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SISÄLTÖ

• Rakennusperinnön suojelusta

• Selvityksistä sisäilmakorjauksissa

• Kokonaisuuden hallinnasta
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RAKENNUSPERINNÖN 
SUOJELUSTA



MITÄ SUOJELEMME KUN 
SUOJELEMME RAKENNUSPERINTÖÄ
• Menneisyyden todistusvoimaa, joka 

on sitoutunut eri aikakausien aitoihin 
ympäristöihin, rakennuksiin, 
rakenteisiin ja materiaaleihin.

• Suojelun tavoite on säilyttää 
rakennus ”ikuisesti”.

• Suojelukohteita yhdistää vain se, 
ettei niitä saa purkaa ja niihin 
kohdistuu suojelumääräyksiä.

• Suojelu toteuttaa oikeastaan 
MRL:n 117§ eli 

”Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa 
huomioon rakennuksen 
ominaisuudet ja erityispiirteet sekä 
rakennuksen soveltuvuus aiottuun 
käyttöön.”
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SELVITYKSISTÄ

Selvitysten tekeminen hyvin ja ajoissa 
on edullista verrattuna ylikorjaamiseen 
tai korjauskierteeseen, jotka voivat olla 
seurausta puutteista selvityksissä.
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RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Sisäilmakorjausten kannalta on 
korjaushistorian ja muutosvaiheiden 
selvittäminen ja yhdistäminen muihin 
tutkimuksiin on tärkeää, koska:

Sisäilmaongelma ei ole oma erillinen 
vaurionsa, vaan seurausta jostain 
muusta ongelmasta kuten: 

➢alun perin huonosti toimivasta 
rakenteesta, 

➢väärästä tavasta käyttää rakennusta,

➢hoidon ja ylläpidon laiminlyönnistä,

➢rakenteita ymmärtämättömästä 
korjaus- tai muutostyöstä.
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KUNTOTUTKIMUS
• On tunnettava tai selvitettävä, miten 

rakenteet toimivat ja verrattava 
rakenteen kuntoa rakenteen normaaliin 
toimintaan, ei nykymääräyksiin.

– YM:n asetuksessa rakennusten kosteus-
teknisestä toimivuudesta: ”Jos rakenteessa 
ei ole kosteustekniseltä toimivuudeltaan 
muutosta vaativaa suunnittelu- tai 
toteutusvirhettä, on korjaus- ja 
muutostyössä tai käyttötarkoituksen 
muutoksessa ensisijaisesti noudatettava 
alkuperäisen rakenteen toimintatapaa.”

• Rakenteiden ja rakennusmateriaalien 
ikä ja sijainti (esim. yhteys maaperään) 
tulee huomioida kun arvioidaan niiden 
kuntoa tai esimerkiksi 
mikrobinäytteiden tarvetta tai tuloksia.



RISKIRAKENTEISTA

• Ymmärretään liian usein ”rakenteeksi, joka tulee poistaa”.

• Tarkoittaa kuitenkin ”ei-toivotun mahdollisuutta”, joka tulee huomioida 
suunnittelussa, korjaamisessa ja ylläpidossa.

• Suojelukohteissa on arvioitava, tekeekö jokin aiottu toimenpide 
aiemmin hyvin toimineesta rakenteesta riskirakenteen. Jos tekee, on 
kysyttävä, voisiko tilanteen sittenkin säilyttää ennallaan?

• Jos suojellussa rakennuksessa todetaan tai sinne synnytetään 
muutoksilla riskirakenteita, tulee niille tehdä seurantasuunnitelma ja ne 
tulee huomioida rakennuksen huollossa ja ylläpidossa.



HAITTA-AINETUTKIMUS
• Haitta-aineet tulee aina selvittää.

• Osasta aineita ei ole haittaa, vaan ne voi 
säilyttää rakenteissa sellaisenaan, 
(esimerkiksi ehjät kvartsivinyylilaatat, 
joissa asbestia tai lyijypitoinen maali)

• Osan voi säilyttää kapseloimalla ja 
alipaineistamalla rakenteen niin, ettei 
sisäilman laatu heikkene (esimerkiksi 
kreosootti)

• Osa tulee poistaa, koska niistä on 
haittaa sisäilmalle eikä haittoja voi 
poistaa kuin purkamalla (esimerkiksi 
öljyhiilivedyt)

• Se, että haitallisen jätteen raja-arvo 
ylittyy, ei tarkoita, että materiaali tulee 
poistaa.



KOKONAISUUDEN 
HALLINNASTA



KOKONAISUUDEN HALLINTAA
• Rakennusta tulee käsitellä kokonaisuutena. 

• Jos tehdään korjauksia tai muutoksia yhteen kohtaan, on sillä vaikutuksia 
koko rakennukseen ja sen toimintaan. Tai jos löydetään vaurio yhdestä 
kohdasta, ei se tarkoita että koko rakenne on uusittava. 

– Esimerkiksi välipohjien orgaanisen materiaalin merkitykseen sisäilman laadulle 
vaikuttavat mm. rakenteen toteutustapa, kosteusrasitus, vaurioitumisaste, 
vaurioitumislaajuus, ilmatiiviys ja painesuhteet.

• Tutkimusten tekijöiden olisi tarkastettava korjaussuunnitelmat tai jopa 
oltava mukana suunnittelussa ja ylläpidon ohjeistuksessa, jotta kaikki 
havaitut asiat tulisi huomioitua.

• Suojelukohteissa ihanne olisi, että niitä seurattaisiin ja hoidettaisiin niin 
hyvin, että rankkaa peruskorjausta ei koskaan tarvittaisi. Tällöin säilyisivät 
todennäköisesti rakennuksen arvot ja sisäilman laatu parhaiten.
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HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ ARPPEANUM

➢hyvät selvitykset korjaustyön 
pohjaksi

➢välipohjissa keskityttiin kohtiin, 
joissa RHS:n perusteella riskejä

➢löytyi mm. kosteusvaurioon viittaavia 
mikrobeja

➢korjaustoimenpiteillä puututtiin 
todettuihin ongelmiin ja eri tiloissa 
korjaukset tehtiin eri tavoin

➢korjauksen onnistumista seurattiin 
tehostetusti

➢muutama henkilö lähes kahdesta 
sadasta oireillut, mutta syynä 
lienevät uusien kalusteiden hajut tai 
ilmanvaihdon säätöongelmat
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YHTEENVETO

Tehdään ajoissa rakennushistoriallinen selvitys sekä 
muut tutkimukset ja analysoidaan niitä yhdessä.

Kohdennetaan korjaustoimenpiteet täsmällisesti 
turhaa uusimista välttäen.

Seurataan korjausten onnistumista ja 
ohjeistetaan rakennuksen ylläpito korjausten jälkeen.

Sijoitus jatkuvaan ylläpitoon säilyttää suojellun rakennuksen 
arvot sekä sisäilman laadun paremmin kuin isot peruskorjaukset. 
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