
Työterveyslaitos, Rauno Holopainen

Työskentelen Työterveyslaitoksella 
teknologiajohtajan tehtävässä. 
Koulutukseltani olen tekniikan tohtori 
(TKK/2004).  Työkokemusta minulla on 
rakentamisen (Kostamus), 
kiinteistöhuollon (ISS) ja tutkijan (TKK) 
työtehtävistä. Työpäiväni kuluvat 
rakennusten energiatehokkuuteen, 
ilmastointiin ja sisäilmaan liittyvien 
tutkimushankkeiden parissa. 
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LVI-tekniikan historiaa (EX AX LUX)
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LVI-tekniikan kehittyminen (EX AX LUX)
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VTT tutki suomalaisten koulurakennusten 
sisäilman laatua vuosina 1963–1969

• Jo tuolloin havaittiin koulujen ilmanvaihto- ja 
lämmitysjärjestelmien käytössä ja kunnossa 
olevan puutteita, joita voitaisiin vähentää 
sekä asianmukaisen huollon että riittävän 
selväpiirteisten ja velvoittavien 
käyttöohjeiden avulla

• Sisäilman laadun parantamiseksi koulujen 
sisäilmastolle ehdotettiin tavoitteiden 
määrittelyä ja vastaanottotarkastukset 
ehdotettiin tehtäviksi luotettavilla 
mittauksilla
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Kosteus- ja homekorjausten pääasiallisia syitä 
suunnittelu- ja rakentamisvirheet sekä huolto- ja 

käyttötapavirheet (Kuntaliitto 2006)
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Ilmanvaihdon huono toiminta ja putkistovuodot 
ovat tärkeitä taustalla olevia tekijöitä kosteus- ja 

homevaurioissa (Kuntaliitto 2006)
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Rakennuksen kosteuslähteitä (Ojala 2013)
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LVI-järjestelmistä aiheutuu vesivahinkoja ja 
kosteusvaurioita rakennukseen

• Muun muassa 
– putki- ja laitevuotojen
– viemäritukosten ja viemäreiden 

kapasiteetin ylittymisen
– eristämättömien putkistojen ja kanavien
– kosteuskuormaan nähden riittämättömän 

ilmanvaihdon
– rakenteiden ilmavuotojen
– rakennusten ylipaineisuuden takia 

• Kosteusvaurioita aiheuttavat myös 
järjestelmien virheellinen käyttö



Putkivuodot nousseet kalleimmaksi kotivahingoksi 
(Rakennuslehti, 06.08.2010 Talous)

• Vesivuotojen aiheuttamat vahingot ovat nousseet suurimmaksi 
korvattavaksi kotivahingoksi Suomessa. Savon Sanomien 
mukaan putkivahingot ovat ohittaneet ensimmäistä kertaa 
tulipalojen aiheuttamat vahingot.

• Finanssialan keskusliiton mukaan putkistot ovat monessa 
vanhassa talossa huonossa kunnossa, eivätkä asukkaat 
ymmärrä remontin tarvetta. Uusissa taloissa vesivahingot 
johtuvat usein puolestaan rakennusvirheistä. Lisäksi ongelmia 
aiheuttavat astianpesukoneet.

• Viime vuonna vakuutusyhtiöt korvasivat vuotovahinkoja yli 70 
miljoonalla eurolla. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin keskimäärin 53 
vuotovahinkoa joka päivä.



Toistuvat putkivuodot saattavat aiheuttaa 
sisäilmaongelmia (Helsingin Sanomat, A4, 13.5.2012)
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Ilmastointikoneen kosteuslähteitä

Seppänen ym. (2004)



Huollon ja kunnossapidon laiminlyönti aiheuttavat 
toimintahäiriöitä ja lyhentävät laitteiden käyttöikää



Laitteiden huoltoa helpottavat väljät tilat



Ryömintätilan kunnollisesta tuuletuksesta on 
huolehdittava



Tuuletettujen yläpohjien tiiviys-, tuuletus sekä 
lämmön- ja kosteuseritys on oltava riittävä



Märkätilojen ilmanvaihto ja viemäröinnin toiminta 
on kosteuden poistamisen kannalta tärkeää



LVI-järjestelmistä aiheutuvia kosteusvaurioita 
voidaan vähentää muun muassa

• Välttämällä monimutkaisia ja usein huoltoa tarvitsevia 
järjestelmiä

• Käyttämällä ammattitaitoista työvoimaa
• Panostamalla järjestelmien käytönaikaiseen huoltoon ja 

ennakoivaan kunnossapitoon
• Välttämällä korjaustapoja ja -menetelmiä, joiden kestoiästä ei ole 

varmuutta tai joiden laadussa on havaittu suurta vaihtelua
• Teettämällä säännöllisesti LVI-järjestelmien kuntoarvio ja

-tutkimus 
• Uusimalla järjestelmät, kun niiden tekninen käyttöikä on 

päättynyt



LVI-järjestelmien kuntoarvio- ja 
-tutkimusohjeita

• Asuinkiinteistön kuntoarvio – Tilaajan ohje (RT 18-11059, 
LVI 01-10481, KH 90-00489)

• Liike- palvelukiinteistön kuntoarvio – Tilaajan ohje (RT 18-
11085, LVI 01-10509, KH 90-00500)

• LVV-kuntotutkimusopas 2012 – Opas lämmitys-, vesi- ja 
viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin 
(http://uutiset.hometalkoot.fi/)

• Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden 
kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen (valmistuu vuoden 
2014 alkupuolella)


