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Tutkimuksen tausta 

• Viisi korjaushanketta 

• Seuranta ongelmien 

ilmestymisestä toteutukseen 

• Toimintatavat kiinteistöjen 

ylläpidossa ja hoidossa 

• Vaiheet asiakirjojen ja 

haastattelujen avulla. 

• Syyt puutteisiin ja keinoja 

niiden välttämiseksi 
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Havaintoja 

seurantakohteista 
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• Alapohja korjattiin 2 200 €/brm2 

mutta ei vuotavaa vesikattoa.  

Tilamuutoksia       1 600 €/brm2 

 

• Tuulettumattomaan seinään 

tuuletusaukkoja 

 

• Kiireelliset korjaustoimenpiteet 

poistivat ongelmat. Laajamittaiset 

korjaukset 2500 €/brm2 

 

 



Havaintoja 

seurantakohteista 
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• Tilat uusitaan vastaavanlaisiksi 

vaikka toiminta on hankalaa 

 

• Suuria rahasummia pienten 

kohteiden korjaamiseen.  

 

• Kustannukset 2500-2800 €/brm2 

 



Yhteenveto havainnoista 
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• Rakennuksia ei tutkita 

• Tulokset eivät siirry eteenpäin  

• Tiedonkulussa katkoksia 

• Tilaamisen, suunnittelun ja 

urakoinnin hajautuminen 

• Priorisointimenetelmät 

puuttuvat 

• Rakennuksen elinkaari ja 

kunnan tilasuunnittelu 



Kiinteistön arvon 

määrittäminen 

• Korjauskustannukset nostavat suoraan 

kiinteistön arvoa. 

6 



Kiinteistön arvon 

määrittäminen 
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Pinta-ala (brm2) 835       

Uudishinta (€/m2) 2040       

Rakennusosan kunto (%) ennen jälkeen 

Sisäpinnat tyydyttävä 6 uusi 9 

Kalusteet tyydyttävä 3 tyydyttävä 3 

Ikkunat hyvä 4 hyvä 4 

Ovet tyydyttävä 2 uusi 3 

Väliseinät tyydyttävä 5 hyvä 7 

Vesi ja viemäri tyydyttävä 4 uusi 5 

Lämmitys tyydyttävä 3 tyydyttävä 3 

Koneellinen iv tyydyttävä 9 uusi 14 

Sähkö tyydyttävä 7 uusi 9 

Teletekniikka tyydyttävä 0 uusi 1 

Ulkopinnat tyydyttävä 8 tyydyttävä 8 

Runko tyydyttävä 15 tyydyttävä 15 

Yhteensä (%)   66   81 

Tekninen arvo (M€)   1,1   1,4 

Teknisen arvon muutos (M€) 0,3 

Korjausbudjetti (M€)   1,6 

• Tarkastelemalla kiinteistön 

teknistä arvoa saadaan 

parempi kuva 

korjaustoimien vaikutuksista 

 

• Korjaus ei nosta kiinteistön 

teknistä arvoa, jos 

korjaustoimet on kohdistettu 

väärin 

 

 (Haahtela, Y. & Kiiras, J. 

Talonrakennuksen kustannustieto 

2011.) 



Korjaamisen riskit 

• Kosteusriski -> korjatessa syntyy uusia kosteusvaurioita 

• Laaturiski -> korjaus epäonnistuu 

• Terveysriski -> henkilöiden loukkaantuminen 

• Turvallisuusriski -> tulipalo, varkaus 

• Ympäristöriski -> maaperän saastuminen, päästöt 

• Tilariski -> tilojen tyyppi, koko tai määrä on vääränlainen 

• Kustannusriski -> korjausbudjetti ylittyy 

• Aikatauluriski -> aikataulu pitkittyy 
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Tilojen käytettävyys 

• Käytettävyyteen kiinnitetään melko vähän 

huomiota 

• Ihminen helpommin sopeuttaa toimintaansa kuin 

muokkaa ympäristöään 

• Toimitiloissa ei pitäisi sallia toiminnallisia 

puutteita 

• Tarkasteltava myös tilojen tekninen käytettävyys 
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Toiminnallinen 

tilantarvesuunnittelu 

• TOIMINNAT    TILAT  

• Strategia -> Toiminnat -> Prosessit -> Tilantarve 

• Epäkohdat esille  

• Käyttäjä etsii ratkaisut 

• Tilantarve vähenee toiminnan tason siitä kärsimättä 

• Tilojen käyttäjät avainasemassa 
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• Vanhojen tilojen toimivuus 

– Toiminta hankalaa, tiloja vajaakäytöllä 

– Bruttoalan vertailu ei anna oikeaa kuvaa 

– Toiminta määrittää tarvittavat tilat 

• Korjaamisen riskit (aina tulee yllätyksiä) 

– Jos rajana korjausaste 70% budjettiylitys 15% 

-> onkin korjausaste 81%. 

– Käyttö- ja ylläpitokustannukset 

 

Korjata vai rakentaa uutta? 
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Korjaussuunnittelu ja -

urakka 

• Hankintaan panostettava 

• Energiatehokkuusmääräykset lisäävät riskejä 

• Kuntotutkija tarkastaa/arvioi 

korjaussuunnitelmat 

• Viestintä suunniteltava 

– Avointa, selkeää 

– Aktiivista ja säännöllistä 

– Keskustelua 
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Korjausrakentamisen 

energiatehokkuusmääräykset 

• Kolme vaihtoehtoista menetelmää: 

a) Järjestelmä- ja rakennusosakohtaiset  vaatimukset 

 (ulkoseinän ja yläpohjan U-arvon puolitus) 

b) Energiankulutusvaatimus rakennusluokittain 

 Pientalot ≤ 180 kWh/m2    

 Asuinkerrostalo ≤ 130 kWh/m2   jne 

c) E-luvun pienentäminen rakennusluokittain 

 Pientalot: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 

 Asuinkerrostalo: E-vaadittu ≤ 0,85 x E-laskettu  
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Taloudellinen tarkastelu 1/3 

• Asuinrakennuksen julkisivukorjaus 

• Lämmitysenergiansäästö vuodessa 10 000 kWh 

• Lämmitysenergianhinta 0,10 €/kWh 

• Kuinka paljon energiatehokkuuden 

parantamisesta aiheutuvat lisäkustannukset 

voivat olla? 
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Taloudellinen tarkastelu 2/3 

• Reunaehdot Maankäyttö- ja rakennuslaissa  

 -> jos taloudellisesti kannattavaa 

• Korjaus- ja muutostöistä annetun asetuksen 

perustelumuistiossa annetaan ohjeita     

 -> tarkastelujakso 30 vuotta 

• MRL:n perusteluissa viittaus Kansallisien 

vaatimustasojen yleiseen arviointiin     

 -> korko 6% ja energian hinnannousu 2% 
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Taloudellinen tarkastelu 3/3 
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 56 085 €  

 14 925 €  

 11 278 €  

 22 902 €  

 26 170 €  

 18 143 €  

 30 000 €  

 -   €   10 000 €   20 000 €   30 000 €   40 000 €   50 000 €   60 000 €  

Korko 0%
ja energia 4%

Korko 10%
ja energia 4%

Korko 10% ja
energia 1%

Korko 3%
ja energia 1%

Korko 4%
ja energia 3%

Korko 6%
ja energia 2%

Korko 0%
ja energia 0%

Energiakorjausinvestointi 



Korjausten arviointi- ja 

seurantalomake 

17 

• Yhteen paikkaan kaikki 

oleellinen tieto 

• Kokonaistilanteen 

hahmottaminen 

• Vaihtoehtojen vertailu 

• Priorisointi 

• Päätöksenteko 



Korjausten arviointi- ja 

seurantalomake 
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Rakenne ja toiminta: 
 

• 4-sivua 

 1: lähtötilanne 

 2: korjaustoimien tarkastelu 

 3: korjauskustannukset 

 4: tilanne korjauksen jälkeen 
 

• Alasvetovalikot 
 

• Vastauksien värikoodaus 
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www.tut.fi/elinkaari → 

Ajankohtaista 

 

 

uutiset.hometalkoot.fi → 

Talkoissa nikkaroitua 

 


