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1 Johdanto 

Maassamme on viime vuosien aikana herätty sisäilmaongelmien voimakkaaseen kas-

vuun. Sisäilmaongelmista uutisoidaan nykyään lähes päivittäin ja miltei jokainen meistä 

tuntee lähipiirissään henkilön, joka kärsii huonon sisäilman aiheuttamista oireista.  Voi-

daan jopa puhua valtakunnallisesta ilmiöstä. 

Uutisoinnin lisääntyminen selittyy osin sillä, että huonosta sisäilmasta aiheutuvat oireet 

on pystytty yhdistämään mahdollisiin rakennusvirheisiin. Rakennusvirheitä ovat mm. 

puutteellisesti tai virheellisesti korjatut kosteusvauriot, käyttöikänsä loppuun päätyneiden 

rakenteiden säilyttäminen sekä virheellisesti valitut rakennusmateriaalit. Osaltaan sisäil-

maongelmien lisääntyminen saattaa johtua myös tilojen vääristä käyttötarkoituksista, ta-

lotekniikkaan kuuluvien järjestelmien väärästä käytöstä, kiinteistöjen väärästä huollosta 

tai huollon puutteesta.  

Kiinteistöissä havaittujen korjaustarpeiden toteutusta pyritään yleensä viivyttämään 

edessä olevaan täydellisen peruskorjaukseen saakka. On mahdollista, että kyseinen pe-

ruskorjaus tulee siirtymään ja kiinteistön ennestään odottavat korjaukset alkavat tuottaa 

sisäilmaongelmia. Lisäksi kiinteistöjen lisääntynyt korjausvelka vaikuttaa osaltaan sisäil-

maongelmien räjähdysmäiseen kasvuun. Korjausvelka saattaa kasvaa niin suureksi, 

ettei vanhan kiinteistön peruskorjaus nykyvaatimuksien tasolle enää kannata. Mikäli kiin-

teistön korjausaste tai lupakynnys muutoin ylittyy, saattaa vanha kiinteistö uudessa käyt-

tötarkoituksessaan olla taloudellisesti kannattamaton korjauskohde. 

Rakennuslupa-, ja rakentamisvaiheen valvontaprosessin prosessikuvaus sisäilma-asioi-

den osalta on tällä hetkellä puutteellinen ja yhtenäistä käytäntöä tulisi tarkentaa. Si-

säilma- ja kosteusvauriokorjaushankkeiden rakennuslupakäytäntöä tulisi tarkentaa. Kor-

jaushankkeen käynnistävän tutkimuksen suorittajan tulisi olla koulutukseltaan pätevä 

sekä kelpoinen suorittamaan kyseisen tutkimuksen(2). Rakennushankkeiden suunnitte-

lijoiden, valvojien, vastaavien työnjohtajien ja toteuttavan tahon kelpoisuuden määritel-

mää tulisi tarkentaa. Lisäksi ongelmana on koulujen, päiväkotien, väistötilojen ja käyttö-

tarkoitusmuutoksien mahdolliseen sisäilmaongelmaan liittyvien korjaushankkeiden si-

säilmaterveellisyyden puutteellinen valvonta. 
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Korjaushankkeissa, jotka liittyvät rakennuksen terveellisyyteen käyttäjilleen tulisi Ravan 

omavalvontaa tehostaa ja yhdenmukaistaa. Siten, että se koskisi kaikkia Helsingin kau-

pungin valvonta-alueita. Tällä hetkellä Rava valvoo ilman lupaa toteutettavien, käynnissä 

olevien hankkeiden rakennuslupavelvoitteen noudattamista toimenpidepyyntöjen avulla. 

Usein sisäilmaan liittyvät korjaukset tulkitaan kuitenkin kiinteistön normaaleiksi huoltotoi-

menpiteiksi puutteellisen tiedon takia. Rakennushankkeen rakennusluvan varaisuutta ar-

vioitaessa tulisi toimintatapoja yhtenäistää. Tällä hetkellä rakennuksen kuntotutkimuksen 

laatijan kelpoisuusvaatimukset eivät ole yhteneväiset Ravassa. Päädyttäessä yhtenäi-

sen käytännön mukaiseen rakennuslupavaatimukseen tulisi lupakäsittelijöillä olla selkeä 

tieto oikeat kelpoisuusvaatimukset ja hyväksyttämisperusteet täyttävistä hankkeen osa-

puolista. Rakennushankkeiden työmaa-aikainen valvonta perustuu lupamääräyksissä 

esitettyjen määräysten noudattamiseen sekä hyvän rakentamistavan valvontaa raken-

nusaikaisten tarkastusten valvontana tarkastusasiakirjamenettelyn avulla. Lupamää-

räyksiä tulisi tarkentaa, mikäli kyseisellä hankkeella saattaa olla vaikutusta rakennuksen 

terveyteen käyttäjilleen. Lupa-asiakirjoihin kuuluviin rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjei-

siin tulisi tehdä rakennuksen terveyteen käyttäjälleen liittyviä muutoksia. Sisäilma- ja 

kosteusvaurioidenkorjaushankkeiden loppuseurantaa ei käytännössä ole, vaan Rava pi-

tää lopullisen loppukatselmuksen hankkeen lopussa ja päättää kyseisen hankkeen val-

vonnan. 

Sisäilmaongelmaisen kiinteistön omistajat eivät välttämättä tunnista luvanvaraisuuden 

ylittymistä korjaustöiden suunnittelussa eivätkä täten ole yhteydessä rakennusvalvon-

taan. Ravan asiakaspalvelu ja alueiden lupakäsittelijöiden tulkinta luvanvaraisuuden ylit-

tymisestä ei kaikissa tapauksissa ole yhteneväinen johtuen osaltaan virheellisistä kor-

jaushankkeen pohjatiedoista. Mikäli päädytään rakennushankkeen luvanvaraisuuteen 

tulkinnat hankkeeseen vaadittavista, hyväksyttämisperusteet täyttävistä osapuolista 

ovat toisistaan poikkeavat. Tällöin näihin vaativiin rakennushankkeisiin ei välttämättä ole 

kiinnitettynä niiden vaatimaan pätevää ja kelpoista henkilöstöä. Rakennuslupamääräyk-

sissä ei välttämättä ole huomioitu näiden erityislaatuisten rakennushankkeiden erityis-

piirteitä tarpeellisella tarkkuudella, joten työmaa-aikaisella valvonnalla ei ole mahdolli-

suutta toimia yhteneväisesti näissä erityispiirteitä omaavissa vaativissa rakennushank-

keissa. 
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Ravan käyttöön laaditun ohjeen käyttöönoton seurauksena rakennuksen terveellisyyttä 

koskevien rakennushankkeiden luvanmääräytymisvelvoitteen määrittely selkeytyy ja yh-

tenäistyy.  Rakennus- ja korjaushankkeiden vaativuuden arviointi on jatkossa selkeäm-

pää, ja rakennus-, sekä korjaushankkeisiin kytkettävien osapuolien kelpoisuuden mää-

rittely on yhtenäisempää ja yksinkertaisempaa. 

Lupapisteeseen tallennettujen neuvontapyyntöjen, rakennuslupa-asiakirjojen ja muiden 

asiakirjojen perusteella Lupapisteestä muodostuisi entistä hyödyllisempi työkalu raken-

nusvalvontapalvelulle. Lupapisteeseen rakentuvan, rakennuspaikkaan kohdentuvan ra-

kennuksen korjaushistoria tulisi kohdentaa rakennus- tai jopa tilakohtaiseksi.  

Selvitys rakennuksen terveellisyydestä Pks-Rava kortti YL06, tulisi ottaa käyttöön kai-

kissa  korjaushankkeissa sekä oleellisiin käyttötarkoituksenmuutoksiin liittyvissä raken-

nuslupa-asioissa. 

BEM-huoltokirja ja BEM-projektipankki ovat Helsingin kaupungin sisäisiä tietokantoja, 

joihin tallennetaan tietoja rakennuksen huoltohistoriasta ja rakennukseen kohdistuvista 

tutkimuksista ja korjauksista. 

BEM-huoltokirja ja BEM-projektipankin käyttöoikeuksien laajentaminen Ravan käyttöön 

auttaisi ravaa käsittämään rakennuksessa olevan terveellisyyteen liittyvän ongelman 

laajuutta ja vakavuutta, jotta mahdollisen rakennuslupaprosessin vaativuus olisi helposti 

arvioitavissa sekä hankkeen osapuolien kelpoisuusvaatimusten arviointi yksinkertaisem-

paa. 

Lupa-asiakirjoihin kuuluvissa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeissa ei ole riittävän sel-

keästi kerrottu mitkä käyttöön ja huoltoon liittyvät seikat saattavat vaikuttaa rakenteiden 

vaurioitumiseen ja sisäilman heikkenemiseen. 

Sisäilma- ja kosteusvaurioiden korjaushankkeiden jälkiseurantaan tulisi kiinnittää huo-

miota, jotta voitaisiin päätellä rakennushankkeen onnistuminen tai jälkiseurannoilla var-

mistettavat lisävaatimukset. Riittävän pitkän jälkiseurannan tuloksena on mahdollista to-

deta onnistunut rakennushanke, joka on tuolloin mahdollista loppukatselmoida. 
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Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ohje Helsingin kaupungin rakennusvalvontapal-

velulle, jotta rakennusvalvonta pystyisi yhtenäistämään toimintatapojansa rakennuksen 

terveellisyyteen käyttäjilleen liittyvissä rakennushankkeissa. Tämä opinnäytetyö tulee 

keskittymään rakennuksen terveellisyyteen liittyvien rakennus- tai muiden korjaushank-

keiden lupakynnyksen määrittelyyn, sekä pätevien ja oikean koulutuksen omaavien kel-

poisten osapuolien tunnistamiseen rakennusvalvonnan puolelta. 

2 Tausta 

2.1 Rakennusvalvonnan organisointi 

Rakennusvalvontapalvelut on jakautunut viiteen eri yksikköön: Lupayksikköt 1 ja 2, joi-

den tehtävänä on vastata uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen ja käyttötarkoitus-

ten muutoksiin liittyvästä lupakäsittelystä. Julkinen ulkotila, kaupunkikuva, rakennussuo-

jelu sekä maisemaan ja pihoihin liittyvät rakennusvalvonnan lupa- ja muut asiat ovat 

myös tämän yksikön tehtäviä. Rakenneyksikkö valvoo lupien noudattamista rakennus-

työn aikana ja käsittelee rakennetekniset lupahakemukset. Talotekniikkayksikkö valvoo 

taloteknisten-lupien noudattamista rakennustyön aikana ja käsittelee talotekniset lupa-

hakemukset. Rakennetun ympäristön valvontayksikkön tehtävänä on valvoa, että raken-

nus ympäristöineen pidetään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämässä kunnossa, ja 

että rakennusta käytetään vain rakennusluvan sallimalla tavalla.(1) 

Rakennusvalvonta-palvelut vastaa rakennusvalvonnasta, käsittelee lupahakemukset ja 

vastaanottaa ja arkistoi rakennusaikaiset suunnitelmat sekä, valvoo rakennustyötä ja ra-

kennettua ympäristöä. Kokonaisuutena rakennusvalvontapalvelun tehtävänä on osal-

taan varmistaa, että Helsingissä noudatetaan hyvää rakennustapaa ja että rakennettu 

ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä.(1) 

Helsingin rakennusvalvonta pyrkii myöntämällään ja valvomallaan luvalla huolehtimaan, 

että rakennus on käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen. Tämä tapahtuu seuraavassa 

kuvatulla tavalla. 
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Rakennuslupavaiheessa varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus hankekohtaisesti. 

Rakennuslupavaiheessa järjestettävissä ennakkoneuvotteluissa pääsuunnittelija esitte-

lee hankkeeseen liittyvät suunnitteluratkaisut rakennusvalvonnalle. Erityishuomiota kiin-

nitetään mm. kosteudenhallinta- ja hulevesisuunnitelmiin. 

Rakennushankkeen suunnitelmien tulee pohjautua Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) 

ja siihen liittyviin asetuksiin (MRA), rakentamismääräyskokoelmaan, Helsingin kaupun-

gin rakennusjärjestykseen, rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt Topten- ja Pks -

tulkintakortteihin, sekä rakennusvalvonnan asiakasohjeisiin. 

Rakentamisvaiheessa rakennusvalvonnan huomio on sekä rakennuslupapäätöksen että 

rakennusluvassa asetettujen määräysten noudattamisessa. Erityissuunnitelmien arvi-

ointia, suunnitelmien mukaista toimintaa ja hyvän rakentamistavan noudattamista valvo-

taan rakentamisvaiheessa mm. ennalta sovittujen rakennusaikaisten tarkastusten val-

vontana tarkastusasiakirjamenettelyn avulla. 

Rakennustyön suhteutetun viranomaisvalvonnan tarve kasvaa silloin, kun rakennus-

hanke on erityisen vaativa ja etenkin silloin, kun rakennushanke sisältää yleisön ja julki-

sen edun kannalta riskejä. Sen sijaan viranomaisvalvonnan tarve vähenee silloin, kun 

epäonnistumisen aiheuttamat seuraamukset voidaan turvallisuuden ja terveydellisyyden 

kannalta arvioida vähäisiksi.(20) 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on omalta osaltaan varmistua siitä, että ra-

kennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävät edellytykset huolehtimisvelvollisuutensa täyt-

tämiseksi ja että rakennushankkeessa on tarvittavat kelpoisuusvaatimukset täyttävät 

suunnittelijat ja työnjohtajat(20). 

2.2 Helsingin kaupungin rakennusvalvonta 

Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristö- ja lupajaosto ja 

rakennusvalvontaa hoitaa rakennusvalvontapalvelut. Helsingin kaupungin rakennusval-

vontapalveluille jätetään vuosittain yli 3000 lupahakemusta, jotka se pyrkii käsittelemään 

mahdollisimman nopealla aikataululla. 
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Lupakäsittelijä arvioi rakennushankkeen luvanvaraisuuden rakennushankkeeseen ryh-

tyneen toimittamien tietojen perusteella. Luvanvaraisuudesta voi vapautua vain, jos 

MRL, rakennusjärjestys tai rakennusvalvonnan ohjeet vapauttavat luvan hakemiselta. 

Lupahakemuksella tulee olla aina vähintään pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija, 

joiden kelpoisuudet varmistetaan hankekohtaisesti toimitettujen opiskelutodistuksen ja 

referenssiluettelon perusteella (PksRava 120 f 01). Pääsuunnittelija varaa ennakkoneu-

votteluajan, jossa luonnossuunnitelmat esitellään rakennusluvan käsittelijälle. 

Rakennuksen terveellisyyteen liittyvien rakennushankkeiden luvanvaraisuuden arviointi 

saattaa olla hyvinkin haastavaa. Tarvittaessa lupakäsittelijä voi tuoda terveellisyyteen ja 

turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä viikoittaiseen solupalaveriin, joka koostuu moniala-

asiantuntijoista. 

2.3 Lait ja Asetukset 

Tässä osuudessa käydään läpi tärkeimmät juridiset opinnäytetyön tietolähteet. Alla ole-

via lakeja, asetuksia, viranomaisohjeita ja muita ohjeita on tarkasteltu opinnäytetyön ma-

teriaalina siltä osin kuin ne liittyvät rakennuksen terveellisyyteen käyttäjälleen. 

2.3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

MRL 1 § Lain yleinen tavoite 

Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan 
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 

Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tie-
dottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 

Tämän lain rakennusten terveellisyyteen liittyvänä tavoitteena on määrätä rakentamista 

siten, että siinä luodaan hyvät edellytykset mm. hyvälle elinympäristölle. Tavoitteena on 

myös turvata suunnittelun laatu mm. monipuolisen asiantuntemuksen avulla. MRL mää-

rittelee rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennussuunnitelmien sisältöä 

ja vaatimuksia. Rakennusluvan vaatimusperusteet, lupamenettely, rakennushankkeen 



7 

 

osapuolet ja heidän velvollisuutensa, rakennustyön aikainen valvonta sekä siihen liittyvät 

menettelyt määritellään MRL:ssä. Kyseinen laki määrää myös rakennetun ympäristön 

kunnossapitoon liittyvistä asioista, mahdollisista pakkokeinoista ja seuraamuksista sekä 

antaa rakennusvalvontaviranomaiselle mahdollisuuksia vaikuttaa laadukkaan, turvalli-

sen ja terveellisen lopputuloksen syntymiseen. MRL antaa viranomaiselle useita oikeuk-

sia valvoa rakennuksen terveellisyyteen liittyviä seikkoja.(2) 

MRL 117§ Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 

Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet 
sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttä-
jien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. 

Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa. 

Jääskeläinen ja Syrjänen(2014) tulkitsevat MRL:n 117§ seuraavasti: ”Vähimmäisvaati-

muksena on, ettei rakennuksen käyttäjien turvallisuus saa muutosten johdosta vaaran-

tua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä” (23). 

Rakennuksen suunnitellun käytön soveltuvuuden arvioinnissa on ensiarvoisen tärkeää 

perehtyä mm. rakennuksen aiempaan käyttötarkoitukseen sekä mahdolliseen korjaus-

historiaan(2.) 

MRL 117 c § Terveellisyys 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja 
ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakenne-
taan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja 
valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua ter-
veyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantu-
misen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja ra-
kenteiden kosteuden vuoksi. 

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana ai-
heudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hy-
väksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja 
ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, raken-
nuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tar-
vittavia tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävistä terveellisyyteen liittyvistä fysi-
kaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista olosuhteista, taloteknisistä järjestelmistä ja lait-
teistoista sekä rakennustuotteista. 
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Turvallisuuden ohella terveys muodostaa rakentamisessa, korjaamisessa ja muutos-

työssä keskeisen huomioon otettavan vaatimuksen. Rakennuksen olosuhteista mm. si-

säilmasta tai kosteudesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista. Rakennusta ei tule 

pitää virheellisenä mikäli sisäilmassa olevat hiukkaset tai mikrobit kulkeutuvat sisätiloihin 

normaalin ilmanvaihtumisen vuoksi. Mikäli rakennus on toteutettu rakentamisesta annet-

tuja säännöksiä  ja hyvää rakennustapaa noudattaen, ei rakennus ole virheellinen, 

vaikka erityisen herkistyneillä henkilöillä todetaan terveyshaittaa. Vähäisetkin rakennuk-

seen toteutetut korjaustyöt, erityisesti puutteellisesti toteutettuna mahdollisesti vaikutta-

vat rakennuksen rakennusfysikaaliseen käyttäytymiseen ja saattavat vaikuttaa pahim-

massa tapauksessa terveysriskin syntymiseen. (23) 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvoitteen täyttämisessä rakennuksen ter-

veellisyyteen liittyvissä rakennus- ja korjaushankkeissa on järkevää käyttää apuna oi-

kean koulutuksen ja kelpoisuuden omaavaa ulkopuolista asiantuntijaa. Valviran laati-

massa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen osassa V kuvataan terveydensuoje-

lulain 49§ tunnistamia ulkopuolisen asiantuntijan koulutus- ja työkokemusvaatimuksia. 

MRL 120 a § Pääsuunnittelija 

Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava 
pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että raken-
nussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. 

Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tie-
don huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista sei-
koista. 

Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Hänellä tulee olla ky-

seiseen tehtävään soveltuva asiantuntemus ja ammattitaito suunnitelmien yhteensovit-

tamiseksi. Pääsuunnittelija on sitoutunut olemaan mukana koko hankkeen toteutuksen 

ajan. Ammattitaitoinen pääsuunnittelija osaa ottaa kantaa kaikkien hankkeessa toimivien 

suunnittelijoiden rooliin ja pätevyyteen.(2) 

Rakennusvalvontaviranomaisen vastuulla on valvoa, että pääsuunnittelijaa koskeva vaa-

timus toteutuu. Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia, että pää-

suunnittelijan tehtävät ja niihin käytettävissä oleva aika eritellään pääsuunnittelijaa kos-
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kevassa ilmoituksessa. Korjausrakentamisessa tulee pääsuunnittelijan perehtyä raken-

nuksen rakennushistoriaan, ominaispiirteisiin ja kuntoon riittävästi. Pääsuunnitelijalta tu-

lee edellyttää suunnitelmien yhteensovittamistaidon lisäksi vähintään saman tason kel-

poisuusvaatimusta, kuin kyseisen hankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. (23) 

Rakennuksen terveellisyyteen liittyvien rakennus- tai korjaushankkeiden suunnittelussa 

tulee erityishuomio kiinnittää kokonaissuunnittelua edeltäviin tutkimuksiin sekä mm. kun-

totutkimuksen suorittajan ammattitaitoon, työkokemukseen ja oikeaan koulutukseen. Oi-

kean koulutuksen ja kelpoisuuden omaavan kuntotutkijan laatima kuntotutkimus määrit-

telee pääsuunnittelijan kelpoisuutta kyseisessä hankkeessa.(2)  

MRL 120 c § Erityissuunnittelija 

Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on huolehdit-
tava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että erityissuunni-
telma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennusta-
van vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä erityissuunnitelmaan rakennustyönaikaiset muu-
tokset sekä laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman erityis-
alansa osalta. 

Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, rakennushankkee-
seen ryhtyvän on nimettävä heistä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi eri-
tyissuunnittelijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erillistehtävinä laa-
ditut suunnitelman osat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden. 

Huolellisella pohjatyöllä laadittu rakennuksen kuntotutkimussuunnitelma antaa mahdol-

lisuuden arvioida erityissuunnittelijan tarvetta hankkeessa. Rakennus- tai korjaushank-

keessa mahdollisesti tarvittavien erityissuunnittelijoiden vaadittava kelpoisuus määritte-

lee rakennuslupavaiheessa myös pääsuunnittelijan kelpoisuutta hankkeessa.  

MRL 120 d § Suunnittelutehtävien vaativuusluokat 

Suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuusluokkiin, joita ovat vaativa suunnittelutehtävä, tavan-
omainen suunnittelutehtävä ja vähäinen suunnittelutehtävä. 

Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknis-
ten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyyteen ja 
energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen 
koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mi-
toitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta 
aiheutuvien vaatimusten perusteella. 
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Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa säädetään, voi suunnittelutehtävän vaativuusluokka 
olla poikkeuksellisen vaativa, jos jokin 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista tai ominai-
suuksista on poikkeuksellinen. 

MRL:n uudistuksessa on erikseen mainittu mm, terveyteen liittyvät vaatimukset. Neljän-

neksi vaativuusluokaksi on säädetty poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä, jota so-

velletaan tilanteessa, jolloin suunnittelutehtävän vaatimus tai ominaisuus on mm. tilojen 

käyttötarkoitukseen, rakennuksen terveellisyyteen tai rakennusfysikaaliseen toimivuu-

teen nähden poikkeuksellinen. Riittää, että yksikin mm. edellä mainituista vaatimuksista 

luokitellaan erittäin vaativaksi. Käytössä on nk. joustava siirtymäsäännös, jonka mukaan 

kelpoisuusvaatimukset täyttää suunnittelija ja työnjohtaja, joka ennen lain voimaantuloa 

on hyväksytty rakennusvalvontaviranomaisen toimesta erittäin vaativiin tehtäviin. (23) 

MRL 120 e § Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset 

Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vä-
hintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtä-
vässä. Hänellä on lisäksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteen-
sovittamista. 

Vaativan suunnittelutehtävän kelpoisuusvaatimuksena voidaan pitää suunnittelutehtä-

vään soveltuvaa korkeakoulututkintoa esimerkiksi arkkitehti, rakentamisen tai tekniikan 

alan diplomi-insinööri samoin kuin rakentamisen tai tekniikan alan insinööri, aiemmat nk. 

opistotason opinnot katsotaan rinnastuviksi korkeakoulututkintoon. Kokemusvaatimuk-

sena pidetään neljän vuoden kokemusta tavanomaisista suunnittelutehtävistä sekä vä-

hintään kahden vuoden kokemusta vaativien suunnittelutehtävien avustamisesta.(2) 

Poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän kelpoisuusvaatimuksena voidaan pitää 

joustavan siirtymäsäännöksen määritelmää seuraavasti. Kelpoisuusvaatimukset täyttä-

vänä suunnittelijana ja työnjohtajana voidaan pitää lain voimaan tullessa rakennusval-

vontaviranomaisen hyväksymää erittäin vaativiin tehtäviin hyväksyttyä henkilöä.(2) 

Säädös ei tunne poikkeamia tältä osin. Pääsuunnittelijalta vaaditaan aukottomasti sama 

kelpoisuus, kuin rakennushankkeen vaativin suunnittelutehtävä edellyttää.(23) 

MRL 120 f § Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi 

Rakennusvalvontaviranomaisen on arvioitava sille ilmoitetun suunnittelijan 120 d ja 120 e 
§:n mukainen kelpoisuus kyseiseen tehtävään. 
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Rakennusvalvontaviranomaisen on tehtävä pyydettäessä päätös suunnittelijan kelpoisuu-
desta toimia kyseisessä suunnittelutehtävässä. 

Suunnittelijan kelpoisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon, suunnittelualaa kos-

kevan pätevyydentoteamisyhteisön antama todistus, mutta lainsäädäntö ei todistuksia 

tunnista. (esim. Fise). (23) 

Suunnittelijoiden kelpoisuuden arvioinnissa tulisi kiinnittää huomio koulutuksen lisäksi 

tarpeellisen laajaan suunnittelukokemukseen vastaavissa rakennus- tai korjaushank-

keissa.(2) 

MRL 120 g § Suunnittelijoiden ilmoittaminen 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava viimeistään rakennuslupahake-
muksen yhteydessä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle, kenet hän on va-
linnut pääsuunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi. Ilmoitukseen on sisällytettävä 
suunnittelijan suostumus tehtävään sekä kelpoisuuden arvioimiseksi tarvittavat tie-
dot suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta. 

Erityissuunnittelijaa koskeva ilmoitus on tehtävä ennen erityissuunnitelman toimit-
tamista rakennusvalvontaviranomaiselle(2). 

Keskustelua on käyty siitä, tulisiko erityissuunnittelijat olla tiedossa ja ilmoitettuja raken-

nuslupaprosessin kestäessä. (23) 

Mikäli rakennushankkeeseen sitoutetut erityissuunnittelijat, ja heidän laatimansa erityis-

suunnitelma tarpeet eivät ole tiedossa, on hyvin vaikeaa arvioida pääsuunnittelijan kel-

poisuutta kyseisessä rakennus- tai korjaushankkeessa. Purkutöiden edistyessä saattaa 

ilmaantua seikkoja jotka voivat edellyttää erityissuunnittelijoiden nimeämistä tarvittavien 

erityissuunnitelmien johdosta. Tämä saattaa vaikuttaa jopa pääsuunnittelijan kelpoisuu-

den uudelleen arviointiin. 

MRL 121 a § Laadunvarmistusselvitys 

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai aloituskokouksen perusteella 
edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä toimenpi-
teistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitystä voidaan edellyttää, 
jos rakennushanke tai osa siitä on erittäin vaativa tai jos aloituskokouksessa sovittujen me-
nettelyjen perusteella ei voida perustellusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan raken-
tamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen lopputulos. 
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Laadunvarmistusselvitykseen on merkittävä olennaiset tiedot niistä toimista, joilla varmiste-
taan, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
mukainen lopputulos. Laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatet-
tava rakennustyössä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on liitettävä laadunvarmistusselvitys 
150 f §:n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 

Laadunvarmistusselvityksellä pyritään varmistamaan rakennushankkeen laadullinen 

vaatimustaso mm. rakennuksen terveellisyyteen liittyvissä hankkeissa. Laadunvarmis-

tusselvitys on osa rakennushankkeen tarkastusasiakirjaa, jolla rakennushanke doku-

mentoidaan.(2) 

MRL 122 § Vastaava työnjohtaja 

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava 
vastaava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava 
työnjohtaja vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai ter-
veellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi 
välttämätöntä. 

Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta 
sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista kos-
kevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.(2) 

Vastaavan työnjohtajan velvollisuuksiin kuuluu vastata mm. rakennustyön laadusta. Laa-

dulla tarkoitetaan mm. rakennustyön toteuttamista rakentamisesta annettujen määräys-

ten ja säännösten mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Vastaavalla työnjohta-

jalla tulee täten olla hyvä tietämys kyseisen hankkeen laatuvaatimuksista sekä tarvittava 

kokemus miten laatuvaatimustaso saavutetaan.(2) 

Vastaava työnjohtaja tulee asettaa rakennustyötä varten. Rakennustyöllä ymmärretään 

tässä yhteydessä ensinnäkin kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka MRL:n mukaan edellyttävät 

rakennuslupaa. Niitä ovat mm. rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin 

oloihin ilmeisesti vaikuttavat korjaus- ja muutostyöt sekä rakennuksen vaippaan tai tek-

nisiin järjestelmiin kohdistuvat  korjaus- ja muutostyöt. (23) 

Vastaavan työnjohtajan tarve korostuu myös toimenpidelupaa edellyttävässä rakennus-

työssä, kun se on rakennettavan kohteen käytön aikaisen turvallisuuden ja terveellisyy-

den kannalta välttämätöntä. (23) 
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Ympäristöministeriön ohjeessa YM4/601/2015 todetaan, että vastavan työnjohtajan 

työnjohtotehtävä voi olla vaativa tai poikkeuksellisen vaativa mikäli korjaus-, tai muutos-

työllä voi olla vaikutusta rakennuksen rakennusfysikaalisiin tai terveydellisiin olosuhtei-

siin(18). 

Vähäpätöiset rakennuksen osan purkamiset  on voitu nykykäytännön mukaan voitu suo-

rittaa ilman vastaavaa työnjohtajaa, mutta mikäli on kyse kosteusvauriokorjauskohteesta 

on mielestäni kelpoisen vastaavan työnjohtajan käyttäminen perusteltua. 

MRL 122 a § Erityisalojen työnjohtajat 

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on vastaavan työnjohtajan lisäksi oltava 
kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentami-
sesta vastaavat työnjohtajat, jos se on laitteistojen rakentamisen vaativuuden vuoksi tar-
peellista. 

Jos rakennuslupaa edellyttävä rakennustyö tai osa siitä on vaativa, rakennusvalvontaviran-
omainen voi rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön ai-

kana määrätä, että rakennustyössä on oltava myös muiden erityisalojen työnjohtajia. 

Rakennusvalvontaviranomaisen harkinnassa oleva seikka on, onko rakennuksen ter-

veellisyyteen liittyvissä hankkeissa tarpeen käyttää IV-alan työnjohtajia, mikäli ilmanvaih-

tojärjestelmään tehdään merkittäviä muutoksia(2). 

MRL 122 b § Rakennustyön johtotehtävien vaativuusluokat 

Rakennustyön johtotehtävät jaetaan vaativuusluokkiin rakennuksen ja tilojen käyttötarkoi-
tuksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten omi-
naisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden 
vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamis-
olosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien menetelmien perusteella. 

Vaativuusluokat ovat vaativa työnjohtotehtävä, tavanomainen työnjohtotehtävä sekä vähäi-
nen työnjohtotehtävä. 

Sen lisäksi, mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään, työnjohtotehtävän vaativuusluokka 
voi olla poikkeuksellisen vaativa, jos jokin 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista tai omi-
naisuuksista on poikkeuksellinen. 

Huomioitavaa on, ettei vastaavalle työnjohtajalle ole asetettu pääsuunnittelijan kaltaista 

vaatimusta, jonka mukaan vastaavan työnjohtajan tulisi aina täyttää vähintään sama kel-

poisuus kuin hankkeen vaativimmassa työnjohtotehtävässä edellytetään(23). 
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Rakennus- tai korjaustyön työnjohtotehtävään ehdotetun henkilön koulutukseen ja työ-

kokemukseen tulisi kiinnittää erityishuomiota, kun hanke selkeästi liittyy rakennuksen 

terveellisyyteen käyttäjilleen. 

MRL 122 c § Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset 

Poikkeuksellisen vaativassa työnjohtotehtävässä työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on 
kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulutut-
kinto tai aiempi sitä vastaava tutkinto sekä lisäksi riittävä kokemus ja hyvä perehtyneisyys 
kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä. 

Mikäli työnjohtotehtävässä on poikkeuksellisia rakennusfysikaalisia ja terveydellisiä olo-

suhteita saattaa olla kyse poikkeuksellisen vaativasta työnjohtotehtävästä. Tuolloin kou-

lutusvaatimuksena on kyseiseen tehtävään soveltuva rakentamisen tai tekniikan alalla 

suoritettu korkeakoulututkinto tai aiempi sitä vastaava tutkinto. Ammattikorkeakoulussa 

suoritetun rakentamisen tai tekniikan alan insinööritutkinnon ohella myös ammattikor-

keakoulussa suoritettu rakennusmestarintutkinto on tässä lain tarkoittama korkeakoulu-

tutkinto. Luonnollisesti koulutusvaatimuksen lisäksi tulee edellyttää riittävää kokemusta 

ja hyvää perehtyneisyyttä kyseessä olevasta vaativasta työnjohtotehtävästä. Poikkeuk-

sellisen vaativan työnjohtotehtävän kelpoisuusvaatimuksena voidaan pitää joustavan 

siirtymäsäännöksen määritelmää seuraavasti. Kelpoisuusvaatimukset täyttävänä työn-

johtajana voidaan pitää lain voimaan tullessa 1.9.2014 rakennusvalvontaviranomaisen 

hyväksymää erittäin vaativiin tehtäviin hyväksyttyä henkilöä, jolla voidaan katsoa olevan 

tehtävän vaatimat edellytykset.(23) 

Poikkeuksellisia rakennusfysikaalisia ja terveydellisiä olosuhteita sisältävät hankkeet 

vaativat työnjohtajilta vankkaa kokemusta vastaavanlaisista projekteista, joten työkoke-

mukseen tulee kiinnittää erityishuomiota hyväksytysprosessin aikana. 

MRL 122 e § Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 

Jos rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt henkilön enintään viittä vuotta aikaisem-
min vastaavaksi työnjohtajaksi tai erityisalan työnjohtajaksi vastaavanlaiseen rakentamis-
hankkeeseen kunnassa, uutta hyväksyntää ei tarvitse hakea. Tällöin riittää, että rakennus-
valvontaviranomaiselle ilmoitetaan vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtajana 
toimimisesta sekä toimitetaan 122 d §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus. 
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Hyväksyttäessä vastaavaa työnjohtajaa tai erityisalan työnjohtajaa rakennuksen terveel-

lisyyteen liittyvään hankkeeseen tulisi pyytää tarkka selvitys kyseisen henkilön aiem-

mista vastaavanlaisista työnjohtotehtävistä. 

MRL 122 f § Työnjohtajan tehtävän alkaminen ja päättyminen 

Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen 
jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty, ja päät-
tyvät loppukatselmukseen. Työnjohtaja voi vapautua tehtävästä ennen loppukatselmusta 
vain pyytämällä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta vapautusta tai siten, että raken-
nusvalvontaviranomainen hyväksyy toisen henkilön työnjohtajan tilalle. 

Rakennuksen terveellisyyteen liittyvissä hankkeissa on ensiarvoisen tärkeää sitouttaa 

samat vastuuhenkilöt hankkeeseen koko hankkeen ajaksi. Kyseistä asiaa onkin järkevää 

painottaa jo rakennuslupaprosessin aikana. Mikäli rakennusvalvontaviranomainen jou-

tuu kuitenkin pyynnöstä hyväksymään toisen henkilön työnjohtajan tilalle, tulee varmis-

tua että uusi työnjohtaja on perehdytetty hankkeen erityispiirteisiin asianmukaisesti. 

MRL 125 § Rakennuslupa 

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. 

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa 
rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan lasket-
tavan tilan lisäämiseen. 

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan raken-
nuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai 
terveydellisiin oloihin.  

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan ra-
kennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutok-
sen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadit-
taviin ominaisuuksiin. 

Rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisin oloihin ilmeisesti vaikuttuva kor-

jaus- ja muutostyö on rakennuslupaa edellyttävä. Tämä on vakavasti otettava tiukennus 

hankkeiden toteuttajille ja viranomaisille, niillä on pyritty lisäämään julkista valvontaa 

mm. kosteus- ja homevaurio korjaushankkeissa. Rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen 

ja terveydellisiin oloihin vaikuttavalla rakennustyöllä ei tarkoiteta rakennustyötä, vaan 

sen lopputulosta. Rakennuslupavelvoitteen muodostumisen voi aiheuttaa nykyisiä olo-
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suhteita parantava rakennustyö. Rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus en-

nakkoneuvonnan aikana ohjeistuksellaan todeta, milloin käyttäjien oloihin vaikuttava kor-

jaus- tai muutostyö on vaikutuksiltaan vähäinen tai että kyseisen hankkeen toteuttami-

nen ei sisällä riskejä, jolloin rakennuslupavelvoitteesta voidaan luopua.(2) 

Energiatehokkuuden  parantamisessa on syytä kiinnittää huomiota sen teknisiin toteut-

tamismahdollisuuksiin. Olennaiset tekniset vaatimukset kuten kosteustekniset- ja sisäil-

masto-olosuhteet eivät saa heikentyä.(2) 

Käyttötarkoituksen olennainen muutos saattaa heikentää rakennuksen käyttäjien tervey-

dellisiä olosuhteita, koska rakennusluvassa vaaditut rakennuksen ominaisuudet eivät 

välttämättä vastaa uuden käyttötarkoituksen edellyttämiä rakennukselta vaadittuja omi-

naisuuksia.(23) 

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen aloitetun rakennustyön aikana on olemassa mah-

dollisuus että purkuvaiheen aikana paljastuu rakennuksen terveellisyyteen liittyviä seik-

koja joiden johdosta koko rakennusluvan luonne muuttuu. Tällöin kelpoisen vastaavan 

työnjohtajan rooli korostuu. Rakennuksen korjaus- tai muutostyöhanke saattaa muuttua 

vaativuusluokaltaan vaativammaksi ja hankkeen osapuolien kelpoisuudet joudutaan ar-

vioimaan uudelleen. Kuvattuun tapahtumaketjuun on mahdollista vaikuttaa ennakoivasti 

tutkimalla rakennus huolellisesti sekä perehtymällä mm. rakennuksen korjaushistoriaan 

ja mahdollisiin aiempiin sisäilmaongelmiin pätevän henkilön toimesta. 

MRL 131 § Rakennuslupahakemus 

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahake-
mukseen on liitettävä: 

5) pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta; 

6) muu rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pääpiirustusten ja 
selvitysten sisällöstä ja esitystavasta. 

Rakennuksen tai sen osan tai rakenteiden kunnon selvittämisen laativalla henkilöllä tulee 

olla kyseisen tehtävän edellyttämä koulutus ja kokemus toteaa hallitus esityksessään, 
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tätä sovellettaisiin kosteuden aiheuttamien homevaurioiden selvittämiseen, tarkempia 

säännöksiä kosteusvaurioiden korjaussuunnittelusta on annettu valtioneuvoston asetuk-

sessa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. 

Rakennuslupaviranomainen harkitsee hankkeen laadun ja laajuuden perusteella, mitä 

asiakirjoja rakennuslupahakemukseen on tarpeellista liittää. Rakennuksen kunto tulee 

selvittää luotettavasti, riittävällä tarkkuudella ja laajuudella aiottuun korjauksen laatuun 

ja laajuuteen nähden.(23) 

Ympäristöministeriön asetusta pääpiirustusten ja selvitysten sisällöstä ja esitystavasta 

selvennetään tässä opinnäytetyössä myöhemmin. 

Seuraavat lainkohdat ovat oikein käytettyinä toimivia rakennusvalvontaviranomaisen val-

vontatoimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan rakennus- tai korjaushankkeen laatu. 

MRL 150 a § Viranomaistarkastukset rakennustyön aikana 

Rakennusvalvontaviranomainen voi katselmusten lisäksi määrätä tehtäväksi myös muita 
tarkastuksia, jos se on tarpeen lupamääräysten, suunnitelmien tai rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi. Rakennusvalvontaviranomainen 
määrää tarkastuksista rakentamista koskevassa luvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä 
syystä rakennustyön aikana. 

MRL 150 b § Asiantuntijatarkastus 

Rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta sallia, että rakennushankkeeseen ryh-
tyvä tai hänen palveluksessaan oleva asiantuntija tarkastaa rakennustyön suunnitelman-
mukaisuuden. 

Asiantuntijatarkastuksen tekijällä on oltava tarkastuksen tekemiseen tarvittava koulutus ja 
kokemus, ja hänen on annettava suostumuksensa tarkastustehtävään kirjallisesti. 

Tarkastus on merkittävä 150 f §:n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 

Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä asiantuntijatarkastus täydentää rakennustyön-
aikaista viranomaisvalvontaa. 

MRL 150 c § Ulkopuolinen tarkastus 

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana 
vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon 
siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset. 
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Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sellai-
sia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi 
vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole ylei-
sesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaatia myös: 

1) jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, jonka vai-
kutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista tar-
kastusta; ja 

2) jos korjaus- ja muutostyössä havaitaan vaurioita ja rakenteita, joita ei ole suunnitelmissa 
huomioitu. 

Vaatimuksesta on annettava rakennushankkeeseen ryhtyvälle kirjallinen päätös, josta ilme-
nevät vaatimuksen perustelut ja sisältö. 

MRL 150 d § Erityismenettely 

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää, että erittäin vaativassa rakennushank-
keessa tehdään: 

1) 121 a §:ssä tarkoitettu laadunvarmistusselvitys; 

2) 150 b §:ssä tarkoitettu asiantuntijatarkastus; 

3) 150 c §:ssä tarkoitettu ulkopuolinen tarkastus. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu erityismenettely voidaan edellyttää, jos kohteeseen liittyy 
erityinen riski siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai 
rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia ar-
voja menetetään. 

Erityismenettelyä voidaan vaatia uuden rakennuksen rakentamisessa sekä rakennuksen 
korjaus- tai muutostyössä. 

Rakennusvalvontaviranomaisen on erityismenettelyä koskevassa päätöksessä määrättävä 
menettelyn laajuudesta ja kohdistumisesta. 

Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen voi erityismenettelyä koskevassa päätöksessä 
määrätä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä ja rakennuksen omistaja seuraavat 117 a–117 
g §:n mukaisten olennaisten teknisten vaatimusten toteutumista erityismenettelyn kohteena 
olevien rakenteiden tai rakennuksen ominaisuuksien osalta rakennuksen käytön aikana. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä erityismenettelystä rakennusluvassa taikka 
aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana. 

Erityismenettelyn käyttäminen rakennushankkeessa on erittäin suositeltavaa mikäli ra-

kennushankkeen osapuolilla ei välttämättä ole tarpeellista työkokemusta vastaavanlai-

sista rakennushankkeista. 
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Rakennetun ympäristön valvonnassa kiinnitetään huomio mm. rakennuksen ylläpitoon, 

ja näin alla oleva lainkohta on käytännöllinen rakennusvalvonnan  työkalu rakennuksen 

terveellisyyttä arvioitaessa. 

MRL 166§ Rakennuksen kunnossapito 

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää ter-
veellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhait-
taa tai rumenna ympäristöä. 

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos raken-
nuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää 
sen käyttäminen. 

Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä raken-
nuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai 
turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi.(2) 

Rakennusvalvontapalvelussa on luonnollisesti priorisoitu turvallisuuteen ja terveyteen 

liittyvät asiat korkeimpaan luokkaan, joten erityishuomiota tulisi lisätä erityisesti raken-

nuksen terveyteen liittyviin asioihin. 

MRL 180 § Rakennustyön keskeyttäminen 

Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tä-
män lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai 
viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suoritta-
valla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyt-
tää työ. 

Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviran-
omaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voi-
massa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen 
toisin määrää. 

Mikäli päädytään rakennustyön keskeyttämiseen, on siihen oltava selkeät perusteet, 

Keskeytysmääräyksen antamista ei tule epäröidä, mikäli keskeyttämisen edellytykset 

ovat perustellut. Keskeytys tulee rajata koskemaan vain sitä osaa, missä säännöksiä 

selkeästi rikotaan. (23) 

Mikäli rakennusvalvonta kuitenkin havaitsee käynnissä olevia, ilman tarvittavaa raken-

nuslupaa toteutettavia rakennus- tai korjaushankkeita, on rakennusvalvontaviranomai-



20 

 

sella mahdollisuus keskeyttää työt ja ohjata rakennushanke rakennuslupaprosessin pii-

riin. Kyseisessä tilanteessa tarvittava rakennuslupaprosessi mahdollistaa rakennus- tai 

korjaushankkeeseen kytkettävien osapuolien kelpoisuuden hankkeeseen sekä hank-

keen suunnitelmallisen etenemisen viranomaisvalvonnassa laadukkaaseen lopputulok-

seen. 

2.3.2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 

Maankäyttö- ja rakennusasetusta käsitellään tässä opinnäytetyössä sen takia, että luki-

jalla on mahdollisuus hahmottaa rakennus- tai korjaushankkeen eri osapuolien kelpoi-

suuden vaatimustasoa. Kelpoisuustasovaatimusta on pyritty selventämään kuvaamalla 

hankkeen eri osapuolien tehtäviä eri hankkeissa. 

Maankäyttö- ja rakennusasetus määrittelee kunnan rakennusvalvontaviranomaisen teh-

tävät, velvollisuudet sekä kelpoisuusvaatimukset. Asetuksessa määritellään Suomen ra-

kentamismääräyskokoelma sekä kunnan rakennusjärjestys.(3) 

MRA:n  luvussa 10 määritellään pääsuunnittelijan velvollisuuksia ja tehtäviä mm. seu-

raavasti: ”Pääsuunnittelijan tehtävänä on mm. selvittää ennen suunnittelun aloittamista 

rakennuksen rakennushistoria, rakennuksen ominaispiirteet ja kunto, aiemmin tehdyt 

korjaukset ja muutokset ja rakennustyön aikana rakenteita avattaessa tai purettaessa 

ilmi tulevien seikkojen vaikutukset suunnitteluun”. Näiden seikkojen etukäteen selvittä-

minen määrittelee erikoissuunnittelijoiden ja erikoissuunnitelmien tarpeen sekä raken-

nushankkeeseen kytkettävien osapuolien kelpoisuuden, myös pääsuunnittelijan 

osalta.(3) 

MRA:n luku 12 määrittelee puolestaan vastaavan työnjohtajan velvollisuuksia ja tehtäviä. 

Vastaavan työnjohtajan velvollisuuksiin ja tehtäviin otetaan kantaa seuraavasti  

1) viranomaiskatselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja tarkastukset ja toimenpiteet teh-
dään asianmukaisissa työvaiheissa; 

2) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat erityissuun-
nitelmat, rakennustyön tarkastusasiakirja ja muut asiakirjat; 
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3) tarvittavat selvitykset rakennushankkeen riskillisistä vaiheista ja haitallisista vaikutuksista 
ovat tehdyt; 

4) ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin ra-
kennustyön riskien ja haittojen välttämiseksi; 

5) rakennustyön aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden tai vir-
heiden johdosta; 

6) rakennustyössä on rakennustyön vaativuuden edellyttämä eritysalan työnjohtaja, joka 

hoitaa hänelle säädetyt tehtävänsä. 

Vastaavan työnjohtajan on korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä 

tavalla rakennustyön aikana huolehdittava rakenteita avattaessa ja purettaessa ilmi tul-

leiden seikkojen huomioon ottamisesta rakennustyössä. Purkutyössä esiin tulevat uudet 

seikat saattavat vaikuttaa mm. rakennusluvassa määriteltyihin tai laadittaviin erityissuun-

nitelmiin tai niiden laajuuteen.(3) 

Vastaavalla työnjohtajalla on suuri vastuu ja laajat velvollisuudet mm. rakennushank-

keen onnistumisessa ja terveellisen lopputuloksen syntymisessä. Jotta vastaava työn-

johtaja pystyy suoriutumaan kunnollisesti vaativasta tehtävästään on tärkeää, että hä-

nellä on tarvittava määrä kokemusta vastaavista tehtävistä vastaavanlaisissa hank-

keissa aiemmin. 

Asetuksessa varmistetaan viranomaisen tiedonsaantioikeus koskemaan toisessa viran-

omaisessa käsiteltävänä olevasta valvonta- tai viranomaistehtävän asiakirjoista.(3) 

2.3.3 Hallintolaki 434/2003 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

HL 1 § Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallin-
toasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tulokselli-
suutta. 

HL 2 § Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään hyvän hallinnon perusteista sekä hallintoasiassa noudatettavasta 
menettelystä. 
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Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja itsenäisissä 
julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kans-
liassa (viranomainen). 

Tätä lakia sovelletaan valtion liikelaitoksissa, julkisoikeudellisissa yhdistyksissä sekä yk-

sityisissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä(4). 

Hallintolain avulla pyritään toteuttamaan ja edistämään hyvää laadukasta ja tuloksellista 

hallintoa. HaL:a sovelletaan mm. tässä opinnäytetyössä mainittuihin kunnallisiin viran-

omaisiin(4). 

HL 10 § Viranomaisten yhteistyö 

Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava toista 

viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä 

edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä. 

Ravalla on näin ollen mahdollisuus pyytää tietoja mm. Helsingin kaupungin organisaa-

tion sisällä tietoja sisäilmaongelmaisissa kohteissa suoritetuista, ja suunnitelluista kor-

jauksista arvioidakseen rakennushankkeenluvanmääräytyminvelvoitteen ylittymistä.(4) 

2.3.4 Terveydensuojelulaki 763/1994 

TSL 1 § Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä 
ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka 
voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). 

Tässä laissa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta tervey-

denhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai 

yksilön elinympäristön terveellisyyttä(5). 

TSL 13§ Ilmoitusvelvollisuus 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista 

kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 
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TSL 13 §:ssä määriteltyjen, ilmoitusvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden ilmoittami-

sesta tulisi kunnan terveysviranomaisen aina olla yhteydessä kunnan rakennusvalvon-

taan, jotta voitaisiin varmistua kyseisen rakennuksen tai tilan soveltuvuudesta ilmoitet-

tuun käyttöön ennen ilmoituksen käsittelyn lopettamista(5). 

TSL 26 § Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset 

Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaih-

don, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä ai-

heudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. 

Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että 

niistä aiheutuu terveyshaittaa. 

TSL 27 § Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvä terveyshaitta 

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

pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrat-

tavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskele-

valle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai 

rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. 

Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eris-

teistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta 

vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu 

kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan 

poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluvi-

ranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin 

toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi 

tai rajoittamiseksi. 

Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa, haittaa 

ei voida korjata tai jos terveydensuojeluviranomaisen määräystä haitan poistamiseksi ei ole 

noudatettu, eikä muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä, terveyden-

suojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä. 

Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten antamisen tulee perustua terveydensuojeluvi-

ranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, 
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tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoihin. Terveyshaitan selvittämiseksi voidaan lisäksi an-

taa määräys rakenteen kuntotutkimuksen suorittamisesta. 

TSL 27 § mukaan TsL määrittelee selkeästi vastuut havaitun terveyshaitan poistamiseksi 

tai rajoittamiseksi. Välittömän vaaran ollessa kysymyksessä tai mikäli terveysviranomai-

sen määräystä haitan poistamisesta ei ole noudatettu riittävästi, on terveydensuojeluvi-

ranomaisella mahdollisuus kieltää tai rajoittaa tilan käyttöä. Epäselvässä tilanteessa voi 

terveydensuojeluviranomainen määrätä rakenteen kuntotutkimuksen terveyshaitan sel-

vittämiseksi.(5) 

TSL 31 § Mikrobit ja vahinkoeläimet 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omista-

jan tai haltijan ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien 

ja vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta.  

TSL 45 § Tarkastusoikeus 

Terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi 

tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.  

Kunnan terveysviranomaisen tarkastusoikeuden piiriin kuuluu päästä rakennukseen tai 

tilaan, saada tarpeelliset tiedot sekä mittausten ja tutkimusten tulokset, tehdä tarvittavia 

mittauksia, suorittaa kohteen dokumentointi ja ottaa näytteitä mahdollisen terveyshaitan 

toteamiseksi(5). 

TSL 46 § Asunnontarkastus 

Tarkastus tai siihen liittyvä muu valvontatoimi voidaan tehdä pysyväisluonteiseen asumi-

seen käytetyissä tiloissa muutoin kuin tilan haltijan tai omistajan omasta aloitteesta vain, jos 

se on välttämätön sen selvittämiseksi, aiheutuuko haltijalle tai muulle tilassa oleskelevalle 

taikka naapurille terveyshaittaa. 

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyn tilan tarkastus asukkaan tahdon vastaisesti voi-

daan tehdä vain, jos viranomaisella on perusteltu syy epäillä välittömiä toimia edellyttävää 

vakavaa terveyshaittaa. Tällöin tarkastuksen tai siihen liittyvän toimen suorittamiseen tulee 

olla kunnan terveydensuojeluviranomaisen antama kirjallinen määräys. 
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Lisäksi 1 momentissa tarkoitettu tarkastus tai muu valvontatoimi voidaan tehdä tässä laissa 

rangaistavaksi säädetyn menettelyn selvittämiseksi, jos lakia on perusteltu syy epäillä riko-

tun tai rikottavan ja valvontatoimi tässä tarkoituksessa on välttämätön. 

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävän tilan tarkastuksen voi toimittaa vain viranomai-

nen. 

Huomioitavaa on, että tarkastus on mahdollista tehdä myös rakennuksen muihin tiloihin 

joihin terveyshaitta epäily kohdistuu(5). 

TSL 49 § Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen terveydensuojeluvalvonnassa 

Asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä tämän lain mukaista viranomais-

valvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys ter-

veyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. 

Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tar-

koituksenmukaisin menetelmin. 

Jos viranomaisvalvontaa varten tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa sellaisen mittauksen, 

tutkimuksen tai selvityksen tekemiseen taikka näytteen ottamiseen, johon 49 d §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettu pätevyys ei sovellu tai ole tarkoituksenmukainen, on tehtävässä käytet-

tävä muutoin pätevää henkilöä. Jos edellä tarkoitettu ulkopuolinen asiantuntija käyttää apu-

naan henkilöä, joka ei ole osoittanut pätevyyttään 49 d §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 

hän vastaa siitä, että tutkimukset ja selvitykset on tehty asiantuntevasti ja pätevästi. 

Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-

nöksiä hänen tehdessään tässä laissa tarkoitettuja tutkimuksia ja selvityksiä. Vahingonkor-

vausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen valvonnassa vastaa rakennusvalvontaviran-

omaisen erityismenettelytoimenpiteitä, joten rakennusvalvonnan tulisi hyödyntää asu-

misterveysasetuksen määritelmää näistä ulkopuolisista asiantuntijoista rakennuksen ter-

veellisyyden arvioinnissa.  

TSL 49 c § määrittelee henkilösertifioijana toimimisen edellytykset hyvin yksityiskohtai-

sesti sekä asettaa henkilösertifiointitehtäviä suorittaviin tahoihin rikosoikeudellisen virka-

vastuun, joten sertifioituja ulkopuolisia asiantuntijoita on mahdollista pitää kelpoisina 

osapuolina myös rakennusvalvonnan puolelta(5). 
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TSL 49 d § Henkilön sertifiointi ulkopuoliseksi asiantuntijaksi 

Edellä 49 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön tulee osoittaa pätevyytensä suorittamalla 

hyväksytysti sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämä koulutus ja osaamistesti taikka hy-

väksyttämällä aiemmin koulutuksella tai työkokemuksella hankkimansa vastaava osaami-

nen. Tarkempia säännöksiä pätevyyden osoittamiseksi suoritettavan koulutuksen sisällöstä 

ja laajuudesta sekä edellytettävästä työkokemuksesta tai muusta osaamisesta annetaan 

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 

Edellä 49 c §:ssä tarkoitettu toimija arvioi henkilön pätevyyden toimia ulkopuolisena asian-

tuntijana ja tekee merkinnän hyväksytystä pätevyydestä ylläpitämäänsä julkiseen tietojär-

jestelmään sertifioinnin voimassaoloajaksi. Merkinnällä osoitetaan henkilön sertifiointi ulko-

puoliseksi asiantuntijaksi. Lisäksi sertifioija antaa henkilölle osoituksena sertifioinnista to-

distuksen, jonka mallin sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa. Sertifiointi on voimassa 5 

vuotta, jonka umpeen kuluttua, jollei sertifiointia uudisteta, tulee sertifioijan poistaa merkintä 

rekisteristä. 

Jos henkilö ei täytä enää pätevyysvaatimuksia tai toistuvasti laiminlyö tehtävissä edellytet-

tävää riippumattomuutta tai asiallista raportointia taikka oikeita mittaus- ja tutkimusmenetel-

miä, sosiaali- ja terveysministeriö voi päättää merkinnän poistamisesta tietojärjestelmästä. 

Merkinnän tietojärjestelmästä poistaa sertifioija. Ennen tietojärjestelmästä poistamista hen-

kilölle on kuitenkin varattava tilaisuus korjata pätevyydessään oleva puute, jollei puute ole 

niin olennainen, ettei sen korjaaminen ole mahdollista kohtuullisessa ajassa. 

Ulkopuolisen asiantuntijan tulee pitää ammattitaitoaan yllä asunnon tai muiden oleskelutilo-

jen terveydellisten olosuhteiden arvioinneilla, koulutuksella tai näihin rinnastettavalla ta-

valla, jotta hänen sertifiointinsa voidaan uudistaa. Asiantuntijan on esitettävä ammattitai-

tonsa ylläpitämisestä selvitys hakiessaan sertifioinnin uudistamista 49 c §:ssä tarkoitetulta 

toimijalta. 

Tämän opinnäytetyön liitteenä on asumisterveysasetuksen soveltamisohje osa V, jossa 

on hyvin havainnollisesti esitetty näiden TSL 49 § määrittelemän ulkopuolisen asiantun-

tijan koulutus- ja pätevyysvaatimukset. 
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2.3.5 MRL 132/1999 ja TSL 763/1994 vertailua  

Lakivertailua  1

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Rakennusvalvontaviranomainen

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluviranomainen

Valvoo rakentamisen järjestämistä niin, että luodaan edellytykset 

hyvälle elinympäristölle (MRL 1 §)

Valvoo terveyden ylläpitämistä ja edistämistä. Ennalta 

ehkäisee, vähentää ja poistaa tekijoitä jotka voivat aiheuttaa 

terveyshaittaa (TSL 1 §)

Asettaa mm. rakennuksen terveellisyyteen liittyvät vaatimukset 

rakentamisen ja korjaamisen suunnittelulle ja toteutukselle, jotta 

rakennus ei aiheuta terveyden vaarantumista (MRL 117 §)

Asettaa vaatimukset terveelliselle elinympäristölle sekä 

määrittelee terveydelliset olosuhteet joiden tulee olla sellaiset, 

että tiloissa oleskelevilla ei esiinny terveyshaittaa (TSL 26 §)

Valvoo rakennusten kunnossapitovelvoitteen noudattamista mm. 

terveyden osalta.

Velvoittaa tarpeen vaatiessa riittävän laajan, luotettavan,  ja 

pätevän osapuolen laatiman rakennuksen kuntotutkimuksen 

ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi, 

ja tarvittaessa velvoittaa rakennuksen omistajan saattamaan 

rakennus terveellisiseksi tarpeellisin korjaustoimenpitein

(MRL 166 §)

Valvoo perustellusta syystä rakentamista tai rakennuksen 

kunnossapitoa koskevien säännöksien, määräysten ja kieltojen 

noudattamista tarkastusoikeudellaan (MRL 183 §)

Velvoittaa tarpeen vaatiessa riittävän laajan, luotettavan,  ja 

pätevän osapuolen laatiman rakennuksen kuntotutkimuksen 

mahdollisen terveyshaitan arvioimiseksi (TSL 27 §)

Ei  tarkempia ohjeita kuntotutkijan kelpoisuudesta Määrittelee ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyden, 

vastuut, koulutuksen laajuuden, työkokemuksen, ja velvoittaa 

esittämään selvityksen ammattitaidon ylläpitämisestä

(TSL 49 §)

Määrittelee rakennuslupavelvoitteen, hankkeen vaativuuden, 

osapuolien kelpoisuuden sekä viranomaisvalvonnan laajuuden 

(MRL 125 §)

Velvoittaa selvittämään mahdollisen terveyshaitaan johtaneet 

tekijät sekä poistamaan tai rajoittamaan niitä. Mikäli on 

olemassa välitön vaara, haittaa ei voida korjata tai 

terveydensuojeluviranomaisen määräyksiä ei ole noudatettu 

voidaan tilan käyttöä rajoittaa tai kieltää (TSL 27 §)

Mahdollisuus valvoa rakennustyötä alla olevin 

viranomaistarkastuksin (MRL 150 a §)

Asiantuntijatarkastus (MRL 150 b §)

Ulkopuolinen tarkastus (MRL 150 c §)

Erityismenettely (MRL 150 d §)

Tarpeen vaatiessa on rakennustyö mahdollista keskeyttää 

(MRL 180 §)

Valvoo tarkastus- tai valvontatoimin pysyväisluoteisen 

asumiseen käytettävän tilan mahdollista terveyshaitan 

esiintymistä myös asukaan tahdon vastaisesti(TSL 46 §)

 

Huomio tulee kiinnittää MRL 166§ mainitun kuntotutkimuksen esittämiseen rakennusval-

vontaviranomaisen pyynnöstä. Kuntotutkimuksen laatijan tulee olla pätevä laatimaan 

laadukas, ja tarpeeksi laaja selvitys rakennuksen kunnosta. Rakennuksen kunto tulee 

selvittää huolellisesti myös rakennuslupavaiheessa. Rakennuksen kuntotutkijan kelpoi-

suutta arvioitaessa tulisi rakennusvalvonnan käyttää apunaan kaikkia mahdollisia kei-

noja, jotta rakennus- ja korjaushankkeisiin saataisiin kytkettyä mahdollisimman pätevät, 

oikean koulutuksen ja riittävän työkokemuksen omaavat kelpoiset osapuolet. 

Rakennuksen terveellisyyteen liittyvissä kuntotutkimuksissa tulisi käyttää kosteusvauri-

oihin perehtynyttä kuntotutkijaa, joka tiiviissä yhteistyössä kosteusvauriokorjaussuunnit-

telijan kanssa pystyy laatimaan laadukkaan korjaussuunnitelman rakennukselle. 
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TSL:n 49§ kuvaa ulkopuolisen asiantuntijan pätevyys ja kelpoisuusvaatimuksia huomat-

tavasti laajemmin, ja asumisterveysasetuksessa ulkopuolisen asiantuntijan pätevyys-

vaatimuksista on kerrottu hyvin yksityiskohtaisesti. Mielestäni rakennusvalvontaviran-

omaisen tulisi tarkastella laajemmin kelpoisen kuntotutkijan pätevyyttä, ja käyttää apu-

naan TSL:n ja TSA:n tulkintoja pätevyysvaatimuksista. 

Terveydensuojeluasetus 1280/1994 

TsA:n 15 § ottaa kantaa mm. ilmoitusvelvollisuuteen, rakennuksen teknisiin ominaisuuk-

siin, tilassa olevien henkilöiden määrään, ja tilan käyttötarkoitukseen(6.). 

MRA:n ja TsA:n asetuksista on vaikea löytää suoraan vertailtavia kohtia koska MRA ei 

ota kantaa rakennuksen terveyteen suoranaisesti liittyviin teknisiin ominaisuuksiin kuin 

yleisluontoisesti pääsuunnittelijalle määrättyjen tehtävien muodossa MRA 48§  sekä vas-

taavan työnjohtajan huolehtimisvelvoitetta koskevan MRA 73§ muodossa. 

2.3.6 Ympäristöministeriön antamat asetukset 

YM:n asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 

 1 § Soveltamisala  

Tämä asetus koskee uuden rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden suunnittelua ja ra-

kentamista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan 

lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. 

Asetuksen 2 § esittelee hyvin yksityiskohtaisesti rakennuksen kosteustekniseen toimi-

vuuteen liittyviä termejä. 

Asetus määrittelee mm. rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen 

muutoksen erityispiirteitä verrattuna uudisrakennus kohteeseen, kosteudenhallintasuun-

nitelmaan sekä rakenteisiin ja talotekniikkaan liittyviä teknisiä detaljeja. Asetus esittelee 

mm. rakennuksen yleiset kosteustekniset periaatteet sekä kosteudenhallintasuunnitel-

man laatimisperusteet.(7) 



29 

 

YM:n asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017 

Asetus koskee mm. uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon suunnittelua ja 

rakentamista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan 

tilan lisäämistä.  

Asetus esittelee rakennuksen ilmanvaihtoon liittyvää termistöä, sisäilmaston suunnitte-

lussa huomioitavia seikkoja sekä rakennuksen ilmanvaihdolle laadittuja vaatimuksia(8). 

Asetuksen 5 § määrittelee sisäilman laatua seuraavasti 

Sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle haitallisessa määrin hiukkasmaisia 
epäpuhtauksia, fysikaalisia, kemiallisia tai mikrobiologisia tekijöitä eikä viih-
tyisyyttä jatkuvasti heikentäviä hajuja. 

Sisäilman hiilidioksidin hetkellisen pitoisuuden suunnitteluarvo huonetilan 
suunniteltuna käyttöaikana voi olla enintään 1 450 mg/m3 (800 ppm) suu-
rempi kuin ulkoilman pitoisuus.(8) 10 § 

YM:n asetus 216/2015 rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä  

10 § Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö 

Korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen kunnosta laadittuihin selvi-

tyksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa si-

sällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista: 

2) rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus; 

3) rakennuksen sisäilmaston terveellisyys; 

4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat; 

5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot; 

7) tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä.16 § Kosteusvaurion korjaussuunnitel-

man sisältö 

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä kosteusvaurion korjaussuunnitelmaan on sisällyt-
tävä tieto: 
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1) toimenpiteistä, joilla kosteusvaurion aiheuttama haitta tai sen vaikutus sisäilmaan ja käyt-
täjiin poistetaan; 

2) korjatun rakenteen tai järjestelmän toimimisesta sen suunnitellun käyttöiän aikana. 

2.3.7 Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset 

STM:n asumisterveysasetus  

Asetuksen soveltamisala 1 § 

Tätä asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojallatehtä-
vään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvon-
taan. Tämän asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumisteki-
jöitä koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan tehtäessä 
terveydensuojelulain 27 tai 51 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä ja määräyksiä. 
Muista kuin tässä asetuksessa mainituista altisteista aiheutuvaa terveys-

haittaa on arvioitava tapauskohtaisen riskin perusteella. 

Asumisterveysasetuksella määritetään rakennusten terveydellisten olosuhteiden arvi-

ointia, sekä siirretään terveydensuojelulain 32 §:n nojalla annettu asumisterveysohje pe-

rustuslain edellyttämällä tavalla asetukseksi. Asumisterveysasetus perustuu pitkälti 

vuonna 2003 Terveydensuojelulain 32 §:n nojalla voimaan tulleeseen Asumisterveysoh-

jeeseen ja korvaa sen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tärkeänä, että kuntien terveysvalvonta-, rakennusval-

vonta- ja työsuojeluviranomaiset toimivat yhteistyössä asuntojen ja muiden oleskelutilo-

jen, varsinkin kosteus- ja mikrobivaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäise-

miseksi sekä rakennusten korjaamisessa ja kunnostamisessa(14). 

STM:n asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuo-

listen asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista §21 

Asetusta sovelletaan TSL:n nojalla tehtävään asunnon tai muun oleskelutilan terveydel-

listen olosuhteiden valvontaan. Asetuksessa eritellään eri parametrejä, ja haitta-aineita 

jotka mahdollisesti vaikuttavat kyseisten tilojen terveydellisiin olosuhteisiin.(10) 
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2.3.8 Valtioneuvoston antamat asetukset  

Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 

214/2015(11). 

Tässä asetuksessa säädetään uuden rakennuksen rakentamista ja rakennuksen korjaus- ja muu-

tostyötä koskevien rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 

7 luku 

Rakennusfysikaalisten suunnittelutehtävien ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien 

vaativuus 

21 §  

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos suunnittelun kohteessa on 

selkeästi määritettäviä ja rajattavia kosteus- tai homevaurioita eikä rakennuksen käyttötarkoituk-

sesta tai ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. 

22 § 

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on vaativa, jos suunnittelun kohteessa on laajoja 

kosteus- tai homevaurioita tai vaurioiden korjaus edellyttää rakenteiden kosteusfysikaalisen toimin-

nan merkittävää muuttamista. 

23 § 

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, jos: 

1) rakennuksessa on laajoja rakenteiden sisäisiä kosteus- tai homevauriota aikaisemmasta kos-

teusvaurion korjauksesta huolimatta; 

2) rakenteiden kosteusfysikaalinen toiminta on varmistettava erityisillä teknisillä järjestelmillä tai 

erityismenetelmillä; taikka 

3) rakennuksen käyttötarkoituksesta, sisäilmaston tavoitetasosta tai muusta ominaisuudesta aiheu-

tuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia. 
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2.4    Viranomaismääräykset 

2.4.1 Helsingin kaupungin rakennusjärjestys  

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen tarkoitus on antaa paikallisista oloista johtuvia 

mm. hyvän elinympäristön turvaamia tarpeellisia määräyksiä 

11 § Suunnittelijat, työnjohto ja valvojat Suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien kelpoi-

suutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilön aiempaan suoriutumiseen vas-

taavantasoisista hankkeista. 

32 § Materiaalivalinnat Rakentamisessa on käytettävä materiaaleja, joiden kestävyydestä, 

huollettavuudesta, korjattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on pitkä kokemus tai luotet-

tavaa tietoa. 

Rakentamiseen ei saa käyttää vaurioituneita eikä kunnostamattomia materiaaleja tai raken-

nusosia 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee kiinnittää hankkeeseen riittävä oma valvonta. 

2.4.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

Ympäristöministeriön ylläpitämään Suomen RakMK:n on koottu MRL:n nojalla annetut 

säännökset ja määräykset sekä ministeriön antamat ohjeet. Suomen rakentamismää-

räyskokoelmaan on mahdollista koota myös muiden viranomaisten antamia rakentami-

seen liittyviä määräyksiä. RakMK:n määräykset ovat koskeneet pääasiassa uuden ra-

kennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostyössämääräyksiä on sovellettu ainoastaan 

niiltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti 

muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet. Vuoden 2018 alussa rakentamismääräykset 

on siirretty asetustasolle, ja näin tulkinta uudis-, korjaus-, tai muutostyöstä on tarkentu-

nut.(13) 

Terveellisyys 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja 

ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakenne-

taan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja 
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valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua ter-

veyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantu-

misen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja ra-

kenteiden kosteuden vuoksi. 

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana ai-

heudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hy-

väksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja 

ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita(13.). 

Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Niitä täydentävät 

ohjeet eivät ole velvoittavia(13). 

2.5 Viranomaisohjeet 

2.5.1 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2018 

Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeella selkeytetään asumis-

terveysasetusta yksityiskohtaisilla tulkinnoilla ja annetaan käytännön esimerkkejä asu-

misterveysasetuksen soveltamiseen käytännössä. Asumisterveysasetuksen soveltamis-

ohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja muille alan asiantuntijoille 

työkaluksi sisäilmaongelmien ratkaisuun.(15) 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje on jaettu viiteen eri osaan 

Tämän opinnäytetyön kannalta asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen viides osa on 

tärkein. Siinä käsitellään mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden koulutus- ja pätevyysvaati-

muksia sekä henkilösertifikaatin myöntämisperusteet. Soveltamisohjeessa esitellään 

mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden peruskoulutus sekä tarvittavat osaamisvaatimukset 

yksityiskohtaisesti(16). 

2.5.2 Ympäristöministeriön ohjeet  

Ympäristöministeriön aiheeseen antamia ohjeita on käsitelty erikseen, ohjeiden aihepii-

rien mukaisessa järjestyksessä. 
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2.5.3 Pks- Rava, TopTen- Korttiluettelo 

Pks-korttiluettelo perustuu Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen yhtenäisesti sovittuihin 

käytäntöihin. Topten- korttiluettelo tulee korvaamaan Pks- korttiluettelon jatkossa 

Korttiluetteloissa on mm. YL06 lomake selvitys rakennuksen terveellisyydestä. Kyseistä 

lomaketta käyttämällä on rakennusvalvonnalla mahdollisuus helposti todeta onko hank-

keella vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveydellisiin olosuhteisiin. 

Pks-korttiluettelosta löytyy myös kortti 150 d 01, joka käsittelee erityismenettelyä, sekä 

kortti ARK10 korjaus- ja muutostöiden hankekuvauksesta.  

Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus kortissa ARK10 kerrotaan kyseisen kuvausluon-

noksen sisällöstä joka laaditaan jo ennakkoneuvotteluun ja se täydennetään lupahake-

muksen liitteeksi. Muiden hankkeen perustietojen lisäksi kuvausta täydennetään mm. 

seuraavilla rakennuksen terveellisyyteen liittyvillä tiedoilla 

 Kuntokartoitus 

 Kuntotutkimukset 

 Kosteusvaurioselvitykset 

 Selvitys terveydellisistä olosuhteista 

 Haitta-aineselvitys 

 Korjaushistoria 

Kyseiset hankkeen lähtötiedot ovat tärkeitä rakennusvalvonnalle mm. näiden tietojen 

avulla lupakäsittely sekä työmaa-aikainen valvonta pystyy hahmottamaan onko kyse ra-

kennuksen terveellisyyteen liittyvästä korjaushankkeesta. 
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3   Rakennuksen terveellisyyteen perustuvan ohjeen laatimisen tarkoitus 

Opinnäytetyön tuloksena syntyvän Ravan käyttöön laaditun ohjeen tarkoitus on selkeyt-

tää mahdollista luvanmääräytymisvelvoitteen määräytymistä rakennuksen käyttäjien ter-

veellisyyteen liittyvissä hankkeissa. 

Ohjeessa selkeytetään rakennuksen käyttäjien terveellisyyteen liittyvien hankkeiden eri 

osapuolien kelpoisuusvaatimukset ja hyväksyttämisperusteet 

Itse opinnäytetyössä syvennytään tarkemmin asiaan liittyviin lakeihin, asetuksiin, viran-

omaisohjeisiin ja muuhun asiaan liittyvään ohjeistukseen. 

4 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tutkimuskohteina ovat Ravan toimintaa määrittelevät lait ja asetukset, 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys, rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt tul-

kintakortistot, rakennusvalvontapalvelun asiakasohjeet, ja nykyinen rakennusvalvonta-

palvelun käytäntö liittyen rakennuksen terveellisyyden varmistamiseen käyttäjilleen. 

Tutkimusmenetelminä käytetään ylläolevan materiaalin tutkimista sekä rakennusvalvon-

tapalvelun eri tehtävissä olevien henkilöstönedustajien haastatteluita. 

5 Luvaton korjaaminen 

Luvaton korjaaminen on usein tahatonta ja liittyy rakennushankkeeseen ryhtyneen tietä-

mättömyydestä rakennuksen terveyteen liittyvissä asioissa. On olemassa myös tilanteita 

jolloin rakennusluvan hakeminen koetaan hankalaksi, suuritöiseksi sekä kalliiksi vaihto-

ehdoksi. 

Usein syntyy tilanne, jolloin korjaushankkeelle on haettu lupa ja purkutöiden edistyessä 

havaitaan korjaushankkeen osaltaan muuttuneen rakennuksen terveellisyyteen liittyvän 

ongelman korjaamiseksi. Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä tässä vaiheessa keskeyt-

tää työt ja ryhtyy hakemaan uutta lupaa tai haluaa muuttaa jo myönnettyä lupaa, on kallis 
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ja hidas prosessi luonnollisesti epämieluinen. Rakennusvalvonta ei myöskään välttä-

mättä tunnista rajapintaa, milloin rakennuksen korjaamisen luonne muuttuu rakennuksen 

terveellisyyteen liittyväksi.  

Pahin mahdollinen tilanne syntyy suurien toimijoiden kanssa, jotka usein toimivat kunta-

puolella ja kyse on yhteiskunnan kannalta välttämättömistä jokapäiväisistä toiminnoista 

rakennuksissa. Kyseisissä rakennuksissa on saattanut olla sisäilmaan liittyviä ongelmia 

jo pitkään. Sisäilmaongelmia pyritään ratkomaan pienillä ja edullisilla korjauksilla vuosi-

kausia ongelman laajentuessa myötä. Ongelman pahentuessa saatetaan vaihtaa kor-

jausten suorittajaa, ja korjaukset muuttuvat kalliiksi kokeiluiksi. Näillä pienillä korjauksilla 

saatetaan pyrkiä pärjäämään tulevaisuudessa odottavaan peruskorjaukseen saakka, 

mutta kunnan hallinnoimien rakennusten korjauskustannusten kasvaessa peruskorjaus 

siirtyy jatkuvasti lisäten korjauskustannuksia. Usein on kyse myös kiireestä, ja pakotta-

vasta tarpeesta saada rakennus tai tila uudelleen käyttöön mahdollisimman pikaisesti. 

Pahimmassa tapauksessa syntyy tilanne tai jopa toimintatapa jossa rakennusten terveel-

lisyyteen liittyvien hankkeiden rakennuttajat päätyvät suorittamaan korjaussuunnittelua, 

suunnittelijoiden ja muiden osapuolien kelpoisuuksien arviointia sekä itse korjausta ilman 

sen vaatimaa rakennuslupaa rakennusvalvonnan tietämättä. Kyseisiä korjaushankkeita 

saatetaan jopa luvittaa jälkikäteen rakennusvalvonnan toimesta. Jälkiluvitetuissa hank-

keissa pyydetään ulkopuolisen asiantuntijan lausunto siitä, että rakennus on turvallinen, 

terveellinen ja suunnitelmien mukainen. Toteutussuunnitelmat ja tämä asiantuntijalau-

sunto käsitellään lupahakemuksen yhteydessä. Lupapäätökseen tulee lisäksi merkintä, 

että rakennusvalvonta ei ole voinut varmistua siitä, että rakennustyö on suoritettu suun-

nitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. 

6 Tutkimuksen luotettavuus 

Koska tutkimusaineistona käytetty juridinen materiaali perustuu lakeihin, asetuksiin, vi-

ranomaismääräyksiin ja muihin asiantuntijatahojen laatimiin ohjeisiin voidaan tutkimusta 

pitää luotettavana. 
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7 Rakennuslupavelvoitteen täyttyminen 

Terveydensuojeluviranomaisen toteama terveyshaitta on aina selkeä määritelmä raken-

nuslupavelvoitteen täyttymiselle. 

Rakennuslupavelvoitteen täyttyminen on osaltaan harkinnanvaraista, mutta laki, asetuk-

set ja viranomaismääräykset määrittelevät tiettyjä reunaehtoja, joita viranomaisohjeistus 

täydentää. 

Hyvin usein rakennuslupavelvoitteen täyttymisen arviointi jää rakennushankkeeseen 

ryhtyneen harkittavaksi. Rakennusvalvonnan on kuitenkin kyettävä arvioimaan raken-

nus- tai korjaushankkeen mahdollinen luvanvaraisuus sille esitettyjen asiakirjojen ja ra-

kennuksen korjaushistorian perusteella.  

Käyttökelpoinen työkalu rakennuksen terveellisyyttä ja rakennuslupavelvoiteen määräy-

tymistä arvioitaessa on mm. 23.1.2018 vahvistettu lomake Selvitys rakennuksen terveel-

lisyydestä Pks-Rava kortti YL06. (Liite 2) 

Kelpoisten kuntotutkijoiden tekemä, riittävän laaja rakennuksen kuntotutkimus näyttelee 

merkittävää osaa rakennuslupavelvoiteharkinnassa. Ympäristöministeriön asetus raken-

tamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015) määrittelee 10§ nojalla Ra-

kennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältöä.  

MRL 166§ antaa rakennusvalvontaviranomaiselle mahdollisuuden määrätä rakennuk-

sen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai tur-

vallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. 

Rakennuksen kuntotutkimuksen riittävyyden arvioi rakennusvalvontaviranomainen. 

Mervi Abell on laatinut 2016 opinnäytetyön Kosteusvauriokorjausten lupamenettely. 

Opinnäytetyössä on esitetty havainnollisin esimerkein hyvin selkeästi luvanmääräytymis-

velvoitteen täyttyminen(23). 
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8 Rakennus- ja korjaushankkeen kelpoiset osapuolet 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennusvalvonnalle nimetään pätevät 

suunnittelijat ja työnjohtajat, joiden kelpoisuuden toteaminen on rakennusvalvonnan 

ydintehtävä. Rakennusvalvonnan on pystyttävä jo lupakäsittelyn alkuvaiheessa arvioi-

maan selvitysten tarve, suunnittelijoiden kelpoisuus. Lupakäsittelyn alussa rakennusval-

vonnan tehtävänä on myös ottaa arvioitavaksi mm. mahdollisten erityismenettelyyn liit-

tyvien lupamääräysten tarve ja muut täydentävät lisäselvitykset ja erityissuunnitelmat ra-

kentamisen laadun varmistamiseksi(24). 

Rakennus- ja korjaushankkeiden osapuolia määritteleviä säädöksiä uudistettiin MRL:n 

1.9.2014 voimaan tulleilla säädöksillä. Säädöksillä on velvoitettu selvittämään rakennuk-

sen kunto ennen korjaustyöhön ryhtymistä. Rakennuksen kuntoon liittyvä selvitys on 

myös rakennuslupahakemuksen liiteasiakirja. Rakennuksen terveyteen liittyvät kosteus- 

ja homevauriokorjaukset ovat erityisalaksi määriteltäviä suunnittelun ja työnjohdon 

osalta. 

Rakennuksen terveyteen liittyvissä hankkeisiin tulisi nimetä johtava kuntotutkija, johta-

van kuntotutkijan tehtäviin tulisi sisällyttää mm. Kuntotutkimussuunnitelman laatiminen, 

hankkeen eri kuntotutkijoiden laatimien tutkimusten  tutkiminen ja yhteenvedon laatimi-

nen rakennusvalvonnalle toimenpide-ehdotuksineen(24). 

Johtavan kuntotutkijan pätevyyden arvioinnissa voidaan verrata sitä vastaavan vaati-

vuusluokan korjaustyön suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksiin(24). 

Asumisterveysasetus (545/2015) osaltaan määrittelee terveydensuojelulain tarkoitta-

maa viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevien ulkopuolisten asian-

tuntijoiden pätevyyksiä yksityiskohtaisesti. Niitä rakennusvalvontaviranomaisen on syytä 

käyttää apuna kelpoisuuden arvioinnissa. Asumisterveysasetuksen pätevyysvaatimuk-

sen on esitetty tämän opinnäytetyön liitteenä olevassa Valviran laatimassa asumister-

veysasetuksen soveltamisohjeen osan V taulukossa.(16) (Liite 3) 

Alla olevassa taulukossa on esitelty ammatillisten kuntotutkijoiden sertifiointi tahoja. 
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Sertifiointitahot

Ammatillinen pätevyys Pätevyyden todentaja

Betoni- ja muurattujen rakenteiden kuntotutkija, LVV FISE Oy

Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija FISE Oy

IV-mittaaja Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Haitta-aineasiantuntija, AHA VTT Expert Services Oy

Lämpökuvaaja VTT Expert Services Oy

Rakenteiden tiiveyden- ja kosteudenmittaaja, PKM VTT Expert Services Oy

Ympäristönäytteenottaja Suomen ympäristökeskus SYKE  

Rakennus- tai korjaushankkeen osapuolien kelpoisuusvaatimusten arviointi alkaa hank-

keen vaativuuden arvioinnilla. Hankkeen vaativuuden arvioinnin avuksi on laadittu Ym-

päristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista 

YM1/601/2015 

Suunnittelutehtävät on jaettu ohjeen mukaan eri vaativuusluokkiin. Suunnittelutehtävän 

vaativuusluokka voi olla MRL 120 d§ mukaan poikkeuksellisen vaativa, mikäli rakennus-

fysikaaliset tai rakennuksen terveellisyyteen liittyvät ominaisuudet ovat poikkeavat.(18) 

Ohjeessa määritellään korjaus- ja muutostyön rakennussuunnittelutehtävä vaativaksi 

seuraavasti 

Korjaus- ja muutostyön arkkitehtoniset, tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat kor-

keat, esimerkiksi  

 pääkäyttötarkoituksen muutos, esimerkiksi toimistotiloista asuinkäyttöön tai tuotantorakennuk-
sesta liikuntatiloiksi  

 turvallisuuden ja terveellisyyden korkeat vaatimukset vaikuttavat merkittävästi rakennuksen 
suunnitteluun, esimerkiksi asuinrakennuksen muutos päiväkodiksi 

 Korjaus-, ja muutostyön ilmanvaihdonsuunnittelutehtävä määritellään vaativaksi seuraavasti 

 ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatetta muutetaan  

 rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan ilmanvaihdon kannalta vaativammaksi, kuten asuin-
rakennuksen muuttaminen kokoontumisrakennukseksi  

 rakennuksessa on laaja kosteus- tai homevaurio 
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 Korjaus-, ja muutostyön ilmanvaihdonsuunnittelutehtävä määritellään poikkeuksellisen vaati-
vaksi seuraavasti 

 vaikean kosteus- tai homevaurion korjaustyöstä aiheutuu ilmanvaihdolle poikkeuksellisia vaa-
timuksia tai Rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu ilmanvaihdon 
suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia, esimerkiksi  

 käyttötarkoituksen muutoksesta aiheutuu poikkeuksellisen korkeita vaatimuksia rakennuksen 
lämmön ja kosteuden hallintaan tai sisäilman laatuun 

Rakennusfysikaalisten ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien vaativuus-

luokka määritellään ohjeessa seuraavasti(18). 

Rakennusfysiikan ja kosteusvauriokorjauksen osalta ei määritetä vähäistä suunnittelu-

tehtävää(18). 

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien vaativuusluokka on tavanomainen, mikäli 

kosteus- tai homevauriot ovat selkeästi määritettäviä ja rajattavia. 

Esimerkiksi  

 Vauriot ovat pääosin pintarakenteissa tai rakenteiden sisäiset vauriot ovat selvästi rajatta-

valla alueella, ja vauriot ovat yksinkertaisin menetelmin havaittavia ja niiden syntymissyy on 

ilmeinen, kuten putkivauriosta tai puutteellisesta kosteuseristyksestä aiheutunut vesiva-

hinko rajatulle alueelle. 

Rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä muuttuu ohjeen mukaan vaativaksi, mikäli ra-

kennusfysikaalista toimintaa parannetaan tai käyttötarkoitusta muutetaan rakennusfy-

siikan kannalta vaativammaksi(18). 

Toisin sanoen kaikki rakennusfysikaaliseen toimintaan liittyvät suunnittelutehtävät ovat 

vähintäänkin vaativia suunnittelutehtäviä(18). 

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien vaativuusluokka määritellään vaati-

vaksi seuraavasti(18). 

 laajan kosteusvaurion johdosta julkisivua ja muita rakenteita ja lämmöneristeitä on 
uusittava  
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 rakenteissa on rakennusmateriaaliperäisiä tai rakennuksen käytöstä rakenteisiin 
kulkeutuneita haitta-aineita 

 rakennuksen vanhojen rakennetyyppien analysointi ja korjausvaihtoehtojen raken-
nusfysikaalisen toiminnan arviointi on vaativaa 

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien vaativuusluokka määritellään poik-

keuksellisen vaativaksi, mikäli kohteessa on laajoja rakenteiden sisäisiä kosteus- tai ho-

mevauriota aikaisemmasta kosteusvaurion korjauksesta huolimatta, esimerkiksi(18). 

 rakenteiden laajojen sisäisten kosteus- ja homevaurioiden syytä ei ole pystytty 
poistamaan aikaisemman korjauksen yhteydessä, minkä johdosta vaurioiden 
esiintyminen jatkuu tai rakenteiden kosteusfysikaalinen toiminta on varmistettava 
erityisillä teknisillä järjestelmillä tai erityismenetelmillä, esimerkiksi  

 kosteusvaurion korjaussuunnittelu edellyttää poikkeuksellisen vaativaa rakennus-
fysikaalisen toiminnan ja korjaushistorian arviointia  

 kosteusvaurion korjaukseen liittyy erityisiä teknisiä järjestelmiä esimerkiksi vaati-
van alipaineistamisen toteuttamiseksi  

 vaurioituneita materiaaleja ei voida poistaa rakennussuojelullisista syistä tai raken-
nuksen käyttötarkoituksesta, sisäilmaston tavoitetasosta tai muusta ominaisuu-
desta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia esimerkiksi, rakennuk-
sen käyttötarkoituksesta aiheutuu poikkeuksellisen korkeat vaatimukset sisäilman 
puhtaudelle tai lämmön ja kosteuden hallinnalle, kuten sairaalan laaja kosteusvau-
riokorjaus  

 rakenteissa on poikkeuksellisen runsaasti rakennusmateriaaliperäisiä tai raken-
nuksen käytöstä rakenteisiin kulkeutuneita haitta-aineita.(18). 

Hankkeen vaativuuden arvioinnin jälkeen tapahtuu pääsuunnittelijan kelpoisuuden arvi-

ointi kyseiseen hankkeeseen hankekohtaisesti. 

MRL:n 1.9.2014 voimaan tullut muutos määrittelee mm. pääsuunnittelijan, erityissuun-

nittelijoiden, vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset, 

sekä suunnittelutehtävien vaativuusluokat(2). Lainsäädäntöuudistuksen myötä hank-

keen pääsuunnittelijan osaamisen merkitys korostuu. Pääsuunnittelija pätevyyden arvi-

ointi saattaa osoittautua haastavaksi rakennusvalvonnan puolelta puutteellisen osaami-

sen takia. Pääsuunnittelijan pätevyyden arvioinnissa on mahdollista käyttää apuna mm. 

Ympäristöministeriön julkaisun Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-

mus 2016 oppaan osaamista. 
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Hankkeeseen nimetty kelpoinen pääsuunnittelija esittää Ravalle hankkeen toteuttami-

seen tarvittavat suunnittelutehtävät ja esittää suunnittelutehtäviin kelpoiset suunnittelijat. 

Hankkeen suunnittelijoiden kelpoisuuden arvioinnin tueksi on laadittu Ympäristöministe-

riön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015  

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta on jaettu suun-

nittelutehtävien perusteella seitsemään eri luokkaan suunnittelutehtävän perus-

teella.(17) 

Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu kyseistä ohjetta ainoastaan rakennusfysikaalisen, 

ja kosteusvaurion korjaussuunnittelun näkökulmasta. Kummassakaan suunnittelutehtä-

vässä ei ole vähäiseksi määriteltyjä suunnittelutehtäviä.  

Kosteusvaurionkorjaussuunnittelijan tulisi olla oikean koulutuksen ja riittävän työkoke-

muksen omaava henkilö. Rakennus-, tai korjaushankkeen pääsuunnittelijan tulisi omata 

riittävät tiedot rakennuksen terveellisyyteen liittyvistä seikoista sekä hallita Ympäristömi-

nisteriön julkaisun Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oppaan 

2016 sisältö(18). 

YM:n 1.6.2015 voimaan tulleet asetukset ja ohjeet määrittelevät mm. kosteusvaurion 

korjaustyön suunnittelutehtävän vaativuusluokan. Ohje esittelee osaltaan myös kelpoi-

suusvaatimuksia suunnittelijoille ja työnjohtajille, joita rakennusvalvonta voi käyttää 

apuna hankkeen osapuolien kelpoisuuden määrittelyssä(18, 17,19.). 

Hankkeen eri suunnittelutehtävät määrittelevät hankkeen työnjohtotehtävien vaativuus-

luokat ja hankkeessa käytettävät eri työnjohtotehtävät. 

Työnjohtotehtävien vaativuustason arviointiin ja työnjohtajien kelpoisuuden arviointiin on 

laadittu Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja 

työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015(19). 

Ohjeessa avataan työnjohto- ja erityisalan työnjohtotehtävien vaativuusluokat yksiselit-

teisesti. 



43 

 

Vastaavan työnjohtajan rooli korostuu sisäilmaongelmaisen  rakennuksen kor-

jaustyössä. Työnjohtotehtävät jaetaan eri vaativuusluokkiin, joita voi samassa hank-

keessa olla useita. Vaativuusluokkien määrittelyssä on useita rakennuksen tai tilan omi-

naisuuksia, joista tässä mainittakoon rakennusfysikaaliset- ja terveydelliset ominaisuu-

det, suunnittelumenetelmät ja työsuorituksessa käytetyt työmenetelmät.(2) 

Vastaavan työnjohtajan tulee tuntea hankkeen lähtötiedot ja kuntotutkimuksissa esiin 

tulleet asiat, jotta hänellä on mahdollisuus arvioida esimerkiksi purkuvaiheessa esiin tu-

levien seikkojen vaikutusta suunnitteluun(24). 

Vastaavan työnjohtajan on korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla 
rakennustyön aikana huolehdittava rakenteita avattaessa ja purettaessa ilmi tulleiden seik-
kojen huomioon ottamisesta rakennustyössä (MRA 48 §). 

Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä voi olla vaativa tai poikkeuksellisen vaativa,  

mikäli korjaus-, tai muutostyöllä voi olla vaikutusta rakennuksen rakennusfysikaalisiin tai 

terveydellisiin olosuhteisiin. 

Vastaavan työnjohtajan poikkeuksellisen vaativassa työnjohtotehtävässä viitataan MRL 

122 b § kolmanteen momenttiin(2). 

Sen lisäksi, mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään, työnjohtotehtävän vaativuus-

luokka voi olla poikkeuksellisen vaativa, jos jokin 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuk-

sista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen. 

MRL 122 b § ensimmäisessä momentissa on mainittu rakennushankkeen sisäilmaon-

gelmiin ja rakennuksen terveellisyyteen käyttäjilleen liittyvät poikkeukselliset rakennus-

fysikaaliset-, ja terveydelliset ominaisuudet(2). 

Ohjeessa mainitaan myös, että korjaus- ja muutostyö voi olla myös poikkeuksellisen vaa-

tiva, kun kyseessä ovat poikkeukselliset tekniset ratkaisut (esim. rakenneosien alipai-

neistus), työ- tai suunnittelumenetelmät liittyen rakennusfysikaalisiin tai terveydellisiin 

ominaisuuksiin(19). 
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Erityisalan työnjohtajan työnjohtotehtävän vaativuusluokat 

Erityisalan työnjohtotehtävä on yleensä vaativa silloin, mikäli rakennusfysikaalisista ja 

terveydellisistä ominaisuuksista aiheutuu erityisalan rakennustyölle erityisiä vaatimuksia  

Erityisalan työnjohtotehtävä voi olla poikkeuksellisen vaativa, myös jos erityisalan raken-

nustyö on teknisiltä ratkaisuiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään poikkeukselli-

nen(19). 

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä 

syystä rakennustyön aikana määrätä, että rakennustyössä on oltava myös muiden eri-

tyisalojen työnjohtajia. Muiden erityisalojen työnjohtaja on esimerkiksi kosteusvauriokor-

jauksesta vastaava työnjohtaja. Erityisalojen työnjohtajista on säädetty MRL 122 a §.(2) 

9 Rakennushankkeeseen ryhtyvään kohdennettavat velvoitteet 

Rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevia todettavia velvoitteita voivat olla esimerkiksi 

erityismenettelyyn (MRL 150 d §), asiantuntijatarkastukseen (MRL 150 b §), ulkopuoli-

seen tarkastukseen (MRL 150 c §) tai laadunvarmistusselvitykseen (MRL 121 a §) sekä 

erityisalojen työnjohtajiin liittyvät kysymykset(2). 

Rakennustyön tarkastusasiakirja 

Rakennustyön tarkastusasiakirjaan kirjattavia rakennusvaiheiden vastuuhenkilöitä ja 

työvaiheiden tarkastajia voivat olla esimerkiksi erityissuunnittelija ja erityisalan työnjoh-

taja  (MRL 150 f §)(2). 

Mielestäni rakennustyön tarkastusasiakirjaan tulisi kirjata hankekohtaisesti hankkeen 

erityispiirteisiin tärkeäksi havaittuja tarkastuskohteita, ja kyseisten kohteiden vastuuhen-

kilöiksi oikean koulutuksen omaavia kelpoisia henkilöitä. 
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Viranomaistarkastus 

Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä luvassa määrättyjen viranomaiskatselmus-

ten lisäksi tehtäväksi viranomaistarkastuksia. Rakennustyönaikaiset viranomaistarkas-

tukset on tarkoitettu täydentämään viranomaiskatselmuksia. Tarkastus voi kohdistua esi-

merkiksi erityissuunnitelman toteutumisen valvontaan. Toisin kuin viranomaiskatselmus-

ten kohdalla, maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole säännöksiä siitä, keiden on oltava 

läsnä viranomaistarkastuksissa. Käytännössä tarkastuksen suorittava viranomainen 

määrää asiasta.( MRL 150 a §).(2) 

Erityismenettely 

Erityismenettelyä voidaan edellyttää erittäin vaativassa rakennushankkeessa, jos koh-

teeseen liittyy erityinen riski siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuu-

den,terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai 

että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään.  

Erityismenettelyyn kuuluvia laadunvarmistusselvitystä, asiantuntijatarkastusta ja ulko-

puolistatarkastusta tulisi käyttää rakennuksen terveellisyyteen liittyvissä rakennushank-

keissa herkästi, koska kyseiset rakennuksen terveellisyyteen liittyvät ongelmat ovat use-

asti kehittyneet pitkällä aikavälillä, ja niitä on yritetty ratkaista monilla eri korjauksilla. 

10 Johtopäätökset 

Rakennusvalvontaviranomaisen mahdollisuudet vaikuttaa rakennuksen terveellisyyteen 

ovat rajalliset, mutta MRL mahdollistaa osaltaan viranomaisen toimet asiassa.  

MRL 166§ velvoittaa rakennuksen omistajaa pitämään rakennus siinä kunnossa, että se 

jatkuvasti täyttää terveellisyyden vaatimukset. Mikäli kunnossapitovelvollisuus laimin-

lyödään on rakennusvalvontaviranomaisella mahdollisuus määrätä rakennuksen omis-

taja esittämään rakennusta koskeva kuntotutkimus(2). Asiantuntijan laatiman kuntotutki-

muksen perusteella rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus päätellä onko kun-

nossapitovelvollisuutta noudatettu riittävässä määrin.  
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Todetun kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta rakennusvalvontaviran-

omainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai kieltää sen käytön(2). 

Mikäli rakennusvalvontaviranomainen määrää rakennuksen korjattavaksi, tulee kysee-

seen MRL 125§ rakennuslupavelvoitteen täyttyminen ilmeisen rakennuksen käyttäjän 

terveydellisiin oloihin vaikuttavan korjauksen johdosta(2). 

Rakennuslupaprosessin aikana rakennusvalvonnalla on mahdollisuus vaikuttaa korjaus-

hankkeen kelpoisten osapuolien valintaan ja hyväksyttämiseen. Rakennuslupaprosessin 

edetessä rakennusvalvonnan mahdollisuudet vaikuttaa korjaushankkeen oikeasuuntai-

seen ohjaukseen jatkuvat lupamääräyksissä määritellyillä toimenpiteillä. 

11 Pohdinta 

Rakennusvalvontapalvelun käyttöön laaditun ohjeen(Liite 1) käyttöönoton merkittävim-

mät etujen saajat ovat rakennus- tai korjaushankkeiden kohteena olevien rakennusten 

käyttäjät. Rakennusten käyttäjien etuina voidaan mainita käytettävien tilojen terveelli-

syys, toiminnan jatkuminen tiloissa mahdollisimman nopeasti korjaushankkeen valmis-

tuttua, sekä toiminnan keskeytyksetön jatkuminen tulevaisuudessa, oikein toteutetun 

korjaushankkeen seurauksena. Kiinteistön tai rakennuksen omistajan etuina on raken-

nusvalvontapalvelun selkeä ohjeistus hankkeen suunnitelmien vaativuustasosta, osa-

puolien kelpoisuudesta. Oikein suunnitellun ja toteutetun rakennus- tai korjaushankkeen 

läpivienti on kelpoisten osapuolien johdosta nopeampaa ja edellytykset hankkeen onnis-

tuneelle läpiviennille ovat huomattavasti paremmat. Rakennus-, ja korjaushankkeiden 

läpiviennissä olisi erittäin tärkeää samojen osapuolien sitouttaminen hankkeisiin koko 

hankkeen ajaksi. 

Luonnollisesti tilojen käyttäjien terveys on suurin etu, jota ei voi rahassa mitata ja tervey-

den vaarantuminen heijastuu kauas tulevaisuuteen, ja on näin ollen merkittävä kasan-

terveydellinen riski.  
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Hiilijalanjälkitarkastelussa tarkastelu tulisi ulottaa palvelukohtaiseksi, eli tarkasteltaisiin 

esimerkiksi yksittäisen koulun kokonaishiilijalanjälkeä. Tarkastelu pitäisi sisällään kysei-

sen koulun alkuperäisen uudisrakennushankkeen, mahdolliset turhaan tehdyt sisäilma-

ongelman ratkaisuun pyrkineet korjaustoimet joita ei ole suunniteltu eikä toteutettu kel-

poisten osapuolien toimesta, mahdollisten väistötilojen rakennushankkeen sekä vanhan 

koulurakennuksen purun ja uuden koulurakennuksen rakennushankeen.  

Kuntatasolla kyse on merkittävistä säästöistä kun turhat korjaustarpeet poistuisivat ja 

tilojen käyttöaste pysyisi korkeana. Samalla sisäilmaongelmakorjauksiin liittyvä julki-

suuskuva parantuu.  

Rakennusvalvontapalvelun etuna saavutetaan Lupapisteeseen rakentuva rakennusten 

korjaushistoria, joka tulee jatkossa helpottamaan lupa- tai lausuntotarpeen määrittelyä 

mahdollisten uusien rakennuksen käyttäjän terveyteen liittyvien hankkeiden lupa- tai lau-

suntotarpeen arviointia.  

Nyt laaditun ohjeen kehittämismahdollisuutena on mm. 

Ohjeen kehittämismahdollisuutena näkisin ohjeelle tehtävien jatko-osien laatimisen kä-

sittämään rakennuksen terveellisyyteen liittyvien rakennuslupa-asiakirjojen määrittelyn, 

kyseisiin lupamääräykset, lupamääräyksiin kirjattavat erityisluontoiset katselmukset, ra-

kennushankkeen tarkastusasiakirjaan mahdollisesti laadittavat aiheeseen liittyvät muu-

tokset sekä korjaushankkeen loppuseurantaan liittyvän prosessikuvauksen. 

Selvitys rakennuksen terveellisyydestä Pks-Rava kortti YL06, tulisi uudistaa kokonaan 

sähköiseksi, Lupapisteeseen vietyjen, mahdollisesti rakennustenterveellisyyteen liitty-

vien rakennus- ja korjaushankkeiden osaksi. 

Kehittämismahdollisuuksien toteutuessa rakennusvalvontapalvelulle muodostuisi raken-

nuksen terveellisyyteen liittyvien rakennus- ja korjaushankkeille oma yhtenäinen proses-

sikuvaus uusine työkaluineen. 
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1 MRL 125 § Rakennuslupa 

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. 

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa raken-

nuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan 

lisäämiseen. 

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, 

jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin 

oloihin. 

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistu-

vaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehok-

kuuteen. Rakennuslupaa ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on rakennus, jonka energiatehok-

kuutta ei tarvitse 117 g §:n 2 momentin nojalla parantaa. (21.12.2012/958) 

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennus-

lupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus 

kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. 

2 MRL 166 § 

Rakennuksen kunnossapito 

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen 

voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on il-

meistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. 

Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen 

omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai turvallisuuden 

johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. 

3 PKS-Rava yhtenäiset käytännöt korttiluettelo lomake YL063  https://www.pksrava.fi/asp2/korttilu-

ettelo.aspx?s=54 

4 Kuntotutkimuksissa tulee hyödyntää tarvittavia erityisasiantuntijoita, joiden tarpeen arvioi johtava 

kuntotutkija.  

Käytettyjen mittaajien ja asiantuntijoiden ammatillinen pätevyys on tällä hetkellä osoitettavissa 

riippumattoman tahon arvioinnilla 

Ammatillinen pätevyys Pätevyyden todentaja

Betoni- ja muurattujen rakenteiden kuntotutkija, LVV FISE Oy

Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija FISE Oy

IV-mittaaja Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Haitta-aineasiantuntija, AHA VTT Expert Services Oy

Lämpökuvaaja VTT Expert Services Oy

Rakenteiden tiiveyden- ja kosteudenmittaaja, PKM VTT Expert Services Oy

Ympäristönäytteenottaja Suomen ympäristökeskus SYKE  

Kuntotutkijana toimiminen edellyttää riittävää käytännön kokemusta joka saavutetaan alkuvai-

heessa toimimalla vastuullisen kuntotutkijan kenttäparina sekä tutkimussuunnitelmien ja tutki-

musselostusten tarkastajana. 

5 Johtava kuntotutkija on kelpoinen laatimaan kattavan yhteenvedon hankkeen muiden kuntotutki-

joiden tutkimustuloksista. Johtava kuntotutkija tunnistaa eri aikakausien eri rakennetyypit, tyypil-

liset rakenneratkaisu, LVI-tekniset ratkaisut, rakennusmateriaalit, mahdolliset riskirakenteet.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a21.12.2012-958
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
https://www.pksrava.fi/asp2/korttiluettelo.aspx?s=54
https://www.pksrava.fi/asp2/korttiluettelo.aspx?s=54
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 Johtavan kuntotutkijan tulee ymmärtää vaurioiden syntymekanismit sekä rakennuksen ja sen 

osien rakennusfysikaaliset lämmön- ja kosteudensiirtymisilmiöt. Johtava kuntotutkija tunnistaa 

sisäympäristön normaalit ja poikkeavat ominaisuudet, sekä tyypillisimmät epäpuhtaudet ja niiden 

havainnointimenetelmät. Hän osaa suhteuttaa sisäilmatutkimusten tulokset havaintoihin raken-

teiden kuntoon. Ilmanvaihtojärjestelmien toiminnan, rakennuksen painesuhteiden ja vuotoilma-

reittien vaikutukset epäpuhtauslähteistä tulee ymmärtää sisäilman laadun kannalta.  

 Sisäilmaongelma hankkeet ovat usein hankalia ja moniongelmaisia, joten johtavan kuntotutkijan 

tulee pystyä koordinoimaan eri osapuolien välistä yhteistyötä ja viestintää. Hänen tehtäväkent-

tänsä on erittäin laaja joten myös riskiviestinnän osaaminen ja riittävä käytännön kokemuksen 

tuoma pätevyys ovat välttämättömyys onnistuneelle korjaushankkeelle. 

 

6 120 d § (17.1.2014/41) Suunnittelutehtävien vaativuusluokat 

Suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuusluokkiin, joita ovat vaativa suunnittelutehtävä, tavanomai-

nen suunnittelutehtävä ja vähäinen suunnittelutehtävä. 

Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten 

vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyyteen ja energia-

tehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennus-

suojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, kan-

tavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten pe-

rusteella. 

Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa säädetään, voi suunnittelutehtävän vaativuusluokka olla 

poikkeuksellisen vaativa, jos jokin 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista tai ominaisuuksista 

on poikkeuksellinen. 

Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suunnittelutehtävän vaativuus-

luokan määräytymisestä. 

 

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015 

Rakennusfysikaalisten suunnittelutehtävien ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien 

vaativuus 

 
7 Rakennuksen terveellisyyteen liittyvien korjaushankkeiden pääsuunnittelijan tulee omata riittävät 

tiedot mm. rakennusfysiikasta, korjausrakentamiseen painottuneesta rakennetekniikasta ja suun-

nittelusta kuten kosteusvaurioiden purku- ja korjaustöistä. Korjauskohteen kosteuden- ja, purku-

töiden pölynhallinnan ohella tiivistyskorjauksista tulee olla riittävät tiedot. Kuntotutkimuksiin kuu-

luvien merkkiainekokeiden, kosteusmittausten, rakenneteknisten kuntotutkimusmenetelmien 

hyvä tuntemus taloteknisten järjestelmien ohella on ehdoton edellytys. Sisäympäristöolosuhtei-

den osalta rakennusmikrobiologian, lahoamisen, homehtumisen, lattioidenpäällystevaurioden 

syntymekanismien perusteiden lisäksi haitta-aine tutkimusmenetelmien, haihtuvien orgaanisten 

yhdisteiden, pölyjen, kuitujen sekä hiukkasten perustiedot tulee hallita.  Kuntotutkimussuunnitel-

mien ja raporttien laatimisen tulee olla hallinnassa mm. Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan kou-

lutus täyttää yllämainitut ominaisuudet riittävän käytännön kokemuksen ohella. 
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8 MRL 120 c § (17.1.2014/41) 

Erityissuunnittelija 

Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on huolehdittava, 

että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että erityissuunnitelma täyt-

tää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 

Lisäksi hänen on tehtävä erityissuunnitelmaan rakennustyönaikaiset muutokset sekä laadittava 

117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman erityisalansa osalta. 

Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimet-

tävä heistä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan 

on huolehdittava, että erillistehtävinä laaditut suunnitelman osat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden. 
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