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Terveellisen talon määritelmän mukaan rakennus on rakennettava siten, että se on terveel-

linen ja turvallinen huomioiden rakennuksen sisäilma- ja kosteusolosuhteet. Lisäksi raken-

tamisessa käytettävien tuotteiden tulee olla sellaisia, jotka on suunniteltu juuri kyseiseen 

käyttöön ja jotka kestävät suunnitellun käyttöiän hyvinä ja päästöttöminä. Materiaalien va-

linnassa tulisi painottaa luokiteltuja tuotteita. Olosuhteiden hallinta koko rakentamisen ketjun 

aikana, alkaen suunnittelussa jatkuen aina rakennuksen käyttöönottoon ja käyttöön saakka, 

on tärkein terveellisen ja turvallisen lopputuloksen saavuttamisessa. Terveen talon toteutuk-

sen kriteereillä kuvataan tärkeimmät suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset, 

jotka toteuttamalla aikaansaadaan kriteerien mukainen toimiva, terveellinen ja vaaditut si-

säilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus.  

Tämän työn tarkoituksena oli luoda raportointimalli hyvän sisäilman sekä terveellisen raken-

nuksen varmistamiseksi erityisesti peruskorjaushankkeen osalta. Koska nykyinen Terve 

Talo- ohjeistus on tarkoitettu uudisrakentamiseen, korjausrakentamisen osalta ohjeistusta 

laajennettiin peruskorjattavan rakennuksen käyttöhistoria, nykyinen kunto ja tuleva toiminta 

huomioon ottaen. Lisäksi peruskorjattavan Terveen talon toteutuksessa keskitytään erityi-

sesti peruskorjattavan rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden parantamiseen. Tässä ra-

portissa esitellään malli jo toteutuneen peruskorjaushankkeen perusteella tehtyyn ohjeistuk-

seen soveltaen olemassa olevia ohjeita Terveen Talon toteutukseen. 

 Avainsanat Terve Talo, olosuhteiden hallinta 
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1 Johdanto raportointimallin kehittämiseen 

Tämä tiivistelmä on tehty Oy Insinööri Studion sisäiseksi ohjeeksi laaditusta raportista. 

Raportissa esitellään malli peruskorjaushankkeen Terve Talo-valvojan/Sisäilman laa-

dunvarmistuskonsultin raportointiin, ja siinä on sovellettu olemassa olevaa ohjeistusta 

Terveen Talon toteutukseen. Raportti sisältää liiketoiminnassa hyödynnettävää tietoa, 

minkä vuoksi sen sisältö määritettiin salaiseksi.  

Raportin tarkoituksena oli luoda malli hyvän sisäilman sekä terveellisen rakennuksen 

varmistamiseksi. Malli on luotu peruskorjaushankkeen yhteydessä, josta saatiin havain-

toja huomioon otettavia kohtia raporttirunkoon. Mallille nähtiin tarve juuri laajamittaisen 

peruskorjaushankkeen raportointiin, koska uudisrakentamisen Terveen talo toteutuksen 

ohjeistuksessa näkökulma ei ota suoraan kantaa esim. sisäilmaongelmaisen kohteen 

peruskorjauksessa huomioon otettavia asioita. Raporttimallissa yhtenä kappaleena on 

peruskorjattavan kohteen käyttöhistoria, tulevat toiminnot ja käyttäjät ja heidän sisäilma-

historiansa. Lisäksi mallissa on huomioitu peruskorjattavan rakennuksen kosteustekni-

sen toimivuuden parantaminen (uudisrakennus suunnitellaan jo lähtökohtaisesti kos-

teusteknisesti toimivaksi).  

2 Terveen talon kriteerit kirjallisuudessa ja niiden huomioiminen rapor-
tissa 

Terveen talon toteutukseen on olemassa lakeja, asetuksia ja ohjeita, joita raporttimal-

lissa käytetty. Näitä siteerataan suoralainauksina ja ne toimivat mallin runkona. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 c §:n nojalla on annettu Ympäristöministeriön asetus 

rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetus koskee uuden rakennuksen kos-

teusteknisen toimivuuden suunnittelua ja rakentamista. Asetus koskee myös rakennuk-

sen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä 

rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. [1] [2] Raporttimallissa on esitelty tähän liit-

tyen rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden parantaminen.  



 

 

Ohjeistuksen (RT-kortti) osalta Terveen talon toteutusohje on laadittu rakennusten ter-

veellisyyden varmistamiseksi. Kriteereissä kuvataan millaisilla toimenpiteillä Terveen ta-

lon tavoitteisiin päästään rakentamisen aikana. Kriteeristö on alun perin luotu ensi si-

jassa uudisrakentamiseen. [3. s.1-2.] RT-kortissa mainittuja kriteereitä on sovellettu pe-

ruskorjaushankkeessa ja karsittu niiltä osin, jotka eivät suoraan koske korjausrakenta-

mista. Raporttimallissa on tehty erilliset tehtävätaulukot peruskorjausrakentamiseen so-

veltuvista kriteereistä rakentamisen eri vaiheisiin, niiden toimenpiteistä ja vastuuhenki-

löistä. Tehtävätaulukot on tarkoitus käydä aina hankkeen alussa läpi hankeryh-

män/suunnitteluryhmän/toteutusryhmän kanssa. 

Sisäilmastoluokitus 2018 on tarkoitettu rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoin-

nin sekä rakennustarviketeollisuuden avuksi sisäympäristön tavoite- ja suunnitteluarvo-

jen valitsemiseksi ja asettamiseksi. Luokitus on myös ensi sijaisesti tarkoitettu uudisra-

kentamiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös soveltuvin osin korjausrakentamiseen. [4. 

s. 3]. Erityisesti sisäilmaluokituksen puhtaudenhallintaosaa ja siinä mainittuja toiminta-

koevaiheen ja vastaanottovaiheen laadullisia tavoitteita on käytetty ohjeistuksena perus-

korjaushankkeen puhtaudenhallinnassa. Lisäksi hankkeessa vaadittuja puhtauskritee-

rejä on täydennetty siivouksen teknistä laatua käsittelevässä standardissa (INSTA 800) 

mainittujen laadun arvioinnissa. [5]  

Terveen talon toteutuksen kannalta hankkeen laadun varmistamiseen käytetään myös 

Maankäyttö- ja rakennuslain seuraavia kohtia. Nämä kohdat on huomioitu hankkeessa 

määritellyissä tavoitteissa ja niiden todentaminen on kirjattu käyttöönottoa turvaaviin toi-

menpiteisiin erilaisin mittauksin, joilla varmistetaan peruskorjattavan kohteen tuleville 

käyttäjille terveellinen ja turvallinen sisäympäristö. 

• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttö-
tarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä 
tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turval-
linen rakennuksen sisäilma, -kosteus-, lämpö ja valaistusolosuhteet sekä 
vesihuolto huomioon ottaen. 

• Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista 
syistä, jotka liittyvät erityisesti myrkyllisiä kaasuja sisältäviin päästöihin, il-
massa oleviin vaarallisiin hiukkasiin tai kaasuihin, vaaralliseen säteilyyn, 
veden tai maapohjan saastumiseen tai myrkyttämiseen, jäteveden, savun 
taikka kiinteän tai nestemäisen jätteen puutteelliseen käsittelyyn taikka ra-
kennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi. 



 

 

• Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyt-
töiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia 
päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.  

• Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa 
ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. [1] 

Kosteudenhallinta on yksi Terveen talon toteutuksen peruspilareista, ja mallissa edelly-

tetään kosteustekniset asiat raportoitavan noudattaen Kuivaketju10:n toimintamallia. 

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään 

kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta pe-

rustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan 

onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Rakennusvalvonta edellyttää hankkee-

seen nimetyn kosteudenhallintakoordinaattorin raportoivan kosteudenhallintaan liittyvät 

kohdat kaikissa rakentamisen vaiheissa. [6] Raporttimallissa on otettu Kuivaketju10:n 

mukaiset vaihetehtävät huomioon tehtävätaulukoissa. 

Terveen talon toteutukselle juuri peruskorjaushankkeisiin on nähty jo aiemmin tarvetta. 

Näitä Terveen talon toteutuksen kriteerien kehittämistä erityisesti peruskorjaushankkei-

siin on selvitetty AVATER- (Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen) ja 

COMBI- (Comprehensive Development of Nearly Zero-Energy Municipal Service Buil-

dings) hankkeissa. Näissä on esitetty, että Terveen talon toteutuksen kriteereihin tehtäi-

siin päivityksiä koskien mm. kuntotutkimuksia, purkutöitä ja muita korjaamisen erityispiir-

teitä koskevia kriteeristöjä. Lisäksi kriteerejä tulisi laatia koskien käyttöönottoa, jälkiseu-

rantaa ja kiinteistönpitoa. Aiempia kriteerejä olisi tarkoitus karsia ja selventää verrattuna 

RT-kortin vaatimuksiin. [7] Näissä hankeraporteissa esitetyt kohdat on otettu huomioon 

raporttimallia luotaessa. 

3 Terveen talon toteutuksen raportointi  

Nykyisillä Terveen talon toteutuksen kriteereillä kuvataan tärkeimmät suunnitteluun ja 

rakentamiseen liittyvät vaatimukset. Näitä noudattamalla aikaansaadaan toimiva, ter-

veellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Kriteerejä kirjatessa tulee 

huomioida, että ne eivät ole viranomaissäännös vaan ohjeita ja ne eivät esitä rakenta-

miseen liittyviä yleisiä laatuvaatimuksia, vaan keskittyvät vain terve talo- asioihin (kos-

teus- ja sisäilmastoasiat).Terveen talon toteutuksen osalta esitetään aluksi määritelmä 



 

 

mitä tarkoitetaan terveellä talolla ja mihin asioihin hankkeessa keskitytään. Terveellisen 

talon määritelmän mukaan rakennus on rakennettava siten, että se on terveellinen ja 

turvallinen rakennuksen sisäilma- ja kosteusolosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi raken-

tamisessa käytettävien tuotteiden tulee olla sellaisia, jotka on suunniteltu juuri kyseiseen 

käyttöön ja jotka kestävät suunnitellun käyttöiän hyvinä ja päästöttöminä. Yksi kantava 

ajatus juuri käytettävien materiaalien osalta on valita ensi sijassa luokiteltuja materiaa-

leja. Tämä on mainittu tehtävätaulukoissa yhtenä tehtävänä; pääsuunnittelijan valitse-

mien materiaalien kommentointi ja hyväksyminen sisäilman kannalta (M1-tai Allergia-

merkin omaavat materiaalit).  

Keskeisessä osassa raportoinnissa on olosuhteiden hallinta (kosteus, puhtaus) koko ra-

kentamisen ketjun aikana alkaen suunnittelussa jatkuen aina rakennuksen käyttöönot-

toon ja käyttöön saakka. Seuraavassa esitetään tiivistettynä, miten raportointimallissa 

on käsitelty työmaan olosuhteita, niiden vaatimuksia ja toteutusta. Raportissa on käytetty 

esitettyjen tavoitteiden ja vaatimusten osalta suoralainauksia Kosteudenhallinta.fi-sivus-

ton ohjeista. [8] 

4 Työmaan olosuhteiden hallinta hankkeen aikana 

Työmaan olosuhteiden hallintaan liittyen tulisi määritellä vaatimukset kosteudenhallin-

nan sekä puhtaudenhallinnan osalta. Avainasemassa hankkeen onnistumisessa voi-

daan pitää onnistunutta olosuhteiden hallintaa kaikissa rakennusvaiheissa. 

Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty, varmistaa 

rakenteiden riittävä kuivuminen sekä vähentää kuivaustarvetta. Työmaan olosuhteiden 

hallinnan osalta olennaisena osana ovat oikein tehdyt rakenteiden suojaustoimenpiteet, 

joilla estetään kastuminen (esim. sääsuojaus). Nämä kosteusriskit voidaan minimoida 

hyvällä kosteusteknisellä suunnittelulla. Lisäksi jo tunnettuihin kosteusriskeihin tulee va-

rautua. Riskien tunnistaminen ja etukäteen kirjaaminen toimintaohjeineen kosteudenhal-

lintasuunnitelmaan/laadunhallintasuunnitelmaan pienentää riskien toteutumista. Toi-

menpiteet tulee kohdistaa erityisesti niihin rakennusosiin ja rakenteisiin, joissa tiedetään 

olevat suurin vaurioitumisriski.  Työmaa-aikaiseen kosteudenhallintaan kuuluu myös kui-

vumisaikojen arvioiminen, ja mitä toimenpiteitä on varauduttu tekemään, mikäli kuivumi-

nen ei tapahdu oletetussa ajassa.  



 

 

Rakentamisen aikaisia kosteuslähteitä ovat yleisimmin sääolosuhteet, mutta myös maa-

perästä johtuva kosteus sekä työvaiheissa käytettävä vesi (materiaalien valmistus, po-

raus). Myös mahdollinen kosteuden tiivistyminen rakenteisiin/rakennuksen ulkopuolelta 

tuleva kosteus, vajovedet, rakenteen ilmatiiviys, sadevesien vaikutus. Peruskorjauksen 

osalta ulkoisen kosteusrasituksen suojaustarve on vähäisempi kuin uudisrakennuksen 

osalta, koska työmaavaiheet tapahtuvat suurelta osin rakennuksen sisällä. 

Lisäksi erityisen tärkeää on sisävalmistusvaiheessa rakenteen oikea-aikainen pinnoitus 

eli rakenteen oikea pinnoittamiskosteus on hyvä tiedostaa ja varautua aikatauluun jo 

suunnittelun aikana. Rakenteiden kuivumisajalle tehdään aikatauluarvio, ja myös toi-

menpiteet sille, että rakenne ei kuivu oletetussa ajassa. Kuivumisaika-arvioiden tavoit-

teena on varmistaa, että rakenteet kuivuvat niihin arvoihin, jotka on suunnitelmissa ase-

tettu. Kuivumisaika-arviot asetetaan päällystettäville/pinnoitettaville betonipinnoille. Kul-

lakin pinnoitusmateriaalilla on alusbetonille vaadittavat kosteusarvot. Sisäilman kannalta 

valmiissa rakennuksessa yksi merkittävä emissiolähde on pintamateriaalit ja niiden toi-

mivuus.  Tästä syystä rakentamisvaiheessa pinnoituskosteus nousee merkittävään ase-

maan. Rakenteen rakennekosteuden on poistuttava riittävästi, ts. rakenteen tulee olla 

riittävän kuiva sille asetettavan pintamateriaalin vaatimusten mukaisesti. Riittävä kuivu-

minen tulee varmistaa kosteusmittauksilla. Toteuttajan projektisuunnitelmassa tulee esit-

tää mahdollisimmat hyvät olosuhteet rakenteiden kuivumisen ja kondenssi yms. ilmiöi-

den poistamiseksi. Tärkeässä roolissa ovat myös työnaikainen lämmitys. Peruskorjaus-

kohteessa lämpötilan ylläpitämistä auttaa vanha rakennusrunko ja ikkunat. 

Rakentamisen aikana mahdollisesti tapahtuviin vesivahinkoihin tulee reagoida välittö-

mästi. Rakenteisiin päässyt vesi poistetaan esim. vesi-imuria käyttäen. Kastuneet raken-

teet/materiaalit tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan ja kohteeseen tulee hankkia kui-

vauslaitteet. Rakenteiden ja materiaalien uusimisessa tulee huomioida, että vaurioitu-

nutta materiaalia poistetaan riittävästi näkyvän vauriokohdan lisäksi. Näin varmistetaan, 

että rakenteisiin ei jää vauriomateriaalia. Dokumentoinnin osalta tulisi tehdä ns. vesivuo-

tokartta, jossa näkyy kaikki rakentamisen aikana tapahtuneet vesivauriot, sekä tehdä 

näiden seurannalle suunnitelma ja dokumentoida miten kyseiset alueet on todettu kui-

viksi.  

Työmaan kosteudenhallintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen tulee esittää laatu-

suunnitelmassa sekä toteuttajan laatimassa kosteudenhallintasuunnitelmassa. 



 

 

Suunnitelmassa tulee esittää eri rakenteiden tavoitekosteusarvot sekä kuivumisaika-ar-

viot ja toimenpiteet kuivumisen saavuttamiselle. Mikäli kohteessa on erityistiloja, niiden 

toimenpiteet ja aikatauluarvio kuivumisen osalta tulee myös esittää. Kosteusmittaukset 

tulee suorittaa kattavasti, ja mittauspisteet ja niiden laajuus tulee käydä läpi Terve Talo-

asiantuntijan kanssa. Mikäli katsotaan tarvetta lisätä mittauspisteitä, esitetään toteutta-

jalle lisäykset ja mittaustulokset tulee käydä läpi lattiapinnoiteurakoitsijan kanssa ennen 

töiden pinnoitetöiden aloittamista. Mahdollisia mittauspisteiden lisäyksiä ovat esim. työ-

maa-aikana havaitut vesiletkujen venttiilien vuotopaikkoihin sekä vesipisteiden ympärille 

(ns. vesivuotokartta). 

Kohteelle laadittavassa puhtaudenhallintasuunnitelmassa esitetään vaatimukset puh-

tausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtotöihin kuten pölynhallintaan.  Hankkeeseen ni-

metään puhtaudenhallintakoordinaattori, joka seuraa puhtauden toteutumista työmaa-

tarkastuksissa koko rakennushankkeen ajan. Työmaalla järjestetään myös puhtauden-

hallintakoulutus; yleensä Terve Talo-koulutuksen yhteydessä. Puhtaudenhallinta tulee 

huomioida työmaa-aikataulussa erityisesti ennen vastaanottopuhtauden tarkastamista. 

Tilojen siivoukselle tulee varata riittävästi aikaa ennen puhtauden todentamista. 

5 Käyttäjälähtöinen toimintatapa peruskorjaushankkeessa 

Erityisesti sisäilmaongelmaisissa peruskorjauskohteissa käyttäjälähtöisellä toimintata-

valla päästään tyytyväiseen loppukäyttäjään. Tiloihin muuttavat henkilöt tulisikin sitout-

taa mukaan hankkeeseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Yksi käyttäjien tyytymättö-

myyden aiheuttaja on epätietoisuus peruskorjauksen vaiheista, toimenpiteistä, tulevista 

tiloista. Tuleva käyttäjä kokee helposti, että hänellä ei ole mitään vaikutusvaltaa omiin 

tuleviin tiloihin. Raportointimallissa on esitetty toimintatapa, miten tuleva käyttäjä saa-

daan osaksi peruskorjausta jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa olisi hyvä 

olla selkeä viestintäsuunnitelma siitä, miten ja kuka ja milloin pitää yhteyttä tilojen tuleviin 

käyttäjiin. Käyttäjille tulee myös antaa mahdollisuus tiedustella hankkeen aikana esille 

tulevia asioita. 



 

 

6 Raportointi mallin mukaisesti 

Peruskorjaushankkeessa Terveen talon toteutus lähtee jo hankesuunnitteluvaiheesta. 

Tässä vaiheessa tehdään jokaiseen rakentamisen vaiheeseen (suunnittelu-, purku-, ra-

kentaminen-, vastaanotto- ja käyttövaihe) tehtävätaulukko, jonka avulla hankkeelle esi-

tettyjä tavoitteita seurataan ja raportoidaan. Raporttiin lisätään myös työmaa-aikaisella 

Terve talo- valvonta, jossa seurataan, että Terveen talon toteutukseen vaaditut ja suun-

nitellut ratkaisut toteutuvat.  

Raportissa tulisi kuvata seuraavat kohdat ja seurata niitä koko rakentamisen ketjun ai-

kana.  

• Terveen talon kriteerit ja toteutuksen tehtävät hankkeen eri vaiheissa 

• Terveen talon korjaussuunnittelu hankesuunnitteluvaiheessa 

• kosteusriskit ja kosteusteknisen toimivuuden parantaminen peruskorjauk-
sessa 

• rakentamisenaikainen olosuhteiden hallinta 

• rakentamisvaiheen Terveen Talon toteutuksen valvonta  

• terveellisten sisäolosuhteiden varmistaminen ennen käyttöönottoa 

• rakennuksen ylläpito ja käyttö 

• yhteenveto hankkeesta. 
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