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HANKE

http://www.tsr.fi/


• Maankäyttö- ja rakennuslaki, työturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki

• Korjausratkaisujen terveellisyyden arviointiin suunnitteluvaiheessa ei ole ollut toimintamallia
tai selkeää ohjeistusta

• Tarvitaan selkeämpää ohjeistusta eri korjaussuunnitteluratkaisuista suhteessa eri
käyttöikätavoitteisiin

• Peruskorjaus

• Käyttöä turvaavat toimenpiteet

• Kokonaisuuden hallinta

• Riittävä korjauslaajuus, oikeat korjausratkaisut?

• Pohjana kokonaisvaltainen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

• Korjausten jälkeinen lopputulos, mitä saavutetaan?

• Tavoiteltava altistumisolosuhdetaso

• Laadunvarmistus- ja seurantatoimenpiteet käytön aikana  tavoiteltava altistumisolosuhde koko
käyttöiän ajan

TAUSTAA



• Tavoitteena laatia korjaushankkeeseen arviointimalli

• Erilaiset korjausratkaisut eri käyttöikätavoitteiden mukaan

• Käyttöikätavoitteiltaan erilaisten korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyys

• Korjausratkaisuun liittyvät laadunvarmistus- ja seurantatoimenpiteet

• Korjaushankkeen vastaavien asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset ja/tai -suositukset

• Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä
(216/2015), kosteusvaurion korjaussuunnitelman sisältö (§16)

• Tieto toimenpiteistä, joilla kosteusvaurion aiheuttama haitta tai sen vaikutus sisäilmaan ja
käyttäjiin poistetaan

• Tieto korjatun rakenteen tai järjestelmän toimimisesta suunnitellun käyttöiän ajan

• Arviointimallin mukaisesti laadittua selvitystä voidaan käyttää asetuksessa vaaditun
selvityksen laatimiseen

TAUSTAA JA HANKKEEN TAVOITTEET



• Seitsemän koulurakennusta, joilla erilaiset käyttöikätavoitteet

• Kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset

• Kohteet eri vaiheissa (hankesuunnittelu, toteutussuunnittelu, toteutus)

• Kohteille tehtiin arviointimallin mukaan asetuksen 216/2015 mukaiset selvitykset

HANKKEEN KORJAUSKOHTEET



• Kiinteistönomistaja ja tilaaja

• Kokonaiskuva korjausten vaikutuksesta tilojen altistumisolosuhteisiin

• Jäävät riskit ja niiden hallinta

• Kuntotutkija

• Korjaussuunnittelija

• Käyttäjä

• Viestintä

• Työterveyshuolto

• Lähtötietona terveyshaitan poistumisen tai tilojen terveydellisen merkityksen arvioinnille

KENELLE



• Määrittelee kuntotutkimusvaiheessa vaurioiden laajuuden ja niiden merkityksen
sisäilman laatuun = altistumisolosuhdetaso lähtötilanteessa

• Arvioi korjaussuunnitteluratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja riittävyyttä suhteessa
tavoiteltavaan käyttöikään ja tavoiteltavaan altistumisolosuhdetasoon

• Arvioi ja suunnittelee sekä toteuttaa laadunvarmistustoimenpiteitä

• Arvioi ja suunnittelee sekä toteuttaa tilojen käytönaikaista seurantaa

KENELLE; KUNTOTUTKIJA (KVKT, RTA)



• Korjauslaajuuden määrittäminen yhdessä kuntotutkijan kanssa

• Korjausmenetelmien valinta ja arviointi arviointimallin mukaisesti

➢ Kokonaisuuden hallinta

➢ Asetuksen 216/2015 mukainen selvitys

• Käytettävien materiaalien valinta

• Pölyn- ja puhtaudenhallinta-asiakirja

• Kosteudenhallintaselvitys

KENELLE; KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELIJA
(KVKS)



• Valvoo rakennuksen huolto- ja seurantatoimenpiteiden toteutumista

• Korjausratkaisujen terveydellisen merkityksen arviointi (Työterveyshuolto)

• Terveyshaitan arviointi korjausten jälkeen (Terveydensuojeluviranomainen)

KENELLE; TILAAJA/KIINTEISTÖNOMISTAJA

KENELLE; SISÄILMARYHMÄ

• Määrittelee tavoiteltavan käyttöiän ja altistumisolosuhdetason

• Vastaa huolto- ja seurantatoimenpiteiden toteutumisesta seurantasuunnitelman
mukaisesti

• Suunnitellun käyttöiän päässä tilojen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen arvioidaan
uudelleen (vrt. seurantasuunnitelma)



• Kattava kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

• Talotekniikan kuntotutkimukset

• Haitta-ainetutkimus

• Altistumisolosuhteiden arviointi lähtötilanteesta

• Korjauksilla tavoiteltava käyttöikä ja tavoiteltava altistumisolosuhdetaso

SUUNNITTELUVAIHEEN LÄHTÖTIEDOT ARVIOINTIMALLISSA



Periaatteena, että kaikille rakennusosille valitaan käyttöiältään samantasoiset
korjaustoimenpiteet

• Peruskorjaus (25-30 vuotta)

• Tavoiteltava altistumisolosuhdetaso 1

• Käyttöikä 5-15 vuotta

• Tavoiteltava altistumisolosuhdetaso 2

• Käyttöikä 1-5 vuotta

• Tavoiteltava altistumisolosuhdetaso 2

• Käyttöikä alle 1 vuosi

• Tavoiteltava altistumisolosuhdetaso 2 tai 3 

• Taso 3: Tulee hyväksyttää sisäilmaryhmällä

KORJAUSSUUNNITTELURATKAISUT ERI
KÄYTTÖIKÄTAVOITTEISIIN



KORJAUSSUUNNITTELURATKAISUJEN TERVEELLISYYDEN
ARVIOINTIMALLI



KIITOS!



KORJAUSSUUNNITTELURATKAISUT ERI
KÄYTTÖIKÄTAVOITTEISIIN (1-5 VUOTTA)



KORJAUSSUUNNITTELURATKAISUT ERI
KÄYTTÖIKÄTAVOITTEISIIN (PERUSKORJAUS, 25-30 VUOTTA)


