaojajärjestelmän ja perusmuurin veden- ja lämmöneristyksen uusiminen. 

o Parannetaan rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta. 

o Maanvastaisiin seinärakenteisiin kohdistuva kosteusrasitus voidaan huomioida 

vaihtoehtoisesti myös sisäpuolisissa korjaus- ja muutostöissä. 
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 Kellaritilojen alapohjarakenteiden korjaukset. 

o Vaihtoehto 1: Alapohjarakenteiden uusiminen kokonaisuudessaan. 

 Poistetaan riskit ja toteutetaan uusi, lämpö- ja kosteusteknisesti 

toimivampi rakenne. 

o Vaihtoehto 2: Mikäli tilojen käyttötarkoitusta ei muuteta lattioiden 

pintarakenteena voidaan käyttää kosteutta kestäviä ja vesihöyryä läpäiseviä 

päällysteitä esim. keraaminen laatoitus tai maalattu betonipinta. Mikäli 

maanvaraisen betonilaatan päällä halutaan käyttää muita päällystemateriaaleja, 

jotka eivät kestä pitkäaikaista kosteusrasitusta, tulee rakenteen kosteustekninen 

toimivuus erityisesti huomioida korjaussuunnittelussa. 

 Kellarin öljyhiilivetypilaantuneiden rakenteiden purku. 

o Öljyhiilivetypilaantuneiden rakenteiden kapselointiin ei ole luotettaviksi 

todettuja menetelmiä ja epäpuhtauksia voi kulkeutua myös maaperään. 

 Kellarin maanvastaisten seinien sisäpuoliset korjaukset. 

o Vaihtoehto 1: Maanvastaisten seinien sisäpuolinen muuraus, lämmöneriste ja 

bitumisively poistetaan. Uudet rakenteet tehdään erillisen korjaussuunnitelman 

mukaisesti. 

 Poistetaan riskit ja toteutetaan uusi, lämpö- ja kosteusteknisesti 

toimivampi rakenne. 

o Vaihtoehto 2: Seinärakenteen ilmatiiveyttä parannetaan tiivistysmenetelmin 

(soveltuu vain, jos tiloissa ei tulla oleskelemaan säännöllisesti) 

 Vähennetään sisäilman laatuun kohdistuvia riskejä. 

 Kantavien seinien ja pilareiden kapillaarinen kosteusrasitus tulee 

huomioida korjaussuunnittelussa. 

 Alapohjan ja maanvastaisten seinien liitoskohtien ja läpivientien systemaattinen 

tiivistäminen 

o Ehkäistään maaperästä tulevat ilmavuodot. 

 Kaksoislaattarakenteisen välipohjarakenteen muottilaudoituksen purkaminen ja 

rakenteen ilmatiiveyden parantaminen 

o Poistetaan kosteusvaurioituneet materiaalit ja ehkäistään hallitsemattomia 

ilmavirtauksia kerrosten välillä. 

 Välipohjan ilmatiiveyden parantaminen tiivistyskorjauksin 

o Liittymien ja läpivientien tiivistäminen. 
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o Ehkäistään hallitsemattomia ilmavirtauksia kerrosten välillä. 

 Ulkoseinän sisäkuoren ja lämmöneristeiden uusiminen. 

o Korjataan vaurioituneet rakenteet ja parannetaan rakenneosan lämpö- ja 

kosteusteknistä toimivuutta. 

 Vesikaton osittainen uusiminen 

o Katteen tekninen käyttöikä on lopussa. 

 Kaikkien korjaustöiden jälkeen kattava suursiivous homepölysiivouksen periaatteita 

noudattaen. 

Peruskorjauksessa korjauslaajuus on sellainen, että korjausten jälkeen rakenteiden 

käyttöikätavoite on noin 30…40 vuotta. Korjauksessa tulee siksi huomioida rakennuksen 

nykyhetken rakennusteknisen kunnon lisäksi tilojen tuleva käyttö, nykyisten rakenteiden ja 

ilmanvaihtojärjestelmän soveltuvuus tulevaan käyttöön, mahdolliset tilamuutokset sekä 

talotekniikan vaatimukset tulevassa käytössä. Vanhojen rakennusten peruskorjauksessa on 

huomioitava myös rakenteiden sisältämät haitta-aineet ja niiden poistamiseksi tai 

hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet. 

Peruskorjauksessa uusitaan tyypillisesti talotekniikka, mikä vaatii rakenteiden avaamista. Tässä 

yhteydessä on harkittava, onko tarkoituksenmukaista samalla poistaa esim. rakenteiden 

sisältämiä mahdollisia haitta-aineita, vai voidaanko rakenteissa olevia riskejä hallita muilla 

keinoilla ja samalla antaa uudelle rakenteelle käyttöikätavoite 30…40 vuotta. Ylikorjaamista 

tulee välttää. 

Sisäilmakorjauksissa tulee huomioida rakennus kokonaisuutena. Erityisesti ilmanvaih-

tojärjestelmän puhtaus ja toimivuus ovat tärkeässä asemassa korjauksen onnistumisessa. 

Rakenteiden ilmanpitävyyden parantamisella on myös merkittävä vaikutus il-

manvaihtojärjestelmän toimintaan, säädettävyyteen ja rakennuksen painesuhteisiin, mikä tulee 

huomioida korjaussuunnittelussa ja ilmanvaihtojärjestelmän säätötyössä. 

Sisäilmakorjaushankkeissa onnistuminen edellyttää tarkkaa detaljisuunnittelua, jossa otetaan 

huomioon kaikki sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät kokonaisuutena sekä erityistä 

panostamista työnaikaiseen valvontaan ja laadunvarmistukseen. 

10.1.3. Tulosten ja johtopäätösten tarkastelu 

Kohteessa todetut toimenpidetarpeet olivat suurelta osin sellaisia, että niiden havainnointi 

pelkästään kuntoarvion yhteydessä (kuntoarviomenetelmin) olisi ollut erittäin haastavaa. 
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Esimerkiksi ikkunoiden ylityspalkkien vaurioita ei voitu havaita maantasosta, suuri osa 

riskirakenteista / vaurioista ei olisi selvinnyt ilman kattavia rakenneavauksia ja sisäilman 

olosuhteita (lämpötila, kosteus hiilidioksidipitoisuus, painesuhteet) ei voida arvioida 

luotettavasti ilman seurantamittauksia. 

Tehdyt tutkimukset tukivat toisiaan ja mikäli jokin tutkimus olisi jätetty tekemättä, olisivat 

myös muiden tutkimusten / kokonaisuuden huomioivat toimenpidesuositukset todennäköisesti 

olleet poikkeavia. Esimerkiksi ikkunoiden ulkopuolisten tiilimuurauksen ylityspalkkien 

korjaaminen/uusiminen on sen verran suuritöistä, että heikosti lämmöneristetyn ja sisäkuoren 

ilmatiiviydeltään puutteellisen ulkoseinärakenteen ulkokuoren ja lämmöneristyksen uusiminen 

on samassa yhteydessä kokonaisuus huomioiden suositeltavin vaihtoehto. Ilman julkisivujen 

kuntotutkimuksia ensisijainen toimenpidesuositus olisi mahdollisesti ollut ulkoseinän 

sisäkuoren ilmatiiveyden parantaminen. Tällöin ylityspalkkien huono kunto olisi tullut esille 

mahdollisesti noin kymmenen vuoden kuluttua, jolloin olisi jouduttu ryhtymään taloudellisesti 

merkittäviin toimenpiteisiin. 

Toteuttamalla kuntoarvio ja tutkimukset samanaikaisesti ja saman tahon toimesta voitiin 

tuloksia käsitellä yhtenä kokonaisuutena ja johtopäätökset sekä toimenpidesuositukset laatia 

siten, etteivät ne ole ristiriidassa keskenään. Mikäli tutkimukset olisi toteutettu peräkkäin, olisi 

tähän kulunut selkeästi pidempi aika. Mikäli tutkimukset olisi toteutettu rinnakkain usean eri 

tahon toimesta, olisi kokonaisuuden hallinta eri osa-alueilla ollut erityisen haastavaa. 

10.2. CASE-TUTKIMUS 2 

Esimerkkikohde on Pirkanmaalla sijaitseva 1980-luvulla valmistunut noin 5000 m2 laajuinen 

opetus- ja liikuntahallirakennus. Rakennukseen on tehty joitakin laajempia korjaustöitä, mutta 

pääosin rakenteet ja talotekniset järjestelmät ovat rakentamisajalta. Kohde on tarkoitus 

peruskorjata lähivuosina. 

Rakennuksessa on yhdestä kahteen maanpäällistä kerrosta ja osittain kellarikerros. Alapohjat 

ovat maanvastaisia teräsbetonilaattoja, ulkoseinät paikallamuurattuja tiilirakenteita sekä väli- 

ja yläpohjat teräsbetonirakenteisia. 

Kohteeseen tehtiin kuntoarvio ja –tutkimuksia. Tutkimuskokonaisuus toteutettiin Vahanen-

yhtiöiden toimesta vuonna 2017 ja kokonaisuuden päätekijänä sekä vastuuhenkilönä toimi 

allekirjoittanut. 
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10.2.1. Tavoitteet ja menetelmät 

Kuntoarvion ja tutkimusten tavoitteena oli määrittää erityisesti peruskorjaukseen liittyvät 

toimenpidetarpeet sekä tuottaa muuta lähtötietoa korjaushanketta varten. Kohteeseen 

suoritettiin kuntoarvion lisäksi seuraavat tutkimukset: 

 Maanvastaisten rakenteiden korjaustarveselvitys 

o Tavoitteena määrittää rakenteiden toteutustapa, puutteet ja korjaustarpeet 

vaihtoehtoineen. 

o Menetelminä mm. asiakirja- ja aistinvarainen tarkastelu, pintakosteuskartoitus, 

rakennekosteusmittaukset porareikä- ja viiltomenetelmillä, merkkisavu-

tarkastelut, merkkiainekokeet, rakenneavaukset, materiaalinäytteenotto ja 

laboratorioanalyysit (laimennossarjaviljely, asbesti, PAH(16)). 

 Julkisivujen, ulkoseinien ja sokkelien kuntotutkimus. 

o Tavoitteena määrittää rakenteiden toteutustapa, puutteet ja korjaustarpeet 

vaihtoehtoineen. 

o Menetelminä mm. asiakirja- ja aistinvarainen tarkastelu (henkilönostinta apuna 

käyttäen), betonin peitepaksuusmittaukset, rakenneavaukset, näytteenotto ja 

laboratorioanalyysit betonille, tiilelle, lämmöneristeille ja muille materiaaleille 

(ohuthie, karbonatisoituminen, kloridimääritys, asbesti, PAH(16),  

laimennossarjaviljely). 

 Vesikattojen kuntotutkimus 

o Tavoitteena määrittää rakenteiden toteutustapa, puutteet ja korjaustarpeet 

vaihtoehtoineen. 

o menetelminä mm. asiakirja- ja aistinvarainen tarkastelu, rakenneavaukset, 

näytteenotto ja bitumikermien laboratorioanalyysit (asbesti, PAH(16), 

neliöpaino). 

Lisäksi tehtiin yksittäisiin tiloihin kohdistuvia selvityksiä, paperimuodossa olevien keskeisten 

suunnitelmien sähköistystä ja muita vähäisempiä toimeksiantoja. Ensimmäisessä vaiheessa 

toteutettiin kuntoarvio, maanvastaisten rakenteiden korjaustarveselvitys sekä julkisivujen, 

ulkoseinien ja sokkelien kuntotutkimus. Toisessa vaiheessa (ensimmäisen vaiheen ollessa jo 

käynnissä) tehtiin havaittujen riskien johdosta vesikattojen kuntotutkimus. 
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10.2.2. Tutkimustulokset ja toimenpidesuositukset 

Keskeisimmät peruskorjaukseen liittyvät toimenpidesuositukset ja niiden perusteet olivat: 

 Piha-alueen asfalttipintojen korjaukset ja kallistusten parannus. 

o Parannetaan vedenohjausta ja vähennetään rakenteiden kosteusrasitusta. 

 Liikuntahallin alapohjarakenteen uusiminen. 

o Korjataan riskirakenne, jossa todettiin kosteus- ja mikrobivaurioitumista. 

 Maanvastaisten ulkoseinien korjaukset 

o Vaihtoehto 1 (kevyt korjaus): sisäkuoren ilmatiiveyden parantaminen.  

 Parannetaan liittymien ja läpivientien ilmatiiveyttä sekä muurauksen 

ilmatiiveyttä esim. ylitasoittamalla kuituvahvistetulla laastilla. 

Toteutuksessa tulee huomioida sisäkuoren vesihöyrynläpäisevyys. 

 Estetään epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan.  

 Edellyttää erityisen huolellista suunnittelua, toteutusta ja 

laadunvarmistusta 

 Korjauksen käyttöikä saattaa olla lyhyempi kuin rakenteen käyttöikä. 

 Maanvastaisen betonirakenteen nykyisen kosteuseristyksen ikääntyessä 

riski eristekerroksen kosteusvaurioitumiselle jatkossa kasvaa. 

o Vaihtoehto 2 (keskiraskas korjaus): sisäkuoren ilmatiiveyden parantaminen ja 

ulkopuolinen kosteuden- ja lämmöneristys. 

 Parannetaan liittymien ja läpivientien ilmatiiveyttä sekä muurauksen 

ilmatiiveyttä esim. ylitasoittamalla kuituvahvistetulla laastilla. 

Toteutuksessa tulee huomioida sisäkuoren vesihöyrynläpäisevyys. 

 Asennetaan rakennuksen ulkopuolelle kosteus- ja lämmöneristys sekä 

salaojat. 

 Estetään epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan ja estetään uusien 

kosteusvaurioiden syntymistä. 

 Parannetaan rakenteen energiatehokkuutta. 

 Edellyttää erityisen huolellista suunnittelua, toteutusta ja 

laadunvarmistusta. 

 Ilmatiiveyden parantamiseen tähtäävän korjauksen käyttöikä saattaa olla 

lyhyempi kuin rakenteen käyttöikä. 

o Vaihtoehto 3 (raskas korjaus): Maanvastaisten ulkoseinien kosteus- ja 

lämpöteknisten ominaisuuksia parantaminen sisäpuolisella rakennekerroksella 
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 Verhomuurauksen ja lämmöneristeen purkaminen ja seinärakenteen 

kosteusteknisen toiminnan parantaminen erillisen korjaussuunnitelman 

mukaan. 

 Puretaan kosteusvaurioituneet materiaalit. 

 Sisäkuoreksi suositellaan hyvin kosteutta kestävää ja vesihöyryä 

läpäisevää rakennekerrosta, esimerkiksi kalsiumsilikaattilevyä. 

 Maanvastaisten seinärakenteiden hyvä ilmatiiviys tulee varmistaa. 

o Vaihtoehto 4 (raskas korjaus): Maanvastaisten ulkoseinien kosteus- ja 

lämpöteknisten ominaisuuksia parantaminen ulkopuolisella kosteuden- ja 

lämmöneristyksellä sekä sisäkuoren uusiminen 

 Verhomuurauksen ja lämmöneristeen purkaminen ja uuden sisäkuoren 

toteuttaminen erillisen korjaussuunnitelman mukaan. 

 Puretaan kosteusvaurioituneet materiaalit. 

 Asennetaan rakennuksen ulkopuolelle kosteus- ja lämmöneristys sekä 

salaojat. 

 Maanvastaisten seinärakenteiden hyvä ilmatiiviys tulee varmistaa.  

 Parannetaan rakenteen lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa 

merkittävästi. 

 Julkisivujen, sokkelien, ulkoseinien, ovien ja ikkunoiden korjaukset 

o Vaurioituneiden (pakkasrapautuneiden) tiilien ja joustavien saumausten 

uusiminen. 

 Korjataan vaurioita ja puutteita. 

o Ulkoseinien sisäkuoren ilmatiiviyden parantaminen. 

 Ehkäistään hallitsemattomia ilmavuotoja rakenteista sisäilmaan. 

o Ovien ja ikkunoiden uusiminen. 

 Uusitaan käyttöikänsä lopussa olevat rakenteet. 

 Parannetaan liittymien ilmatiiviyttä. 

o Sokkelien korjaukset 

 Vaihtoehto 1 (raskas betonikorjaus + ruiskubetonointi) 

 Vaihtoehto 2 (peittävä korjaus levyverhouksella) 

 Korjataan puutteellisista betoniterästen peitepaksuuksista ja betonin 

pakkasenkestosta aiheutuneet vauriot ja parannetaan rakenteen 

toimivuutta. 

 Yläpohjarakenteiden korjaukset. 



62 

 

o Liikuntahallin vesikaton uusiminen (kate, kallistukset, kattokaivot, tuuletuksen 

parannus) 

 Yläpohjarakenne ollut aiemmin ns. ylipainekatto ja koneellinen 

ylipaineistus on poistettu käytöstä. Rakenteessa on sisäpinnassa 

mineraalivillalevytys minkä kautta/lävitse kulkeutuu ilmaa sisätiloihin. 

Kate lähestyy käyttöikänsä loppua. 

 Muun vesikaton uusiminen on ajankohtainen erityisesti vesikatteen ja 

kattokaivojen käyttöiän päättymisen johdosta noin 10-15 vuoden 

kuluttua tutkimuksista. 

 Pintamateriaalien uusiminen/huoltokunnostus. 

o Pintamateriaalit lähestyvät käyttöikänsä loppua. 

 Märkätilojen peruskorjaus. 

o Vedeneristysten toteutuksessa havaittiin puutteita ja niiden käyttöikä on 

päättynyt. 

 Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien uusiminen 

o Järjestelmät ovat pääosin käyttöikänsä lopussa. 

 Korjaustöiden jälkeen kattava suursiivous homepölysiivouksen periaatteita noudattaen. 

Lisäksi havaittiin joitakin turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä toimenpidetarpeita, jotka 

suositeltiin saattamaan kiireellisesti kuntoon. Koska tutkimusten yhteydessä ei tehty 

sisäilmateknistä kuntotutkimusta, ei sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä selvitetty kattavasti 

tutkimushetken tilanteessa. 

Toimenpidesuosituksina olivat myös haitta-ainetutkimuksen (muihin kuin tutkittuihin 

rakenteisiin) sekä painumaselvityksen (ulkoseinissä oli havaittavissa rakenteiden liikkumiseen 

viittaavia vaurioita) suorittaminen. 

Peruskorjauksessa korjauslaajuus on sellainen, että korjausten jälkeen rakenteiden 

käyttöikätavoite on noin 30…40 vuotta. Korjauksessa tulee siksi huomioida rakennuksen 

nykyhetken rakennusteknisen kunnon lisäksi tilojen tuleva käyttö, nykyisten rakenteiden ja 

ilmanvaihtojärjestelmän soveltuvuus tulevaan käyttöön, mahdolliset tilamuutokset sekä 

talotekniikan vaatimukset tulevassa käytössä. Vanhojen rakennusten peruskorjauksessa on 

huomioitava myös rakenteiden sisältämät haitta-aineet ja niiden poistamiseksi tai 

hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet. 

Esitetyille toimenpiteille määritettiin myös alustavat kustannukset. 
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10.2.3. Tulosten ja johtopäätösten tarkastelu 

Kohteessa todetut toimenpidetarpeet olivat suurelta osin sellaisia, että niiden havainnointi 

pelkästään kuntoarvion yhteydessä (kuntoarviomenetelmin) olisi ollut erittäin haastavaa. 

Esimerkiksi vesikaton, liikuntasalin alapohjan ja maanvastaisten ulkoseinien tarkkaa 

toteutustapaa ja vaurioita sekä toimenpidetarpeita ei olisi voitu selvittää ilman rakenneavauksia. 

Tutkimussisällöt määritettiin jonkin verran tavanomaisesta poikkeavina. Esimerkiksi 

ulkoseinärakenteen kuntoa selvitettiin sekä julkisivujen kuntotutkimukselle, että 

kosteustekniselle kuntotutkimukselle tyypillisin menetelmin. Mikäli tutkimuksia ei olisi 

toteutettu vähintään tässä laajuudessa, olisi johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

todennäköisesti tehty niin sanotusti varman päälle eli ylikorjaamalla.  Tällöin 

toimenpidesuosituksena olisi voinut olla esimerkiksi ulkoseinän ulkokuoren ja 

lämmöneristeiden kattava uusiminen. 

Toteuttamalla kuntoarvio ja tutkimukset samanaikaisesti ja saman tahon toimesta voitiin 

tuloksia käsitellä yhtenä kokonaisuutena ja johtopäätökset sekä toimenpidesuositukset laatia 

siten, etteivät ne ole ristiriidassa keskenään. Mikäli tutkimukset olisi toteutettu peräkkäin, olisi 

tähän kulunut selkeästi pidempi aika. Mikäli tutkimukset olisi toteutettu rinnakkain usean eri 

tahon toimesta, olisi kokonaisuuden hallinta eri osa-alueilla ollut erityisen haastavaa. Eri 

tutkimusten sisällössä olisi todennäköisesti ollut myös runsaasti päällekkäisyyksiä. 

10.3. CASE-TUTKIMUS 3 

Esimerkkikohde on Pirkanmaalla sijaitseva 1900-luvun alussa valmistunut noin 950 m2 

laajuinen hirsi-/puurakenteinen opetusrakennus. Rakennusta on peruskorjattu ja laajennettu 

vuosina 2003 – 2007. Viime vuosina on tehty useita eriasteisia selvityksiä ja korjauksia liittyen 

rakennuksessa koettuihin sisäilman laadun puutteisiin. Tutkimushetkellä rakennus oli 

käyttämättömänä sisäilmaongelmien vuoksi. 

Kohteeseen tehtiin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, ilmanvaihto- ja 

automaatiojärjestelmien kuntotutkimus sekä elinkaaritarkastelu. Tutkimuskokonaisuus 

toteutettiin Vahanen-yhtiöiden toimesta vuonna 2017. Tässä case-tutkimuksen esittelyssä 

käsitellään vain elinkaaritarkastelua. Muu tutkimuskokonaisuus on esitetty (ei-julkisissa) 

liitteissä. Elinkaaritarkastelun päätekijänä sekä vastuuhenkilönä toimi allekirjoittanut. 
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10.3.1. Tavoitteet ja menetelmät 

Elinkaaritarkasteluissa esitetään rakennuksen korjauksesta, ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvat 

kustannukset erillisissä laskelmissa seuraavan 5 ja 15 vuoden ajanjaksoilla kahdessa eri 

vaihtoehdossa: 

 Rakennus peruskorjataan. 

o Esitetty peruskorjaus ei ole kattava ja koskee sisäilman laadun parantamisen 

kannalta keskeisiä rakenteita ja järjestelmiä. 

 Rakennus puretaan ja rakennetaan uusi vastaava rakennus. 

Elinkaaritarkastelun tavoitteena on tuottaa keskenään vertailukelpoista 

elinkaarikustannustietoa eri vaihtoehtoihin sisältyvistä kustannuksista. Elinkaarikustannuksissa 

huomioidaan seuraavat tekijät: 

 Korjaus- ja kunnossapitokustannukset 

o Huomioidaan sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen sekä ilmanvaihto- 

ja rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuksen tutkimusselostuksissa 

esitetyt toimenpiteet.  

o Muut korjaustarpeet määritellään pääosin tilastollisten teknisten käyttöikien 

perusteella (RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). 

o Korjaus- ja kunnossapitotarpeiden sekä kustannusten arvioimiseen osallistuvat 

rakenne-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntijat.  

o Kustannukset ovat alustavia arvioita ja perustuvat tilastotietoon 

(Talonrakennuksen Kustannustieto, Haahtela sekä ATOP- 

kustannuslaskentaohjelma) sekä toteutuneista korjausprojekteista kerättyyn 

tietoon. 

 Uudisrakentamisen kustannukset  

o Lasketaan tavoitehintamenettelyllä tilaohjelman perusteella. 

 Lämpö-, jäähdytys- ja sähköenergian kulutukset. 

o Eri vaihtoehtoihin tehdään energialaskenta soveltaen suppean 

energiatodistuksen laatimistapaa. 

o Lasketaan laskennallisiin energiankulutuksiin perustuen energiakustannukset. 

Esimerkiksi siivous-, vartiointi- ja jätehuoltokustannuksia, vedenkulutusta, kiinteistöveroa tai 

tonttivuokraa ei huomioida laskennassa. 
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Kaikki kustannukset on esitetty arvonlisäverottomina (alv. 0 %) ja tarkasteluvuoden 

kustannustasossa. Kustannukset ovat luonteeltaan suuntaa-antavia. 

10.3.2. Energiankulutus ja kustannukset 

Energiankulutus on laskettu laskentapalvelut.fi –ohjelmistolla. Laskennan tuloksena saatiin 

energiatodistukset. Energiankulutuksen yhteenveto on esitetty taulukossa (Taulukko 3). 

Laskennassa käytetyistä lähtötiedoista tulee huomioida seuraavat tekijät: 

 Tarkkoja tietoja rakenteiden toteutustavoista ja esimerkiksi materiaalien 

lämmöneristävyydestä ei ole saatavilla.  

 Merkittävimpien rakenneosien (AP, YP ja US) lämmönvastukset laskettiin DOF Lämpö 

–ohjelmalla. Kustakin rakenteesta laskettiin yksi lämmönvastus alkuperäiselle 

rakennusosalle ja yksi lämmönvastus laajennusosalle. Alkuperäisen osan alapohja- ja 

yläpohjarakenteet uusitaan, joten niiden lämmönvastuksiksi oletettiin 

uudisrakentamisajankohdan vaatimukset täyttävät arvot.  

o Alkuperäisellä osalla rakenteiden toteutustavassa on vaihtelua ja laskennassa 

käytettiin vain yhtä (arviolta keskimääräisesti edustavaa) rakennetyyppiä 

kullekin rakenneosalle. 

 Energialaskennassa käytettiin yleisesti laskentaohjelman oletuksia (esim. 

rakennusluvan hakemusvuoden määräyksiin perustuen) niiltä osin, kun tarkkojen 

tietojen selvittämisen ei katsottu olevan mahdollista tai erityisen hyödyllistä.  

 Uudisrakentamisen energialaskennassa käytettiin nykyisen rakennuksen laajuus- ym. 

tietoja. Rakenteiden ja järjestelmien toteutusvaihtoehdot valittiin rakentamisvuoden 

määräysten edellyttämällä tavalla. 

o Poikkeuksena ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen 

arvona käytettiin 60 %:a (RakMK mukaan yli 45 %:a), jotta energialaskennassa 

päästiin tavoitearvoon. 

 Uudisrakennuksen laskennassa rakennus toteutettiin jäähdytysilmanvaihdolla. 

 Sähköenergian hintana on käytetty 0,10 €/kWh ja kaukolämmön hintana 0,08 €/kWh. 

Muut energialaskennassa käytetyt lähtötiedot on esitetty liitteessä 3. 

 Energiankulutus oletettiin laskennassa samaksi myös peruskorjaus- 

/uudisrakentamisajalla kuin sen jälkeisellä ajalla. 
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10.3.3. Uudisrakentaminen ja kustannukset 

Uudisrakentamiskustannukset laskettiin tavoitehintamenettelyllä Haahtelan TAKU –

ohjelmalla. Laskennassa pyrittiin tekemään ominaisuuksiltaan ja tiloiltaan vastaava rakennus. 

Uudisrakennuksen hankintakustannus on 2 289 000 €. Purkukustannuksiksi on laskettu 85 €/m2 

* 1000 m2 = 85 000 €. Yhteensä uudisrakennuksen ja vanhan rakennuksen purkukustannusten 

laskennallinen kustannus on siis 2 374 000 €.  

Uudisrakentamisvaihtoehdossa laskennan oletuksena puretaan ja rakennetaan uudestaan sekä 

alkuperäinen rakennusosa että laajennusosa. 

10.3.4. Peruskorjaustoimenpiteet ja kustannukset 

Peruskorjaustoimenpiteet perustuvat sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen sekä 

ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuksen tutkimusselostuksessa 

esitettyihin välttämättömiin toimenpidesuosituksiin. Mikäli toimenpidesuosituksia on esitetty 

useita, on tähän valittu niistä suositeltavin tai ensisijaiseksi katsottu vaihtoehto. 

Peruskorjaus kohdistuu vain esitettyihin rakenteisiin ja rakennuksen kattava peruskorjaus tulee 

ajankohtaiseksi todennäköisesti noin 15…25 vuoden kuluttua. Laskennassa tehtäväksi 

esitettyyn peruskorjaukseen eivät sisälly mm.: 

 LVIAS-järjestelmien kattava uusiminen. 

 Ikkunoiden, ulko-ovien ja julkisivujen uusiminen. 

 Kalusteiden ja irtaimiston uusiminen. 

 Tilamuutokset. 

 Kantavien vesikattorakenteiden uusiminen. 

Peruskorjaussisältöön mahdollisesti tehtävät muutokset voivat lisätä hankkeen 

kokonaiskustannuksia merkittävästi. 

10.3.5. Peruskorjaustoimenpiteet 

Elinkaarilaskennassa esitettävät peruskorjaustoimenpiteet ovat seuraavat: 

o Alkuperäisen rakennusosan alapohjarakenteen uusiminen. 

o Kantavien seinärakenteiden ja alapohjan liittymien ilmatiiveyden parantaminen 

samassa yhteydessä. 
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 Edellyttää laajasti seinien sisäverhouksen alaosan purkua. Koska 

pintamateriaalit ovat ikääntyneitä, on toimenpiteessä esitetty seinien 

sisäverhousten uusimista kokonaisuudessaan. 

 Märkätilojen vedeneristysten ja vesikalusteiden uusiminen samassa 

yhteydessä. 

o Alkuperäisen rakennusosan yläpohjarakenteen ja vesikatteen uusiminen. 

o Laajennusosan yläpohjan höyrynsulun läpivientien tiivistäminen. 

o Alkuperäisen rakennusosan ulkopuolinen salaojitus ja maanpinnan kallistuskorjaukset 

rakennuksen vierellä. 

o Rakennustöiden yhteydessä vaadittavat sähköjärjestelmien uusimiset. 

o Uuden ilmanvaihtokoneen asentaminen (palvelualue laajennusosan opetustilat). 

o Rakennustöiden yhteydessä vaadittavat LVI-tekniset työt. 

10.3.6. Peruskorjauskustannukset 

Peruskorjauskustannusten yhteenveto on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Peruskorjauskustannusten yhteenveto. 

Peruskorjauskustannusten yhteenveto 

Toimenpide Kustannus 

Muut-/yleiskustannukset 224 000 

Alapohjarakenteen uusiminen 371 900 

Yläpohjarakenteen uusiminen 361 900 

Sekalaiset toimenpiteet 46 680 

LVIS-järjestelmien uusiminen 112 000 

Yhteensä 1 116 480 

Yhteensä, € / m2 1 175 

 

10.3.7. Kunnossapitokustannukset 

Kunnossapitokustannusten laskentajakso alkaa tarkasteluvuodesta, jolloin tarkasteluvuodelle 

esitetyt kunnossapitotoimenpiteet tehdään peruskorjauksen yhteydessä. Myös 

uudisrakentamisen laskentajakso alkaa tarkasteluvuodesta, mutta ensimmäiselle vuodelle ei ole 

esitetty kunnossapitotoimenpiteitä. Kunnossapitokustannusten yhteenveto on esitetty 

seuraavassa taulukossa (Taulukko 2). PTS-laskelmassa esitetyt toimenpiteet ovat suuntaa-

antavia eikä PTS-taulukkoa tule käyttää suoraan kiinteistön kunnossapidon suunnitteluun. 
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Taulukko 2. Kunnossapitokustannusten yhteenveto. 

Kunnossapitokustannusten yhteenveto 

Tarkastelujakso 5 vuotta 15 vuotta 

Toimenpide Peruskorjaus Uudisrakentaminen Peruskorjaus Uudisrakentaminen 

Yhteensä 57 000 6 000 182 000 54 000 

Yhteensä, € / m2 / kk 1,00 0,10 1,06 0,31 

 

10.3.8. Elinkaarilaskenta 

Elinkaarikustannuslaskennan yhteenveto on esitetty seuraavassa taulukossa taulukossa 

(Taulukko 3). Laskentajakso alkaa tarkasteluvuodesta. Oletuksena on, että peruskorjaus- tai 

uudishanke saadaan myös valmiiksi tarkasteluvuoden aikana. Tulokset ovat suuntaa antavia. 

Taulukko 3. Elinkaarikustannuslaskennan yhteenveto. 

Elinkaarikustannuslaskennan yhteenveto 

Tarkastelujakso 5 vuotta 15 vuotta 

Toimenpide Peruskorjaus Uudisrakentaminen Peruskorjaus Uudisrakentaminen 

Peruskorjaus tai 

uudisrakentaminen 
1 116 000 2 374 000 1 116 000 2 374 000 

Kunnossapito 57 000 6 000 182 000 54 000 

Energia 89 000 64 000 267 000 191 000 

Yhteensä 1 262 000 2 445 000 1 565 000 2 624 000 

Yhteensä, € / m2 / kk 22 43 9 15 

 

10.3.9. Tulosten tarkastelu 

Peruskorjaaminen on tehdyissä tarkasteluissa selkeästi uudisrakentamista 

kustannustehokkaampaa. Elinkaaren tarkastelujaksot ovat case-esimerkissä suhteellisen 

lyhyitä, 5 ja 15 vuotta. Mikäli tarkastelua ulotettaisiin pidemmälle ajanjaksolle, ero 

vaihtoehtojen välillä muuttuisi. Peruskorjausvaihtoehdossa ei toteuteta kattavaa rakenteiden ja 

järjestelmien peruskorjausta (muuten kuin peruskorjaushetken tarpeiden perusteella), mikä olisi 

ajankohtainen noin 15 – 25 vuoden kuluttua. Esimerkin tarkastelussa ei huomioida 

rahoituskustannuksia ja mikäli tulevaisuuteen sijoitettavia kustannuksia diskontattaisiin 

nykyhetkeen suosisi se peruskorjausvaihtoehtoa. 

10.4. CASE-TUTKIMUS 4 

Esimerkkikohde on Pirkanmaalla sijaitseva 1900-luvun alkupuolella valmistunut noin 750 m2 

laajuinen tiilirunkoinen opetusrakennus. Rakennukseen on tehty eriasteisia selvityksiä ja 
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korjauksia 2000-luvun alkupuolella. Tutkimushetkellä rakennus oli käyttämättömänä 

sisäilmaongelmien vuoksi. 

Kohteeseen tehtiin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, ilmanvaihtotekninen 

kuntotutkimus sekä elinkaaritarkastelu. Tutkimuskokonaisuus toteutettiin Vahanen-yhtiöiden 

toimesta vuosina 2017-2018. Tässä case-tutkimuksen esittelyssä käsitellään vain 

elinkaaritarkastelua. Muu tutkimuskokonaisuus on esitetty (ei-julkisissa) liitteissä. 

Elinkaaritarkastelun päätekijänä sekä vastuuhenkilönä toimi allekirjoittanut. 

10.4.1. Tavoitteet ja menetelmät 

Elinkaaritarkasteluissa esitetään rakennuksen korjauksesta, ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvat 

kustannukset erillisissä laskelmissa seuraavan 5 ja 15 vuoden ajanjaksoilla kolmessa eri 

vaihtoehdossa: 

 Vaihtoehto 1: Rakennukselle toteutetaan tutkimuksissa esitetyt kiireelliset toimenpide-

ehdotukset (käyttöä turvaavat toimenpiteet) ennen käyttöönottoa ja rakennus 

peruskorjataan 8 vuoden kuluttua. 

o Rakennuksen riittävän sisäilman laadun varmistamiseksi vaadittavat 

toimenpiteet suoritetaan viipymättä siten, että peruskorjauksen aloitusta voidaan 

odottaa 5-10 vuotta 

 Vaihtoehto 2: Rakennus peruskorjataan ennen käyttöönottoa. 

o Esitetty peruskorjaus ei ole kattava ja koskee sisäilman laadun parantamisen 

kannalta keskeisiä rakenteita ja järjestelmiä.  

 Vaihtoehto 3: Rakennus puretaan ja rakennetaan uusi vastaava rakennus. 

Elinkaaritarkastelun tavoitteena on tuottaa keskenään vertailukelpoista 

elinkaarikustannustietoa eri vaihtoehtoihin sisältyvistä kustannuksista. Elinkaarikustannuksissa 

huomioidaan seuraavat tekijät: 

 Korjaus- ja kunnossapitokustannukset 

o Huomioidaan sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen sekä 

ilmanvaihtoteknisen kuntotutkimuksen tutkimusselostuksessa esitetyt 

toimenpiteet.  

 Muut korjaustarpeet määritellään pääosin tilastollisten teknisten 

käyttöikien perusteella (RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja 

kunnossapitojaksot). 
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o Korjaus- ja kunnossapitotarpeiden sekä kustannusten arvioimiseen osallistuvat 

rakenne-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntijat.  

o Kustannukset ovat alustavia arvioita ja perustuvat tilastotietoon 

(Talonrakennuksen Kustannustieto, Haahtela sekä ATOP- 

kustannuslaskentaohjelma) sekä toteutuneista korjausprojekteista kerättyyn 

tietoon. 

 Uudisrakentamisen kustannukset  

o Lasketaan tavoitehintamenettelyllä tilaohjelman perusteella. 

 Lämpö-, jäähdytys- ja sähköenergian kulutukset. 

o Eri vaihtoehtoihin tehdään energialaskenta soveltaen suppean 

energiatodistuksen laatimistapaa. 

o Lasketaan laskennallisiin energiankulutuksiin perustuen energiakustannukset. 

Esimerkiksi siivous-, vartiointi- ja jätehuoltokustannuksia, vedenkulutusta, kiinteistöveroa tai 

tonttivuokraa ei huomioida laskennassa. 

Kaikki kustannukset on esitetty arvonlisäverottomina (alv. 0 %) ja tarkasteluvuoden 

kustannustasossa. Kustannukset ovat luonteeltaan suuntaa-antavia. 

10.4.2. Energiankulutus ja kustannukset 

Energiankulutus on laskettu laskentapalvelut.fi –ohjelmistolla. Laskennan tuloksena saatiin 

energiatodistukset. Energiankulutuksen yhteenveto on esitetty taulukoissa 9 ja 10. 

Laskennassa käytetyistä lähtötiedoista tulee huomioida seuraavat tekijät: 

 Tarkkoja tietoja rakenteiden toteutustavoista ja esimerkiksi materiaalien 

lämmöneristävyydestä ei ole saatavilla.  

 Merkittävimpien rakenneosien lämmönvastukset laskettiin DOF Lämpö –ohjelmalla. 

Peruskorjauksessa alapohja- ja yläpohjarakenteet uusitaan, joten niiden 

lämmönvastuksiksi oletettiin vuoden 2018 uudisrakentamisen vaatimukset täyttävät 

arvot. Rakenteiden lämmönvastuslaskelmat ovat liitteessä 2. 

o Rakenteiden toteutustavassa on vaihtelua ja laskennassa käytettiin vain yhtä 

(arviolta edustavaa) rakennetyyppiä kullekin rakenneosalle. 

 Energialaskennassa käytettiin yleisesti laskentaohjelman oletuksia (esim. 

rakennusluvan hakemusvuoden määräyksiin perustuen) niiltä osin, kun tarkkojen 

tietojen selvittämisen ei katsottu olevan mahdollista tai erityisen hyödyllistä.  
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 Uudisrakentamisen energialaskennassa käytettiin nykyisen rakennuksen laajuus- ym. 

tietoja. Rakenteiden ja järjestelmien toteutusvaihtoehdot valittiin rakentamisvuoden 

määräysten edellyttämällä tavalla. 

o Poikkeuksena ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen 

arvona käytettiin 55 %:a, jotta energialaskennassa päästiin tavoitearvoon. 

o Uudisrakennuksen laskennassa rakennus toteutettiin jäähdytysilmanvaihdolla. 

 Sähköenergian hintana on käytetty 0,10 €/kWh ja kaukolämmön hintana 0,08 €/kWh. 

Muut energialaskennassa käytetyt lähtötiedot on esitetty liitteessä 3. 

 Energiankulutus oletettiin laskennassa samaksi myös peruskorjaus- 

/uudisrakentamisajalla kuin sen jälkeisellä ajalla. 

10.4.3. Korjauskustannukset eri vaihtoehdoissa 

Korjauskustannukset sisältävät vain tutkimusraportissa esitetyt sisäilman laadun 

parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tyypillisesti korjauskokonaisuus ja siitä syystä myös 

todelliset kustannukset ovat tyypillisesti suuremmat. Muita kiinteistön ylläpidon kannalta 

tarvittavia toimenpiteitä esitetään kohdassa 12.4. 

Mm. seuraavia toimenpiteitä/kustannuksia ei ole sisällytetty laskentaan: 

 Tilamuutokset 

 Kalusteet 

 Kaikki rakenteet ja järjestelmät kattava peruskorjaus (vaihtoehdoissa 1 ja 2) 

 Väistötilat rakentamisen ajaksi 

 Laatutason parannukset siltä osin, kun määräykset eivät sitä edellytä. 

10.4.4. Vaihtoehdon 1 (peruskorjaus vuonna 2026) korjauskustannukset 

Vaihtoehdon 1 korjauskustannusten yhteenveto on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Korjauskustannusten yhteenveto vaihtoehdossa 1. 

Korjauskustannusten yhteenveto 

Toimenpide Kustannus 

Muut-/yleiskustannukset / kiireelliset korjaukset 63 000 

Muut-/yleiskustannukset / peruskorjaus 220 000 

Alapohjat ja maanvastaiset / kiireelliset korjaukset 27 000 

Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet / peruskorjaus 145 000 

Välipohjat / kiireelliset korjaukset 8 000 

Välipohjat / peruskorjaus 172 000 

Yläpohja ja vesikatto / kiireelliset korjaukset 23 000 

Yläpohja / peruskorjaus 214 000 

LVIS-tekniset työt / kiireelliset korjaukset 11 000 

LVIS-tekniset työt / peruskorjaus 54 000 

Yhteensä / kiireelliset korjaukset 133 000 

Yhteensä / peruskorjaus 810 000 

Yhteensä kaikki 943 000 

Yhteensä kaikki, € / m2 1 291 

 

10.4.5. Vaihtoehdon 2 (peruskorjaus heti) korjauskustannukset 

Peruskorjauskustannusten yhteenveto on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5). 

Taulukko 5. Korjauskustannusten yhteenveto vaihtoehdossa 2. 

Korjauskustannusten yhteenveto 

Toimenpide Kustannus 

Muut-/yleiskustannukset 246 000 

Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet 171 000 

Välipohjat  165 000 

Yläpohja ja vesikatto 214 000 

LVIS-tekniset työt  60 000 

Yhteensä 856 000 

Yhteensä, € / m2 1 173 

 

10.4.6. Vaihtoehdon 3 (uudisrakentaminen heti) korjauskustannukset 

Uudisrakennuksen laskettu hankintakustannus on tavoitehintamenettelyn perusteella 1 546 000 

€. Rakennuksen purkamisen kustannuksiksi on laskettu 75 €/m2 * 730 m2 = 55 000 €. 
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Uudisrakentamisen kustannusten yhteenveto on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Uudisrakentamisen kustannusten yhteenveto. 

Uudisrakentamisen kustannusten yhteenveto 

Toimenpide Kustannus 

Nykyisen rakennuksen purku 55 000 

Uudisrakentaminen 1 546 000 

Yhteensä 1 601 000 

Yhteensä, € / brm2 2 193 

 

 

10.4.7. Kunnossapitotoimenpiteet ja kustannukset eri vaihtoehdoissa 

Kunnossapitokustannusten laskentajakso alkaa vuodesta 2018. Kunnossapitokustannusten 

yhteenveto on esitetty seuraavassa taulukossa ja tarkemmat toimenpiteet liitteen 6 PTS-

laskelmissa. PTS-laskelmassa esitetyt toimenpiteet ovat suuntaa-antavia eikä PTS-taulukkoa 

tule käyttää suoraan kiinteistön kunnossapidon suunnitteluun. Kunnossapitokustannuksiin/-

toimenpiteisiin ei ole sisällytetty kohdassa 12.3 esitettyjä sisäilman laadun parantamiseksi 

tehtäviä toimenpiteitä. 

Taulukko 7. Kunnossapitokustannusten yhteenveto seuraavan viiden vuoden aikana. 

Kunnossapitokustannusten yhteenveto, 

tarkastelujakso 5 vuotta 

 

Kiireelliset korjaukset 

heti ja peruskorjaus 8 

vuoden kuluttua 

Peruskorjaus heti Uudisrakentaminen 

Yhteensä 32 000 14 000 9 000 

Yhteensä, € / brm2 / kk 0,73 0,32 0,21 

 

Taulukko 8. Kunnossapitokustannusten yhteenveto seuraavan 15 vuoden aikana. 

Kunnossapitokustannusten yhteenveto, 

tarkastelujakso 15 vuotta 

 

Kiireelliset korjaukset 

heti ja peruskorjaus 8 

vuoden kuluttua 

Peruskorjaus heti Uudisrakentaminen 

Yhteensä 325 000 323 000 131 000 

Yhteensä, € / brm2 / kk 2,47 2,46 1,00 
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10.4.8. Aikataulu ja muut huomioitavat tekijät 

Laskennassa on oletettu, että peruskorjaus tai uudisrakentaminen tapahtuvat vuoden 2018 

aikana ja peruskorjaus vuoden 2026 aikana. Käytännössä tyypillinen toteutusaika on pidempi. 

 

Tavanomainen aikataulu peruskorjaukselle on seuraava: 

 Tarvesuunnittelu ja hankintapäätös x kuukautta 

 hankesuunnittelu 1…3 kuukautta 

 toteutussuunnittelu 2…4 kuukautta 

 rakennuttaminen 2…4 kuukautta 

 toteutusvaihe 4…8 kuukautta. 

Tavanomainen aikataulu uudisrakentamiselle on seuraava: 

 Tarvesuunnittelu ja hankintapäätös x kuukautta 

 hankesuunnittelu 1…3 kuukautta 

 toteutussuunnittelu 3…6 kuukautta 

 rakennuttaminen 2…6 kuukautta 

 toteutusvaihe 9…12 kuukautta. 

Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheissa selvitetään ja huomioidaan mm. tulevat käyttötarpeet ja 

muut tekijät, jotka vaikuttavat rakennuksen käyttöön. Esimerkiksi peruskorjausvaihtoehdossa 

saattaa olla kannattavaa tehdä tilamuutoksia ja uudisrakentamisessa tehdä eri laajuinen 

rakennus. Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheiden kustannuksia tai näissä toteutussisältöön 

mahdollisesti määritettäviä muutoksia ei ole huomioitu laskennassa. 

10.4.9. Elinkaarilaskenta 

Elinkaarikustannuslaskennan yhteenveto on esitetty seuraavissa taulukoissa 9 ja 10. 

Laskentajakso alkaa tarkasteluvuodesta. Oletuksena on, että peruskorjaus- tai uudishanke 

saadaan myös valmiiksi tarkasteluvuoden aikana. Tulokset ovat suuntaa antavia. 

 

 

 

 



75 

 

Taulukko 9. Elinkaarikustannuslaskennan yhteenveto 5 vuoden tarkastelujaksolla. 

Elinkaarikustannuslaskennan yhteenveto, 

tarkastelujakso 5 vuotta 

 

Kiireelliset 

korjaukset heti ja 

peruskorjaus 8 

vuoden kuluttua 

Peruskorjaus heti 
Uudisrakentaminen 

heti 

Korjaus tai 

uudisrakentaminen 
133 000 856 000 1 546 000 

Kunnossapito 32 000 182 000 54 000 

Energia 111 000 101 000 39 000 

Yhteensä 276 000 971 000 1 649 000 

Yhteensä, € / brm2 / kk 6 22 38 

 
Taulukko 10. Elinkaarikustannuslaskennan yhteenveto 15 vuoden tarkastelujaksolla. 

Elinkaarikustannuslaskennan yhteenveto, 

tarkastelujakso 15 vuotta 

 

Kiireelliset 

korjaukset heti ja 

peruskorjaus 8 

vuoden kuluttua 

Peruskorjaus heti 
Uudisrakentaminen 

heti 

Korjaus tai 

uudisrakentaminen 
943 000 856 000 1 601 000 

Kunnossapito 325 000 323 000 131 000 

Energia 320 000 304 000 118 000 

Yhteensä 1 588 000 1 482 000 1 850 000 

Yhteensä, € / brm2 / kk 12 11 14 

 

10.4.10. Tulosten tarkastelu 

Korjaaminen on tehdyissä tarkasteluissa uudisrakentamista kustannustehokkaampaa. 

Elinkaaren tarkastelujaksot ovat case-esimerkissä suhteellisen lyhyitä, 5 ja 15 vuotta. Mikäli 

tarkastelua ulotettaisiin pidemmälle ajanjaksolle, ero vaihtoehtojen välillä muuttuisi. Tämä on 

nähtävissä jo 15 vuoden kohdalla, missä kustannukset lähentyvät toisiaan. 

Peruskorjausvaihtoehdoissa ei toteuteta kattavaa rakenteiden ja järjestelmien kattavaa 

peruskorjausta (muuten kuin peruskorjaushetken tarpeiden perusteella), mikä olisi 

ajankohtainen noin 15 – 25 vuoden kuluttua. Esimerkin tarkastelussa ei huomioida 

rahoituskustannuksia ja mikäli tulevaisuuteen sijoitettavia kustannuksia diskontattaisiin 

nykyhetkeen suosisi se eniten kiireellisiä korjauksia. 
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11. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Työssä on käsitelty laajaa kokonaisuutta ja johtopäätöksiä sekä pohdintaa on tehty jonkin 

verran jo aiemmissakin luvuissa. Tässä luvussa pyritään yhdistämään keskeinen työn sisältö ja 

esittämään johtopäätökset työssä esitetyn elinkaaritarkastelumallin käytöstä. 

Mikäli sisäilmaongelmaiselle rakennukselle tehdään selvitykset huomioiden rakennuksen 

selvitystarpeet kokonaisuutena, luodaan edellytykset myös kokonaisuuden huomioivalle 

suunnittelulle ja järkevälle sekä faktoihin perustuvalle päätöksenteolle. Tällöin luodaan 

edellytykset korjausten tavoitteiden täyttymiselle ilman ylikorjaamista.  

11.1. Tarve riittävän laajoille selvityksille 

Case-kohteissa 1 ja 2 on esitetty hyötyjä, joita voidaan saavuttaa tutkimalla rakennukset 

riittävän kattavasti. Luonnollisestikaan tutkimuksia ei kannata tehdä kattavammin kuin on 

järkevää ja tämän tason määrittäminen voi olla haastavaa. Käytännössä tason määrittely 

perustuu tässä työssä esiteltävässä mallissa kokonaisuudesta vastaavan 

asiantuntijan/asiantuntijaryhmän ammattitaitoon. Jatkotoimenpide-ehdotuksena voidaan 

todeta, että tarkempien yleisten ohjeistuksien laatiminen tutkimussisältöjen määrittämiseen 

olisi suositeltavaa. 

Kuntoarviolla pyritään tarkastelemaan kiinteistöä kokonaisuutena ja määrittämään muun 

muassa kuntotutkimustarpeet. Kuntoarviotyyppinen selvitys voidaan sisällyttää 

elinkaaritarkasteluun tai se voidaan tehdä erillisenä. Elinkaaritarkastelua tehtäessä parhaat 

edellytykset kokonaisuuden huomioiville toimenpidevaihtoehdoille luodaan toteuttamalla 

kuntoarvio osana elinkaaritarkastelua. Keskeisintä valmistauduttaessa kustannuksiltaan tai 

muista syistä merkittäviin tai laajoihin korjaustoimenpiteisiin on huomioida toimenpiteen 

vaikutukset koko kiinteistöön ja niin rakenneosiin kuin teknisiin järjestelmiin. Tällä luodaan 

edellytykset kustannustehokkaalle kiinteistönpidolle. 

Kuntotutkimuksilla pyritään selvittämään tarkkaan jonkin rakenteen tai järjestelmän toiminta 

tai esimerkiksi rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekniset puutteet ja soveltuvat 

korjausmenetelmät. Sisäilmaongelman syyt on tarpeellista selvittää riittävän tarkasti, jotta 

puutteiden korjaamiselle on edellytykset. Muut tutkimukset ovat usein tarpeen myös 

sisäilmaongelmaan liittyen. Esimerkiksi vaipparakenteiden toimintaa ja korjaustarvetta tai 

rakennuksen haitta-aineita ei tyypillisesti selvitetä kattavasti sisäilmalähtöisissä tutkimuksissa. 

Nämä ja monet muut tekijät ovat kuitenkin kiinteästi kytköksissä rakennuksen sisäilman 

laatuun paitsi tutkimushetkellä niin myös tulevaisuudessa. 
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Riittävän kattavat tutkimukset ovat keskeisiä erityisesti sisäilmaongelmaisen rakennuksen 

tapauksessa. Keskittymällä pelkästään sisäilmaongelmaan saatetaan tehdä 

kustannusvaikutuksiltaan huonoja päätöksiä ja päätyä yli- tai alikorjaamiseen. Selvittämällä 

kiinteistön kunto ja toteuttamalla korjaustyöt kokonaisuus huomioiden, voidaan myös 

varmistua, että kaikki sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät tulevat todella huomioiduiksi. 

11.2. Hyödyt tutkimusten yhdistämisessä 

Toteuttamalla rinnakkain tai limitetysti kuntoarvio ja/tai kuntotutkimuksia, voidaan yleensä 

saada synergiaetuja, jotka näkyvät alhaisempina tutkimuskustannuksina (verrattuna samojen 

tutkimusten suorittamiseen erillisinä hankkeina) sekä parantuneena laatuna. Keskeisenä asiana 

tutkimuskokonaisuuden toteuttamisessa on riittävän osaavan vastaavan tutkijan / 

projektipäällikön rooli. Mikäli projektipäällikkö hallitsee kaikki eri tutkimuskokonaisuudet 

ainakin perusperiaatteiltaan, voidaan tutkimusryhmä koota ja eri tutkimuskokonaisuudet nivoa 

yhteen siten, että päällekkäisyyksiltä vältytään ja selvityksistä saatu tieto saadaan koottua 

yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Keskeisenä etuna tutkimusten yhdistämisellä voidaan 

saavuttaa myös selkeästi nopeampi aikataulu tutkimusten suorittamiselle, mikä on esimerkiksi 

sisäilmaongelmaisen rakennuksen tutkimisen yhteydessä usein erityisen tärkeää. 

Yhdistettäessä tutkimuksia tulee etukäteen määrittää keskeisimmät tutkimustarpeet ja laatia 

näistä tutkimussuunnitelmat. Esimerkiksi jo ennen kuntoarvion tekemistä saattaa olla tiedossa, 

että julkisivujen kunto vaatii tarkempia tutkimuksia perustuen käyttöikään ja rakennetyyppiin. 

Tai kiinteistö on rakennettu aikana, jolloin rakentamisessa käytettiin yleisesti nykyään haitta-

aineiksi luettuja materiaaleja. Tällöin voi olla kannattavaa suorittaa julkisivujen kuntotutkimus, 

haitta-ainetutkimus ja kuntoarvio rinnakkain.  

Keskeisimmät tutkimustarpeet voidaankin usein määrittää lähtötietojen ja kohdekatselmuksen 

perusteella. Tällöin jo ensimmäisessä vaiheessa voidaan yleensä laatia tutkimussuunnitelmat ja 

lisätutkimuksilta sekä niiden edellyttämiltä lisäkustannuksilta ja -aikataululta voidaan välttyä. 

Usein tutkimustarpeiden määrittäminen tällä tavalla edellyttää kattavaa lähtötietojen 

läpikäyntiä ja kohtalaisen suurta työmäärää. Tästä syystä tutkimustarpeiden määrittämisestä ja 

tutkimussuunnitelmien laatimisesta tehdään usein erillinen toimeksianto tilaajan ja konsultin 

välille.  

11.3. Hyödyt elinkaarikustannusvertailusta 

Alhainen alkuinvestointikustannus on usein jopa merkittävin tavoite rakennushankkeessa. Kun 

rakennuksen elinkaarta tarkastellaan pidemmällä jaksolla, on tällainen ajattelu lyhytnäköistä. 
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Elinkaarikustannuslaskenta mahdollistaa toteutusvaihtoehtojen kustannusten vertailemisen 

pidemmällä ajanjaksolla. Tällöin vaihtoehtoisista korjaustavoista voidaan valita 

kokonaiskustannuksiltaan edullisin. 

11.4. Elinkaarikustannukset eri toteutusvaihtoehdoissa 

Kun rakennusta tarkastellaan pääasiassa sisäilmaongelmien ja teknisten toimenpidetarpeiden 

osalta, niin tulosten perusteella korjaaminen on case-tutkimuksissa 3 ja 4 selkeästi 

uudisrakentamista kustannustehokkaampaa. Elinkaaren tarkastelujaksot ovat case-esimerkeissä 

suhteellisen lyhyitä, 5 ja 15 vuotta. Mikäli tarkastelua ulotettaisiin pidemmälle ajanjaksolle, ero 

vaihtoehtojen välillä muuttuisi. Uudisrakennuksen järjestelmien ja rakenteiden tekniset (ja 

todennäköisesti myös taloudelliset) käyttöiät eivät pääosin lähesty loppuaan yhtä pian kuin 

korjausvaihtoehdoissa. Tämä lisää kunnossapitoinvestointeja korjausvaihtoehdoissa verrattuna 

uudisrakentamiseen. Toisaalta, mikäli esimerkkilaskennoissa olisi huomioitu myös 

diskonttokorko, olisi investointien siirtäminen tulevaisuuteen kannattavampaa. 

Peruskorjausvaihtoehdossa ei toteuteta kattavaa rakenteiden ja järjestelmien kattavaa 

peruskorjausta (muuten kuin peruskorjaushetken teknisten tarpeiden perusteella), mikä tekisi 

uuden peruskorjauksen ajankohtaiseksi noin 15 – 25 vuoden kuluttua. Toisaalta myös 

uudisrakennuksen peruskorjaus voisi olla ajankohtainen piakkoin 25 vuoden jälkeen.  

Peruskorjatun rakennuksen arvo tai esimerkiksi käytettävyys eivät tyypillisesti vastaa 

uudisrakennusta. Eroa rakennusten arvossa eri vaihtoehtojen välillä tarkastelujakson päätyttyä 

voitaisiin vertailla jäännösarvon laskennalla. Tässä työssä esitetyssä mallissa jäännösarvoa ei 

lähtökohtaisesti lasketa, koska jäännösarvon määrittämiseen eri vaihtoehtojen välillä liittyy 

runsaasti epävarmuustekijöitä, eikä kaikkia arvoon vaikuttavia tekijöitä voida kuitenkaan 

järkevällä tavalla huomioida. Jäännösarvoa tarkastelemalla ei voida vertailla myöskään 

esimerkiksi uudisrakennuksen mahdollisesti paremmasta käytettävyydestä aiheutuvaa hyötyä. 

Käytettävyyden parantumista voidaan tarkastella esimerkiksi ottamalla tunnuslukutarkasteluun 

mukaan rakennuksen käyttäjämäärä, mikä voi muuttua esimerkiksi peruskorjauksessa, vaikka 

rakennuksen pinta-ala pysyisi samana. Myös pinta-alaperustaiset tunnusluvut ovat kuvaavia, 

etenkin jos tarkastellaan eri laajuisia vaihtoehtoja. Elinkaaritarkastelun tuloksia onkin usein 

kuvaavampaa tarkastella suhteessa rakennuksen ominaisuuksiin. Esimerkiksi 

energiakulutuksia on syytä tarkastella ominaiskulutuksina kWh/brm2 mutta myös kWh/käyttäjä 

on usein varsin informatiivinen. Mikäli esimerkiksi kustannuksia tarkastellaan vain 
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absoluuttisina euromäärinä, eri vaihtoehtojen ominaisuuksien erot ja niiden vaikutus 

kustannuksiin eivät ole selkeästi hahmotettavissa. 

Tässä työssä esiteltyjen case-kohteiden tarkastelussa ei ole huomioitu rahan aika-arvoa. Jotta 

tulevaisuuteen sijoittuvien kustannusten rahan aika-arvo voitaisiin ottaa mukaan tarkasteluun, 

tulee kustannukset muuttaa nykyarvoon. Tulevaisuuteen sijoittuvat kustannukset ovat 

edullisempia nykyhetkeen verrattuna. Tällä perusteella kustannusten siirtäminen 

mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen on kannattavaa. Usein rakennuksen rakenteen tai 

järjestelmän uusimisajankohdan määrittäminen siten, että toimenpiteiden viivästymisestä 

aiheutuva riski ja uusimiskustannusten viivästyttäminen ovat tasapainossa, on haastavaa. 

Vertailemalla laskennan tuloksia tekemällä diskonttaus eri korkokannoilla, voidaan 

korkokannan vaikutusta vertailla helposti ja havainnollisesti.  

11.5. Tulosten luotettavuus 

Esitetyn laskentamallin tuloksiin liittyy useita erilaisia epävarmuustekijöitä. Keskeisimpänä 

niistä on tulevaisuuteen sijoittuvien muuttujien määrittäminen. Täydelliseen tarkkuuteen ei 

voida päästä tai ole tarkoituksenmukaista pyrkiä. Tavoitteena on saada siinä määrin luotettavia 

tuloksia, että eri vaihtoehtojen keskinäiset erot voidaan todeta riittävän luotettavasti. 

Matemaattista, käytännössä toimivaa, kaavaa luotettavuuden tai kääntäen virheen arviointiin ei 

voitane määrittää. 

Korjaustarpeiden määrittämiseen liittyy aina oletuksia – kaikkia mahdollisia muuttujia ei voida 

selvittää – mutta riittävän kattavilla ja laadukkaasti toteutetuilla esiselvityksillä voidaan päästä 

kohtalaisen tarkkaan lopputulokseen. Kun puutteet ja korjaustarpeet ovat selvillä, voidaan 

näiden perusteella määrittää tarkemmat korjaustoimenpiteet. Toimenpiteiden määrittämisessä 

on tyypillisesti lukuisia vaihtoehtoja, joiden väliset erot voivat vaikuttaa koko kiinteistön 

elinkaarikustannuksiin erittäin merkittävästi. 

Korjaus-, purku- ja uudisrakentamiskustannuksia voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä, 

joiden tarkkuus vaihtelee. Nämä ovat kuitenkin aina alustavia arvioita ja lopullinen kustannus 

riippuu mm. kilpailutuksesta. Lisä- ja muutostöihin pyritään laskentamallissa varautumaan 

tapauskohtaisesti noin 10-25 % osuudella korjauskustannuksista. Osuus määritetään 

arvioimalla kohde- ja korjausvaihtoehtokohtaisesti korjaustöissä esiin tulevien ja 

lisäkustannuksia aiheuttavien muutosten todennäköisyyttä. Tähän vaikuttavat mm. tehtyjen 

tutkimusten kattavuus, korjausvaihtoehtojen ominaispiirteet ja kohteen ominaisuudet. Tässä 
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työssä esitellyssä mallissa korjaus-, purku- ja uudisrakentamiskustannusten tarkka laskenta eri 

vaihtoehdoissa esitetään raportin liitteissä.  

Kunnossapitokustannuksien laskentatarkkuus on vahvasti yhteydessä aikaan; nykyhetken ja 

lähitulevaisuuden toimenpidetarpeet voidaan määrittää luotettavasti, mutta esimerkiksi 

ympäristön rasitusten ja rakennuksen käytön vaikutuksia tietyn rakenteen tai järjestelmän 

käyttöikään ei voida tarkkaan ennustaa. Esitetyssä mallissa kustannukset lasketaan 

menetelmällä, joka on tyypillisesti käytössä kuntoarvioitsijoilla eli perustuen sekä kerättyyn 

tietoon vastaavista hankkeista, että tilastotietoon. Kokenut kuntoarvioitsija, jolla on 

mahdollisesti myös esimerkiksi rakennuttamis- tai urakointikokemusta, voi yhdistää tähän 

omakohtaista kokemusta kustannuksista. Tässä työssä esitellyssä mallissa 

kunnossapitokustannuksista eri vaihtoehdoissa raportin liitteenä esitetään aina PTS-

suunnitelmat kustannuksineen ja toimenpiteineen. 

Energiankulutus ja siitä syntyvät kustannukset ovat haastavia laskea. Kuten tässäkin työssä on 

esitetty, niin esimerkiksi palvelurakennuksissa toteutunut energiankulutus on tyypillisesti 

laskennallista kulutusta suurempaa. Työssä esitellyssä mallissa tyydytäänkin siihen, että virhe 

on samansuuntainen kaikissa elinkaaren tarkasteluvaihtoehdoissa. Tällöin virheen merkitys 

vaihtoehtoja vertailtaessa ei ole niin suuri kuin verrattaessa toteutunutta ja laskennallista 

kulutusta. Energiakustannuksiin vaikuttaa energiankulutuksen lisäksi energian hinta. Energian 

hinta on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna noussut ja se voidaan huomioida laskennassa 

vuotuisena kasvuna. 

Tässä työssä esiteltävässä mallissa laskennan lähtötiedot, laskenta ja tulokset sekä 

johtopäätökset esitetään raportissa selkeästi omina kokonaisuuksinaan. Tällöin laskenta on 

läpinäkyvää ja tuloksia sekä niiden luotettavuutta voidaan helposti tarkastella. 

Tämän työn mukaisessa mallissa energiankulutus ja -kustannukset sekä kunnossapito- ja 

korjaustoimenpiteet ja -kustannukset perustuvat kohdekohtaisiin tarpeenmukaisella 

tarkkuudella tehtyihin kattaviin tutkimuksiin ja laskelmiin. Kun toimintatapaa verrataan 

esimerkiksi yleisten suoriteperusteisten (esim. korjaukset €/m2/vuosi) tai 

lisäkustannuskertoimien (korjausten prosenttiosuus rakentamiskustannuksista vuotta kohden) 

käyttöön perustuvaan elinkaarikustannuslaskentaan, luo se edellytykset selkeästi parempaan 

tarkkuuteen ja luotettavuuteen. 
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Koska vastaavaa mallia vaihtoehtoisten toimenpidesisältöjen elinkaaritarkasteluun ei ole 

käytössä, ei keskinäistä vertailua voida tehdä. Kun kohteita toteutetaan mallin mukaisesti, 

löytyy jatkossa varmasti kehityskohtia, millä luotettavuutta ja laskentatarkkuutta voidaan 

parantaa. Laskennallinen tulos on kuitenkin aina arvio tulevasta ja siksi jo luonteeltaan vain 

suuntaa antava. 
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