
 

 

Timo Mäkelä 

Ennakoivan kunnossapidon huomiointi sisäilma-
tutkimuksissa 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutus 

Opinnäytetyö 

13.11.2018 



 Tiivistelmä 

  

Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 

Timo Mäkelä 
Ennakoivan kunnossapidon huomiointi sisäilmatutkimuksissa 
 
18 sivua 
13.11.2018 

Tutkinto Rakennusterveysasiantuntija 

Tutkinto-ohjelma RTA-koulutus 

Ohjaajat 
 

Jorma Säteri 
Tomi Valkeapää 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, huomioidaanko tyypillisessä sisäilmatutkimuksessa 
ja siihen liittyvissä korjauksissa muut kiinteistön korjaustarpeet sekä kiinteistön ennakoiva 
kiinteistönpito. Opinnäytetyön yhteydessä suoritettiin case-tutkimus sairaalarakennukseen. 
 
Case-kohde on hyvä esimerkki kohteesta, jossa ennakoivaa kunnossapitoa ja korjauksia 
on toteutettu ajan saatossa erittäin vähäisiä määriä. Case-kohteesta ei oltu laadittu enna-
koivan kunnossapidon suunnitelmaa ja kohteen korjausvelka oli kasvanut merkittäväksi. 
Ennakoivan kunnossapidon puutteet olivat johtaneet rakennuksessa kosteus- ja sisäilma-
ongelmiin. Kohteesta laadittiin 10-vuoden PTS, mutta kunnossapidon laiminlyönneistä joh-
tuen, pääosa korjauksista tulee kohdistumaan seuraavalle kolmelle vuodelle. Korjaukset 
tulevat olemaan pääosin kohteen laajamittaisia peruskorjauksia. Toisaalta korjaukset teh-
tyä, on pääosa kohteen sisäilmaongelmista, niiden aiheuttajista sekä akuuteista vesivuo-
doista saatu ratkaistua. Tämä on pitkällä aikavälillä taloudellisempaa sekä välittömien että 
välillisten tekijöiden kautta. Lisäksi mikäli pitkän tähtäimen suunnitelma viedään huoltokir-
jaan ja sitä noudatetaan, on kiinteistön kunto sekä sisäilman laatu parannettu sekä varmis-
tettu 10 vuotta eteenpäin. 
 
Perimmäinen syy ennakoivan kunnossapidon laiminlyönnille on siihen liittyvien määräysten 
ja asetusten puutteellisuus. Ensisijainen sisäilmatutkimuksen tavoite onkin oireilun aiheut-
tajan selvitys sekä sen poistamiseen tarvittavien toimenpidesuositusten laatiminen tilaa-
jalle ja käyttäjille. Tutkimussuunnitelma laaditaan yleensä yksittäisen rakennuksen osa-alu-
een asiantuntijan toimesta (esim. rakennetekniikka). Tutkimussuunnitelman laadinnan yh-
teydessä olisikin suositeltavaa käyttää eri osa-alueiden asiantuntijoita yhteistyössä. Näin 
rakennuksen osat ja järjestelmät sekä niiden käyttöikä tulee arvioitua jo tutkimussuunnitel-
mavaiheessa yhtenäisenä kokonaisuutena. 
 
Ennakoivaa kunnossapitoa ei pääasiallisesti oteta huomioon sisäilmatutkimusten ja – kor-
jausten yhteydessä. Syitä on useita. Tutkijoiden koulutuksen kehittämisen sekä lainsää-
dännöllisten muutosten lisäksi omistaja- ja tilaajatahon tietoa rakennusten ennakoivan kun-
nossapidon hyödyistä tulee kartuttaa. Erityisesti tulisi painottaa ko. tahoille taloudellisia 
hyötyjä, jotka aiheutuvat pitkällä aikavälillä. 

Avainsanat sisäilmatutkimus, ennakoiva kunnossapito, korjausvelka 
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The goal of thesis was to study if it is common that repairing before damage is taken in to 
a consideration in a typical indoor air quality study and indoor repairs. Linked to that was 
carried out a case study to a hospital building. 
 
Case study is a good example of a real estate where repairing before damage and studies 
are carried out minimal amounts over time. There didn’t exist any repairing before damage 
plan of the building and structures repair deficit had increased significantly. Lack of repair-
ing before damage had led to moisture and indoor air quality problems at the site. 10-year 
long term plan was composed to the building alongside the case study. Because of the 
building`s huge repair deficit, all the repair recommendations will accumulate to next three 
years and be almost completely major overhauls. On the other hand, after doing all the re-
pairs, the buildings indoor air quality will be improved majorly. This will be more economi-
cal on the long term.  
 
According to the study, the ultimate reason to buildings repair deficit and knowledge is lack 
of regulations and decrees concerning it. Primary goal of an indoor study is usually investi-
gating the reason behind the air quality symptoms and finding reasons to it. Study plan is 
usually composed by an expert who has specialized only in one aspect of the building (for 
example HVAC). Considering of composing a study plan, it would be preferable to use all 
of buildings specialists in cooperation. With this, all the building`s parts and systems in-
cluding its repair before damage will be taken in to consideration already in the study plan 
phase. 
 
Life cycle thinking isn’t generally taken into consideration alongside indoor studies and in-
door renovations. There exist many reasons to that. In this study it was investigated that 
there should be more education concerning knowledge of investigators and real estate 
owners about building`s repair before damage. Also, laws and regulations considering re-
pair before damage should be modified and developed. Especially we should emphasize 
the long term economic value which comes with life cycle thinking. 
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Lyhenteet, termit 

Kiinteistön elinkaari. Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön 

mahdollisesta rakentamisesta, sekä sen hyödyntämisestä luopumiseen. 

Huoltoväli. Keskimääräinen aikaväli, jonka kuluttua rakenteelle, rakennus-

osalle, järjestelmälle tai laitteelle tehdään huoltosuunnitelman mukaiset, 

tarvittavat tarkastus- ja huoltoimenpiteet. 

 Korjausvelka eli korjausvaje. Kertoo rahallisesti tai suhdelukuna sen, 

kuinka paljon rakennukseen olisi pitänyt investoida, jotta sen kunto olisi 

käytön kannalta hyvä. Korjausvelka kasvaa niin kauan, kunnes korjaukset 

on tehty. 

 Kunnossapito. Rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen korjaa-

mista osittain uusimalla, täydentämällä, kunnostamalla tai pinnoittamalla. 

 Käyttöikä. Käyttöönoton jälkeinen aika, jona rakennusosa toimii sille ase-

tettujen vaatimusten mukaan, kun riittävää ja asianmukaista, huoltoja ja 

kunnossapitoa on suoritettu. 

 Mikrobi. Yksisoluisia organismeja, joihin kuuluvat mm. bakteerit ja mikro-

sienet. Mikrosieniä ovat mm. homesienet ja hiivat. 

PTS Pitkän tähtäimen suunnitelma. Yleensä taulukko- tai listamuotoinen tekni-

nen suunnitelma 5 – 10 vuoden kuluessa kiinteistöön kohdistuvista kor-

jauksista sekä niiden ajankohdasta sisältäen karkeat kustannusarviot. 
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1 Johdanto 

Suomessa on useita rakennuksia, joita terveellinen sisäilma ja elinkaariajattelu kosket-

tavat tulevaisuudessa.  Elinkaariajattelu terminä on laaja-alainen ja rakennusten osalta 

sillä tarkoitetaan jaksoa maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta ja raaka-aineiden 

hankinnasta rakentamiseen ja aina rakennuksen purkuun ja purkutuotteiden lajitteluun 

saakka [14.]. Suomen rakennuskannassa on huomattava määrä korjausvelkaa. Raken-

netun omaisuuden tilaa seuraavassa ROTI-raportissa arvioidaan, että laiminlyötyjen kor-

jausten määrä olisi 30-50 miljardia euroa [5.]. Arvioiden mukaan jopa viidennes julkisista 

palvelurakennuksista on vaurioitunut merkittävästi [5.]. 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän selvityksen mukaan eniten kosteus- ja ho-

mevaurioita on kuntien omistamissa rakennuksissa [6.]. On arvioitu, että kosteus- ja ho-

mevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille altistuisi päivittäin 600 000 – 800 000 ih-

mistä [6.]. Keskeisin syy rakennusten kosteus- ja homevaurioihin ovat kiinteistönhoidon 

ja kunnossapidon puutteet sekä huonokuntoisten rakennusten viivästyneet korjaukset, 

todetaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämässä selvityksessä [6.]. 

1.1 Tausta 

Ongelmiin havahduttua, kiinteistössä tai sen osassa suoritetaan yleensä sisäilmatutki-

mus, jossa määritellään toimenpiteet ongelmien korjaamiseksi. Sisäilmatutkimusten pe-

rusteella esitetään tutkimusraportissa jatkotoimenpidesuositukset ongelmien poista-

miseksi tai vähentämiseksi. Tutkimukset ja toimenpiteet rajoittuvat usein yksittäisiin ra-

kennusosiin ja järjestelmiin, eikä kohdetta arvioida kokonaisuutena, jonka tulee toimia 

tulevaisuudessa oikein vielä vuosien päästä. 

1.2 Tavoitteet 

Tavoitteena oli selvittää, huomioidaanko tyypillisessä sisäilmatutkimuksessa ja siihen liit-

tyvissä korjauksissa muut kiinteistön korjaustarpeet sekä kiinteistön ennakoiva kunnos-

sapito. Tavoitteena oli myös arvioida ohjaako lainsäädäntö tai ohjeistukset tämän kaltai-
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seen toimintaan. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä hyötyjä ja vastaa-

vasti haittoja esiintyy, mikäli ennakoivan kunnossapidon huomiointi otetaan sisäilmatut-

kimusten rinnalle. Tavoitteena oli lisäksi parantaa tilaajatahon palvelumahdollisuuksia 

sekä ideoida konkreettisia työkaluja kiinteistöjen ennakoivaan kunnossapitoon sisäilma-

korjausten rinnalla. 

1.3 Rajaukset 

Tässä opinnäytetyössä keskityttiin sisäilmatutkimuksiin sekä niihin liittyviin korjauksiin. 

Työn aihetta käsitellessä pyrittiin välttämään ennakoivan kunnossapidon käsittelyä ylei-

sellä tasolla. 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä on käytetty henkilökohtaisia kokemuksia 

sekä tutkimalla ja soveltamalla kotimaista ennakoivaan kunnossapitoon ja sisäilmatutki-

muksiin liittyvää kirjallisuutta. 

Lisäksi opinnäytetyön yhteydessä suoritettiin case-tutkimus sairaalarakennukseen. Sai-

raalarakennukseen suoritettiin kattavan sisäilmatutkimuksen yhteydessä rakenne- että 

LVI-tekniset tutkimukset koko rakennuksen osalta. Tutkimusten perusteella laadittiin ra-

portit, jotka sisälsivät toimenpidesuositukset sisäilmaongelmiin, toimenpidesuositukset 

ennakoivaan kunnossapitoon sekä erillisen PTS:n 10-vuodelle tulevista toimenpiteistä 

sekä niiden kustannuksista. 

2 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallista aineistoa liittyen sisäilmatutkimuksien yhteydessä suoritettaviin ennakoivan 

kunnossapidon selvityksiin on vaikeaa löytää. Itse sisäilmatutkimuksen suorituksesta ja 

raportoinnista on olemassa useampi teos, lähde tai opas. 
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Pääasiallinen tarkoitus oli selvittää, ohjaako lainsäädäntö tai määräykset sisäilmatutki-

muksissa ja- korjauksissa ennakoivan kunnossapidon huomiointiin. Lisäksi tarkasteltiin 

yleisellä tasolla lakien ja määräysten vaikutusta ennakoivaan kunnossapitoon. 

2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty alueiden ja rakennusten suunnittelusta, ra-

kentamisesta ja käyttämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alu-

eiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle 

sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehi-

tystä. 

Lain luvussa 17 on määräyksiä rakentamisen yleisistä edellytyksistä. Lain 117c §:ssa on 

säädetty rakentamiselle asetettavista terveellisyysvaatimuksista: ”Rakennushankkee-

seen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä ai-

heutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että 

se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolo-

suhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden 

vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, 

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

teiden kosteuden vuoksi.”. Lisäksi yleisvaatimuksena on, että rakennuksen tulee olla tar-

koitustaan vastaava sekä korjattavissa ja huollettavissa. [1.] 

Yleisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakennuksen ennakoivasta korjauk-

sesta sekä kunnossapidosta hyvin suppeasti sekä yleisellä tasolla. 

2.2 Terveydensuojelulaki 

Kuten maankäyttö- ja rakennuslaki, myös terveydensuojelulaki velvoittaa hyvin yleisellä 

tasolla ja epäsuorasti rakennusten kunnossapitoon. Terveydensuojelulain luvussa 7 an-

netaan määräyksiä terveydellisistä vaatimuksista koskien asuntoja ja muita oleskelutiloja 

sekä yleisiä alueita. Luvun 7, 26§ säädetään, että ”asunnon ja muun sisätilan ja muiden 

vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa 

oleskeleville terveyshaittaa”. [7.] 
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Terveydensuojelulakia täydentää asumisterveysasetus 545/2016. Asetuksesta sovelle-

taan asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Asetuk-

sessa ei kuitenkaan oteta kantaa, kuinka rakennusten terveydellisiä olosuhteita tulisi yl-

läpitää tai edistää. 

2.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

Suomen rakentamismääräyskokoelma täydentää Maankäyttö- ja rakennuslakia. Tar-

kemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismää-

räyskokoelmaan. Laki, asetus ja, määräykset ja ohjeet on laadittu ensisijaisesti uudisra-

kentamista varten. 

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden raken-

nuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä on sovellettu 

vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdol-

lisesti muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet (ellei määräyksissä ole nimenomaisesti 

määrätty toisin). Rakentamista koskevien määräysten soveltaminen on tarkoitettu jous-

tavaksi siten kuin se rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioon ottaen on 

mahdollista. [3.] 

Rakentamismääräyskokoelmassa on käsitelty rakennukselle velvoitetun käyttö- ja 

huolto-ohjeen sisältöä, laadinta ja soveltamista: ”Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa 

siitä, että sellaiselle rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn 

tai rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin tekniseen hoitoon tai kunnos-

sapitoon, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös ra-

kennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä sil-

loin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa.” [4.] 

Muita määräyksiä kiinteistön ennakoivasta kunnossapidosta tai rakennuksen oikea ai-

kaisesta huollosta ei ole rakentamismääräyskokoelmassa. 
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2.4 RT-kortisto 

Rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon liittyviä lakeja sekä asetuksia täydentävät erilai-

set ohjeistukset. Yksi tällainen on Rakennustiedon ylläpitämä kortisto, RT-kortisto. RT-

korteissa on esitetty pääosin yksittäisiin tarkastuksiin ja korjauksiin liittyviä ohjeistuksia. 

Esim. rakennusten kuntoarvion suorituksesta ja PTS:n laatimisesta on laadittu erillinen 

ohjekortti, RT 18-11131 Asuinkiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje tai RT 18-11086 

Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje. [9.] 

Ohjeet liittyvät pääosin tarkastusten ja korjausten suoritukseen, eikä ohjeissa ole sään-

nelty esim. kiinteistön ennakoivan kunnossapidon vaatimuksista. RT-kortistossa ei ole 

olemassa ohjeistuksia sisäilmatutkimuksen ja -korjausten yhteydessä laadittaviin enna-

koivan kunnossapidon selvityksiin. 

Ohjekortissa RT 18-10922 ”Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot” esitetään 

kattavasti rakenteiden, rakennusosien sekä LVIS-järjestelmien keskimääräiset tekniset 

käyttöiät, tarkastusvälit, huoltovälit ja kunnossapitojaksot. [10.] 

2.5 Muu kirjallinen aineisto 

Ympäristöministeriön vuonna 2016 julkaisemassa kuntotutkimusoppaassa on esitetty 

kattavasti ja laajalti oikea oppisen kuntotutkimuksen suoritus ja menetelmät. Kuntotutki-

musoppaassa on muuta alan aineistoa laajemmin otettu kantaa myös rakennusten tut-

kimusten ja ennakoivan kunnossapidon keskinäiseen yhteyteen. Kuntotutkimusop-

paassa mainitaan muun muassa, että: ”Kuntotutkimusten tulokset kirjataan osaksi ra-

kennuksen huoltokirjaa, joka on tärkein rakennuksen elinkaaren hallinnan työkalu. Kun-

totutkimuksen tuloksena saatavat toimenpiteet, niin lähiaikoina kuin myöhemminkin suo-

ritettavat, tulee viedä kunnossapitosuunnitelmaan (PTS) tai muuhun käytössä olevaan 

kirjalliseen suunnitelmaan, ja siten osaksi suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Korjaustoi-

met tulevat mukaan korjausohjelmaan ja niiden kustannuksiin varataan tarvittavat varat 

budjetista. Kuntotutkimuksen tuloksena saatavia toimenpide-ehdotuksia tulee arvioida 

kokonaisuutena ja suhteuttaa rakennuksen elinkaareen ja käyttötarkoitukseen. Mikäli eri 

rakenneosille on esitetty useita samanaikaisia ja lähiaikoina suoritettavia toimenpiteitä, 
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voidaan mahdollista peruskorjausajankohtaa aikaistaa. Yhdistämällä toimenpiteitä isom-

maksi kokonaisuudeksi tilojen tyhjillään oloaika on mahdollista minimoida pitemmällä 

tähtäimellä.” [11.] 

Kuntotutkimusopas on ainut kirjallinen aineisto, jossa on ohjeistettu tutkimusten yhtey-

dessä elinkaariajatteluun. Oppaassa on hyvin selvitetty toimenpiteet, jotka tulee ottaa 

huomioon tutkimusten yhteydessä.  

Kuntotutkimusoppaassa on kuitenkin yleisesti oletettu, että kiinteistöstä on jo olemassa 

oleva PTS sekä huoltokirja ja tutkimustuloksien perusteella saadut toimenpidesuosituk-

set liitetään osaksi tätä jo olevaa kunnossapitosuunnitelmaa. Opas ei ota kantaa tapauk-

siin, joissa kunnossapitosuunnitelmaa ei ole laadittu ennalta kiinteistölle. Opas ei myös-

kään esitä, miten kiinteistön elinkaari huomioidaan tutkimusten jälkeen. 

Asunto-osakeyhtiölaissa on esitetty yksityiskohtaisemmin ennakoivan kunnossapidon 

vastuista ja suunnitelmasta. Lain III:ssa osassa luvussa 6 on selkeästi säädetty yhtiön 

kunnossapitosuunnitelman (korjaustarveselvitys) laatimisesta ja ylläpitämisestä. Yhtiö-

kokouksessa on esitettävä: ”hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön ra-

kennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden ai-

kana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai 

muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä hallituksen kirjallinen 

selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden te-

koajankohdat.” [2.]. Korjaustarveselvityksen tarkkuutta ei ole kuitenkaan määritelty. 

Vaikkakin asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty mm. korjaustarveselvityksen osalta ja se 

olisikin laadittu taloyhtiön toimesta, sen noudattaminen vaihtelee taloyhtiöittäin. Asunto-

osakeyhtiöiden ennakoivasta kunnossapidosta ja korjausvelasta on laadittu opinnäyte-

työ (Valkeapää, 2018), jonka yhteydessä on toteutettu kyselytutkimus taloyhtiön isän-

nöitsijöille ja hallituksille. Opinnäytetyön tuloksissa on esitetty: ”Isännöitsijöiden vastaus-

ten perusteella kunnossapidon suunnittelun asiakirjoja noudatetaan noin 43 – 48 % kiin-

teistöistä” [12.].  

Huomioitavaa on, että vaikka asunto-osakeyhtiölaissa onkin säädetty yksityiskohtaisem-

min ennakoivan kunnossapidon vaatimuksista, julkisen puolen rakennuksiin pätevät 
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edelleen ainoastaan yleismaalliset maankäyttö- ja rakennuslaki sekä rakennusmääräys-

kokoelma. 

Lotta Yrjänä on laatinut opinnäytetyön: ”Kiinteistön vuosihuoltojen laiminlyömisen vaiku-

tus sisäilmastoon” [15.], jossa on arvioitu 20 kohteen perusteella vuosihuoltojen laimin-

lyönnin osuutta kiinteistöjen sisäilman laatuun. Opinnäytetyön yhteydessä on todettu 

vuosittaisella huollolla olevan suuri merkitys rakennuksen kestävyyden, käytettävyyden 

ja terveellisyyden kannalta.  

3 Case-tutkimus 

3.1 Johdanto 

Sisäilmatutkimusten ja – korjausten sekä ennakoivan kunnossapidon yhteyttä oli mah-

dollisuus tutkia Case-tutkimuksen yhteydessä. Sisäilmatutkimusten yhteydessä tilaaja 

halusi teettää rakennuksen kokonaisvaltaisen selvityksen eri rakennusosien ja järjestel-

mien mahdollisten puutteiden osalta. Tavoitteena oli saada tietoon tarvittavien korjaus-

ten laajuus sekä mahdollinen hyöty, mikäli eri kokonaisuuksia yhdistetään isommiksi ko-

konaisuuksiksi. 

Kiinteistöön oli suoritettu ajan saatossa useita sisäilmatutkimuksia, mutta pääosin tehdyt 

tutkimukset rajoittuivat yksittäisiin rakennusosiin tai alueisiin. Kiinteistön omistajalla oli 

halu tutkia rakennus kokonaisuudessaan huomioiden myös muut rakenteet ja järjestel-

mät, kuin pelkästään sisäilmaongelmiin liittyvät. Kiinteistön omistaja halusi muun mu-

assa kattavan kuvan LVI-järjestelmien tämän hetkisestä kunnosta sekä tulevista korjaus-

tarpeista. Lisäksi sovittiin kiinteistönomistajan kanssa, että kohteesta laaditaan 10-vuo-

den PTS. Vaikka kohteen kunnosta haluttiin tutkimusten tulosten perusteella kokonais-

kuva, lähtökohtana tutkimuksille oli kuitenkin todettu sisäilmaoireilu. 
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3.2 Kohde ja suoritetut tutkimukset 

Kohde on sairaalarakennus, johon suoritettiin kattava sisäilmatutkimus. Rakennukseen 

suoritettiin myös sekä ulkovaipan- että LVI-tekniikan tutkimukset. Lisäksi tutkimusten yh-

teydessä suoritettiin rakennuksen kattava asbesti- ja haitta-ainetutkimus. 

Kohteen yleistiedot: 

Käyttötarkoitus: Sairaala 
Rakennusvuosi: 1951, laajennettu 1983 ja 1988 
Tilavuus:  82 150 m3 
Bruttoala:  24 860 m2 
Kerroksia:  tunnelikerros, pohjakerros ja 1. – 7. kerrosta ja ullakkokerros 
Lämmitys:  Kaukolämpö 
Ilmanvaihto:  Koneellinen tulo-poistoilmanvaihto 
 
Päärakennus on tiilirunkoinen. Laajennusosat ovat betonielementtirunkoisia. Pääraken-

nuksen välipohjarakenteet ovat kaksoislaattarakenteisia. Vesikatto on päärakennuk-

sessa pääosin tyypiltään harjakatto ja vesikatteena toimii konesaumattu rivipeltikate. 

Laajennusosien vesikatto on tyypiltään harjakatto bitumikermikatteella.  

Rakennukseen on suoritettu lähtötietojen perusteella mm. seuraavia laajempia tutkimuk-

sia, tarkastuksia ja korjaustoimenpiteitä: 

2000- Yksittäisten vesivahinkojen ja – vaurioiden korjaustöitä 

2004 Kuntoarvio 

2015- 6. ja 7. kerroksen pintakorjaustöitä 

2016 6. ja 7. kerroksen painesuhdemittaukset ja kuitukertymäselvitys 

2016 6. ja 7. kerroksen sisäpuoleinen kuntotutkimus 

2016 Kellarikerroksen yksittäisten tilojen kuntotutkimus 

2016 Viemäreiden tuuletusputkien videokuvaukset 

2016 Laajennettu tuloilmaselvitys (IV-järjestelmien kuitukartoitus) 

2017 5. kerroksen peruskorjaus, sisältäen välipohjan täyttöjen poisto 
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3.3 Tutkimussuunnitelma 

Tutkitussa sairaalarakennuksessa on todettu käyttäjien toimesta kauttaaltaan sisäilma-

ongelmia, jotka ovat arvioitu aiheutuvan rakennuksesta tai sen käytöstä. Lisäksi toimek-

sianto liittyi kiinteistön peruskorjauksen valmisteluvaiheen tarveselvitykseen ja hanke-

suunnittelun lähtötietojen koontiin.  

Tutkimussuunnitelma laadittiin kohdekäynnin ja saatujen lähtötietojen perusteella. Erityi-

sen tärkeä tutkimustoimenpiteiden määrittämisessä oli kiinteistön korjaushistoria. Kor-

jaushistorian perusteella pääosaan rakennusta ei oltu suoritettu merkittäviä korjaustoi-

menpiteitä ajan saatossa. Lisäksi kohdetta oli laajennettu eri aikakausina, joka loi haas-

teita tutkimustoimenpiteiden kohdistamiselle. Kohteesta päädyttiinkin tutkimaan katta-

vasti lähes kaikki rakennusosat sekä järjestelmät. Kohteeseen laadittiin 10-vuoden PTS. 

Tutkimussuunnitelma käsitti rakennusosittain ja järjestelmittäin seuraavat tutkimukset: 

• Alapohja- ja kuivatusrakenteiden rakenne- ja kosteustekninen kuntotutki-
mus 

• Ulkovaipparakenteiden rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 

• Välipohja- ja yläpohjarakenteiden rakenne- ja kosteustekninen kuntotutki-
mus 

• Vesikattorakenteiden kuntokartoitus 

• Putkistojen kuntotutkimus 

• Ilmanvaihdon kuntotutkimus 

• Kattava asbesti- ja haitta-ainetutkimus 

3.4 Tutkimuksen suoritus 

Jo tutkimusten suorituksen yhteydessä todettiin, että kuntotutkimukset olisivat järkevintä 

lajitella erillisiksi osioikseen ja laatia osioista erilliset raportit. Perusteena jaottelulle to-

dettiin, että tutkimustulosten tarve on käyttäjille ja kunnossapidon organisaatiolle eri. 

Käyttäjien tarve oli pääosin sisäilmatutkimusten tulokset ja niiden johtopäätökset, kun 

taas kunnossapito-organisaation tarve oli myös sisäilmaan liittymättömien rakenteiden 

tulokset sekä PTS. Lisäksi todettiin kohteen laajuus huomioiden, että kohde olisi järke-

vintä jaotella pienempiin asiakokonaisuuksiin. 
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Tutkimukset päädyttiin jaottelemaan seuraaviin kokonaisuuksiin ja erillisiin raportteihin: 

• Sisäilmatutkimukset 

• Ulkovaipparakenteiden tutkimukset 

• LVI-tekniikan kuntotutkimus 

• Asbesti- ja haitta-ainetutkimus 

Näiden pohjalta laadittiin lisäksi tutkimusraporttien koonti, jonka yhteyteen laadittiin 10-

vuoden PTS kaikista tutkimusten tuloksista. 

Sairaalaympäristön sisäilma- ja kuntotutkimusten suoritusta hankaloitti huomattavasti 

käynnissä oleva hoitotoiminta. Tutkimusten ja aikataulujen yhteensovittaminen oli selke-

ästi tarkempaa, kuin ns. normaaleissa kiinteistöissä. Lisäksi tutkimustoimenpiteitä jou-

duttiin kohdistamaan tiettyihin tiloihin, eikä joka tilaan ollut pääsyä. Tutkimuskohteen ra-

joitteista huolimatta saatiin selkeä kokonaiskuva kiinteistön kunnosta sekä korjaustar-

peista. 

3.5 Koonti Case-tutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä 

3.5.1 Sisäilmatutkimukset 

Kohteessa todettiin useita eri sisäilmaa todennäköisesti heikentäviä puutteita ja vauri-

oita. Maanvastaisissa alapohja- ja seinärakenteissa todettiin puutteita kosteusteknisen 

toiminnan osalta. Alapohjarakenteeseen aiheutuu kapillaarista kosteuden nousua, joka 

on vaurioittanut alapohjarakenteita. 

Ulkoseinissä todettiin yksittäisiä mikrobivaurioita eikä rakenteessa todettu kohonneita 

kosteuspitoisuuksia. Mikrobivaurioita on todettu paikallisesti ikkunaliittymien tilkemateri-

aalissa sekä patterisyvennyksien eristemateriaalissa. Systemaattista syytä mikrobivau-

rioille ulkoseinissä ei voitu todentaa. 

Merkittävin sisäilmaan vaikuttava rakennetekninen puute todettiin välipohjarakenteissa. 

Välipohjarakenteissa todettiin edelleen vanhoja muottilautoja sekä osittain rakennusjä-

tettä. Muottilaudoissa todettiin mm. mikrobivaurioita. Välipohjien rakenneavauksista to-
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dettiin voimakas mikrobiperäinen haju sekä ilmavirtaus sisätiloihin. Ilmanvaihdon kunto-

tutkimusten yhteydessä todettiin tilojen voimakkaita paine-erovaihteluita ali- ja ylipaineen 

välillä suhteessa ulkoilmaan. 

Yläpohjatiloissa todettiin rakenne- ja kosteusteknisiä puutteita mm. tiivistämättömien lä-

pivientien osalta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu mikrobivaurioita yläpohjassa. 

3.5.2 Ulkovaipparakenteiden tutkimukset 

Päärakennuksen julkisivut ovat terastirapattuja. Julkisivut ovat todennäköisesti alkupe-

räisiä. Julkisivussa todettiin vaurioita melko vähän ja rappaus on pääosin hyvin kiinni 

alustassaan. Julkisivututkimusten havainnot tukevat sisäilmatutkimusten ulkoseinien ha-

vaintoja ja voidaan olettaa, että ulkoseinien mikrobivaurioiden määrä on jäänyt vä-

häiseksi julkisivun rakenne- ja kosteusteknisen toimivuuden vuoksi. 

Ikkunoissa havaittiin yleisesti maalivaurioita. Laboratoriotulosten perusteella parvekera-

kenteiden kantavien osien kunto on vielä hyvä. Parvekerakenteissa todettiin yksittäisiä 

lieviä puutteita. 

Rakennuksen vesikatteet ovat tutkimusten perusteella uusittu ajan saatossa ja niissä 

todettiin ainoastaan yksittäisiä vaurioita ja puutteita 

3.5.3 LVI-järjestelmien kuntotutkimus 

Rakennuksen putkistojen röntgenkuvauksissa ja viemäreiden sisäpuoleisissa kuvauk-

sissa todettiin järjestelmien olevan siinä kunnossa, että kohteen tulevan käyttövesi- ja 

viemäriverkostojen putkiremontin hankesuunnittelun käynnistämistä joudutaan koh-

teessa miettimään alkavaksi kiireellisenä.  

Rakennuksen IV-järjestelmän laitekannan ikä vaihtelee. Paikoin ilmanvaihtojärjestelmä 

on ylittänyt teknisen käyttöikänsä. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmässä todettiin yksittäisiä 

puutteita. Osassa ilmanvaihtokoneita havaittiin puutteita, joilla saattaa olla sisäilmaa hei-

kentäviä vaikutuksia. Merkittävimmät ilmanvaihdon korjaukset suositellaan suorittamaan 

LVV-saneerauksen yhteydessä. 
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4 Johtopäätökset 

CASE-kohde on hyvä esimerkki kohteesta, jossa ennakoivaa kunnossapitoa ja korjauk-

sia on toteutettu ajan saatossa erittäin vähäisiä määriä. Korjaushistoriasta ei ole doku-

mentaatiota, joka yleensä tarkoittaa, että ennakoivan kunnossapidon suunnitelmaa ei 

ole laadittu. Tai mikäli suunnitelma on olemassa, sitä ei ole noudatettu. Ja kun se nyt on 

kiinteistölle laadittu, on kiinteistön oikea-aikainen ja järjestelmällinen kunnossapito jo 

liian myöhäistä. Korjausvelka on kasvanut liian korkeaksi ja toimenpiteet tulevat olemaan 

pääosin rakennusosien sekä järjestelmien peruskorjauksia lähivuosina.  

Kokemusperäisen tiedon perusteella harvasta kiinteistöstä on laadittu huoltokirja tai en-

nakoivan kunnossapidon suunnitelma. Eduskunnan teettämän selvityksen mukaan kun-

nissa ei yleensä ole käytössä erillistä kunnossapitosuunnitelmaa, jonka perusteella koko 

rakennuksen korjaustarvetta voitaisiin arvioida ja huomioida se budjetissa [13.]. 

Ennakoivan kunnossapidon laiminlyönnit ovat johtaneet Case-tapauksessa kosteus- ja 

sisäilmaongelmiin kohteessa. Merkittävä osa kohteen sisäilmanongelmista olisi toden-

näköisesti vältetty, mikäli ennakoivaa kunnossa pitoa olisi suoritettu. Toisaalta osa sisäil-

maongelmista, kuten välipohjien vanhat muottilaudat ovat rakentamisaikakaudelle tyy-

pillisiä riskirakenteita sekä johtuvat aikakauden puutteellisesta tiedosta ja toteutuksesta. 

Voidaan kuitenkin esittää kysymys, olisivatko vanhat välipohjan muottilaudat mikrobivau-

rioituneet, mikäli kohteessa ei olisi esiintynyt merkittävä määrä putkivuotoja ja kosteus-

vaurioita rakenteisiin, jotka ovat johtuneet ennakoivan kunnossapidon puutteista? To-

dennäköisesti sisäilmaongelmien määrä olisi ainakin vähäisempi, mikäli esim. koko ra-

kennuksen LVIS-saneeraus olisi suoritettu normaalisti ajallaan. 

Kohteessa on suoritettu aikaisemmin sisäilmatutkimuksia ja korjauksia tutkimusten poh-

jalta. Tutkimukset ovat keskittyneet yksittäisiin kerroksiin ja tiloihin, jonka perusteella ra-

kennuksen korjaukset olivatkin tutkimushetkellä käynnissä kerroskohtaisesti. Korjaukset 

kohdistuivat pääosin välipohjarakenteisiin ja vanhojen muottilautojen poistoon. Raken-

nuksen kunnon kokonaisvaltaista kuvaa ei oltu aikaisemmin selvitetty. Tarve useamman 

järjestelmän ja rakennusosan korjaustarpeesta on kuitenkin selkeä tämän kuntotutki-

muksen perusteella. Tulevaisuudessa yksittäisten kerroksien korjaukset eivät olisi olleet 

taloudellisesti kannattavia, sillä eri rakennusosien ja järjestelmien korjauksia ei olisi yh-
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distetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä olisi johtanut tilanteeseen, jossa samoja raken-

teita avataan ja uusitaan lyhyellä aikavälillä. Toki sairaalarakennuksen toiminnan kan-

nalta on jopa pakollista jaotella korjaukset eri kokonaisuuksiin, sillä toimintaa ei yleensä 

pystytä kokonaisuudessaan siirtämään muualle. Silti esim. kerroksittainkin suositellaan 

huomioimaan koko kerroksen yhtenäinen korjaustarve, jossa huomioidaan kerroksen 

kaikki rakennusosat ja järjestelmät. 

Kohteesta laadittiin 10-vuoden PTS, mutta valitettavasti kohteen kunnossapidon laimin-

lyönti on aiheuttanut sen, että pääosa korjauksista tulee kohdistumaan seuraaville kol-

melle vuodelle. Toisaalta korjaukset tehtyä, on pääosa kohteen sisäilmaongelmista, nii-

den aiheuttajista sekä akuuteista vesivuodoista saatu ratkaistua. Tämä on pitkällä aika-

välillä taloudellisempaa sekä välittömien että välillisten tekijöiden kautta. Lisäksi mikäli 

pitkän tähtäimen suunnitelma viedään huoltokirjaan ja sitä noudatetaan, on kiinteistön 

kunto sekä sisäilman laatu parannettu sekä varmistettu 10 vuotta eteenpäin. 

Mikäli rakennukseen ei olisi suoritettu kokonaisvaltaista selvitystä sisäilmatutkimusten 

rinnalla tai rakennuksesta korjattaisiin ainoastaan sisäilmaan liittyvät epäkohdat, aiheu-

tuisi rakennukseen suurella todennäköisyydellä sisäilmaongelmia tulevaisuudessakin. 

Uudet ongelmat lisäisivät kustannuksia pidemmällä aikavälillä, kuin että rakennus kor-

jattaisiin kerralla kuntoon. 

Opinnäytetyön laatimisen hetkellä ei ollut vielä tiedossa rakennukseen päätetyt korjaus-

toimenpiteet.  

5 Pohdintaa 

Merkittävä syy ennakoivan kunnossapidon laiminlyönnille on siihen liittyvien määräysten 

ja asetusten puutteellisuus. Kiinteistöön laadittava huoltokirja vaaditaan vain uudisraken-

nuksiin sekä vanhoihin rakennuksiin, mikäli korjaus- tai muutostyö vaatii rakennusluvan. 

Silloinkin huoltokirja vaaditaan ainoastaan korjauksiin kohdistuvista rakennusosista ja 

järjestelmistä. Asunto-osakeyhtiölaissa on asetettu velvollisuus laatia taloyhtiön raken-

nusten pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma viiden vuoden jaksoissa [2.]. Huomi-

oitavaa on, että julkishallinnon rakennuksille ei ole esitetty vastaavia määräyksiä. Jo vuo-

den 2012 eduskunnan tarkastusvaliokunnan laatimassa selvityksessä [6.] on esitetty, 
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että kosteus- ja homevaurio-ongelmien hallinta vaatii tutkimusryhmän mielestä lainsää-

dännöllisiä toimenpiteitä ja esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia. Selvityk-

sessä on esitetty, että ”kiinteistöjen omistajien (kunnat, yritykset ja asunto-osakeyhtiöt) 

tulee lakisääteisesti säästää tietty osa rakennuksen hankintahinnasta vuosittain kunnos-

sapitokustannusten ennakointiin ja toiminnallisiin muutostöihin. [6.]. Jos kunnossapito-

kustannuksiin varauduttaisiin ennakolta, tulisivat niiden kustannukset olemaan keski-

määrin 0,5 – 1,5 % rakennuksen uudishankintahinnasta vuodessa. Tämän lisäksi kun-

tien tulee varautua erilaisiin kiinteistöjen toiminnallisiin muutoksiin, joka voidaan arvioida 

yhtä suureksi kuin kunnossapidon osuus. [13.]. Kiinteistöjen omistajia voitaisiinkin laki-

muutoksilla edellyttää säästämään kunnossapitokustannuksiin tietty osa rakennuksen 

uudishankintahinnasta. Lisäksi tulee huomioida, että vaikka säännöstelyä ja lakeja muu-

tettaisiinkin ennakoivan kunnossapidon suuntaan, tulee niiden noudattamista seurata. 

Sisäilmatutkimuksia suoritetaan yleensä, kun rakennuksessa tai sen osassa todetaan 

oireilua. Tutkijat suorittavat yleensä kohdekäynnin sekä haastatteluja, joiden perusteella 

laaditaan tutkimussuunnitelma tarkemmista toimenpiteistä. Tutkimussuunnitelman laa-

dinta on tärkeä osa prosessia, sillä siinä määritellään lähtökohtaisesti, mihin rakenteisiin, 

järjestelmiin sekä sisäympäristön osiin tutkimuksissa keskitytään. Valitettavan usein tut-

kimukset kohdistetaan ainoastaan ongelmatiloihin tai yksittäisiin rakenneosiin, eikä ra-

kennusta arvioida tutkimussuunnitelman laatimisen yhteydessä kokonaisuutena. Tähän 

vaikuttaa toki merkittävänä tekijänä myös tilaajan tahtotila sekä resurssit. 

Ensisijainen sisäilmatutkimuksen tavoite onkin oireilun aiheuttajan selvitys sekä sen 

poistamiseen tarvittavien toimenpidesuositusten laatiminen tilaajalle ja käyttäjille. Seu-

raava sisäilmaongelman aiheuttaja saattaa kuitenkin jo esiintyä alkavana rakenteissa tai 

konkretisoitua lähitulevaisuudessa. Ennakoivan kunnossapidon huomiointi sisäilmatutki-

muksissa korostuu erityisesti jo tutkimussuunnitelman laadintavaiheessa. Tutkimus-

suunnitelma laaditaan yleensä yksittäisen rakennuksen osa-alueen asiantuntijan toi-

mesta (esim. rakennetekniikka). Tutkimussuunnitelman laadinnan yhteydessä olisikin 

suositeltavaa käyttää eri osa-alueiden asiantuntijoita yhteistyössä. Näin rakennuksen 

osat ja järjestelmät sekä niiden käyttöikä tulee arvioitua jo tutkimussuunnitelmavai-

heessa yhtenäisenä kokonaisuutena. Vaikka tutkimuksia ei suoritettaisikaan kattavasti, 

voidaan käyttäjälle tai tilaajalle jo tutkimusten alkuvaiheessa tuoda esiin riskit muistakin 
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rakennuksen osista. Yksi mahdollisuus olisi suorittaa aina aistinvarainen riski- ja käyt-

töikäarviointi kaikista rakennuksen osista, vaikka itse tutkimukset tulisivatkin kohdista-

maan rakennuksen yksittäiseen tilaan tai osaan. 

Miksi ennakoivaa kunnossapitoa ei sitten oteta huomioon tutkimusten ja korjausten yh-

teydessä? Ympäristöministeriön kuntotutkimusoppaassa 2016 on kuitenkin selkeästi oh-

jeistettu, että: ”Kohdekäynnin yhteydessä asiantuntijoiden tulee arvioida rakennusta 

myös laajempana kokonaisuutena. Jos rakennuksesta ei ole tehty kuntoarviota, voi ra-

kennuksen omistajalla olla täysin väärä käsitys rakennuksen kunnosta. Kuntotutkijan tu-

lee ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan selvityksiä rakennuksen omistajalle, jos hän ha-

vaitsee rakennuksessa muita kuin sisäilmaongelmiin liittyviä rakennusteknisiä puutteita.” 

[11.]. Yhtenä syynä voi olla tutkijan kokemuksen puute rakennusten kokonaisvaltaisesta 

kunnossapidosta, joka vaatii laaja-alaista osaamista sekä tietoa rakennuksen toimivuu-

desta koko sen käyttöiän. Yhtenä syynä voi olla koulutuksen puute, sillä asiaa ei nosteta 

koulutusten yhteydessä merkittävästi esiin. Merkittävin syy todennäköisesti on kuitenkin 

tilaajan tahtotila, resurssien puute sekä alan heikko säännöstely ennakoivan kunnossa-

pidon osalta. Omistajalla ei ole tahtotilaa tai taloudellisia resursseja selvittää rakennuk-

sen tilaa sisäilmaongelman aiheuttajaa pidemmälle. Esimerkiksi kunnissa on omia toi-

mintatapoja, jotka ovat johdettu käytännön tarpeista [13.].  Kunnissa esimerkkinä perus-

parannushankkeisiin osoitetuista rahoista jätetään käyttämättä ja ohjataan ne ennalta 

arvaamattomiin hankkeisiin [13.]. Toisaalta, kuten CASE-tutkimuksessa ja kokemuspe-

räisesti on todettu, on ennakoiva kunnossapito juurikin rakennuksen kokonaistaloudelli-

suutta ajatellen perusteltua.  

Sisäilmatutkimuksia suoritetaan pääasiassa, jotta saadaan kiinteistönomistajalle kor-

jaustoimenpidesuositukset ongelman poistamiseksi. Harvoin tutkimusraporteissa ote-

taan kuitenkaan kantaa, miten korjausten onnistumista seurataan esim. seuraavan 10 

vuoden aikana. Tutkimusraporteissa olisikin suositeltavaa suositella esim. yksittäisiä 

seurantamittauksia ja – tarkastuksia tietyille ajanjaksoille. Usein korjaukset voivat olla 

myös ns. siirtäviä korjauksia, kuten esim. rakenteiden tiivistyskorjaus. Tiivistyskorjausten 

käyttöiästä ja toimivuudesta ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa ja näiden osalta olisikin 

jo tutkimusten yhteydessä hyvä huomioida, että riittävät korjausten tarkastusvälit ovat 

esitetty tilaajalle. Näin voitaisiin huomioida ennakoiva kunnossapito ainakin sisäilmaan 

liittyvissä korjauksissa, vaikka koko rakennuksen osia ja järjestelmiä ei otettaisikaan huo-

mioon. 
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Suppeampana ja rakennuksen sisäilmaan liittyvänä ennakoivan kunnossapidon työka-

luna voidaan miettiä kuntoarvioita vastaavaa PTS-mallia. PTS-malli olisi kuntoarviota 

hieman suppeampi ns. sisäilma-PTS. Sisäilma-PTS laadittaisiin jokaisen sisäilmatutki-

muksen yhteydessä ja se sisältää 10-vuoden aikavälillä sisäilmaongelmien korjaukset, 

korjausten laadunvarmistukset, tarkastelujakson aikaiset laadunvarmistukset ja tarkas-

tukset sekä huollot. Tarkastelujakson aikaisiin tarkastuksiin ja laadunvarmistustoimenpi-

teisiin sisällytetään sekä rakennetekniset että LVI-järjestelmien tarkastukset. Laadunvar-

mistustoimenpiteitä tarkastelujaksolla voivat olla mm. tiivistyskorjausten jälkeiset merk-

kiainekokeet, kosteuden seurantamittaukset, VOC-seurantamittaukset, mikrobilas-

keumanäytteet tai ilmanvaihdon ja ilmamäärien tarkastukset. Laadunvarmistustoimenpi-

teet riippuvat kohteessa todetuista sisäilmaongelmista ja niiden korjaussuosituksista. Ta-

voitteena on varmistaa sisäilmakorjausten sekä sisäympäristön oikeanlainen toimivuus 

vielä 10 vuoden päästä. 

Tutkijoiden koulutuksen kehittämisen sekä lainsäädännöllisten muutosten lisäksi omis-

taja- ja tilaajatahon tietoa rakennusten ennakoivan kunnossapidon hyödyistä tulee kar-

tuttaa. Erityisesti tulisi painottaa ko. tahoille taloudellisia hyötyjä, jotka aiheutuvat pitkällä 

aikavälillä. Tilaaja pystyy näin ollen ennakoimaan korjaustarpeita sekä budjetoimaan 

korjaukset pitkälle tulevaisuuteen. Näin vältytään taloudellisilta yllätyksiltä kunnossapi-

don osalta. Kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja rakennusten pitkän tähtäimen suun-

nitelmat tulisi nähdä omistajataholla investointina, eikä yhtenä hyödyttömänä asiakirjana. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että omistaja- ja tilaajatahoille laadittavia ennakoivan kunnos-

sapidon työkaluja tulee selkeyttää sekä laatia helppokäyttöisempään muotoon. Tällaisia 

voisivat olla esimerkiksi digitalisaation myötä omistajille ja kiinteistönpito-organisaatioille 

kehitettävät digitaaliset palvelut ja sovellukset. 

Tietomallit ja muut digitaaliset ratkaisut ovat vakiinnuttaneet jo paikkansa uudisrakenta-

misessa ja – suunnittelussa. Digitaaliset ratkaisut ja palvelut helpottaisivat myös vanho-

jen kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa. ROTI-raportissa [5.] onkin yhtenä merkittävänä 

vaatimuksena ja toimenpidesuosituksena esitetty tietomallien hyödyntämistä koko ra-

kennuksen elinkaarelle, että se hyödyttää myös käytön, kunnossapidon ja korjausten 

tarpeita. Digitalisaatio helpottaa myös rakennusten sisäolosuhteiden hallintaa ja ohjauk-

sessa käyttöön etäluettavaa sensoriteknologiaa. 
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Vaikka kiinteistöihin laadittaisiinkin kunnossapitosuunnitelmat, niitä noudatettaisiin ja li-

säksi säästettäisiin korjauskustannuksiin vuosittainen summa, haasteena esiintyy silti 

vanhojen rakennusten jo syntyneen korjausvelan hallinnointi. Omistajilla ei todennäköi-

sesti ole resursseja lähteä ratkaisemaan korjausvelkaa kerralla. Yhtenä vaihtoehtona 

kunnossapitosuunnitelmaan ohjelmoitujen hankkeiden korjausbudjetin päälle varataan 

arvaamattomille korjauksille 10 – 20 % [13.]. 
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