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Kosteusmääräysten päivityksen tausta
• Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)

muutokset 2013 ja 2014
o Kaikki RakMK:n osat on uusittava 31.12.2017 mennessä
o Asetuksenantovaltuudet, korjausrakentaminen huomioon

• Rakennustuoteasetuksen (CPR) voimaantulo 2013
o Tarvitaanko rakennustuotteille kansallisia olennaisia

teknisiä vaatimuksia
• Eduskunnan kannanotto rakennusten kosteus- ja

homeongelmiin (EK 5/2013 vp)
o Säädösvalmistelussa on otettava paremmin huomioon

rakennusten terveellisyys
o Toimenpiteitä rakennustyömaiden kosteudenhallinnan

parantamiseksi
o Tosiasialliset keinot rakennusten terveellisyyttä koskevien

säädösten ja määräysten noudattamiseksi



Rakennuksen terveellisyys MRL:ssä
• MRL 117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

o Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset 117 a-g §

• MRL 117 c § Terveellisyys
o Rakennuksen on oltava terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma,

kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet 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
rakenteiden kosteuden vuoksi.

o Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun
käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön
sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen
järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja
ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita.



Asetusvalmistelu
• Asetusvalmistelu virkatyönä ministeriössä

• Valmistelutyön tukena erilaisia selvityksiä
o Nykymääräysten toimivuuden arviointi
o Kosteusteknistä turvallisuutta koskevat säädökset

korjaus- ja muutostöissä
o C2-päivitykseen liittyvä rakennustuoteselvitys
o Kansainvälinen vertailu rakennuksen

kosteusteknistä toimivuutta koskevista
säädöksistä, työ vielä käynnissä

o Selvitys energiatehokkaiden rakenteiden
kosteusteknisestä toimivuudesta

o Taloudellisten vaikutusten arviointi, työ
toteutetaan keväällä 2017

• Valmistelun aikana keskustelutilaisuuksia alan
kanssa



Keskeisimmät muutokset 1/3 – luonnos 2/2017

• Soveltamisalassa uudet rakennukset sekä olemassa olevan
rakennuksen korjaus- ja muutostyöt, laajennukset ja
käyttötarkoituksen muutokset

• Pääosa nykyisistä velvoittavista määräyksistä säilyy; pieni osa
nykyisistä ohjeista nostetaan asetustasolle

• Alkuun kootaan rakennuksen kosteustekniselle toimivuudelle
asetetut olennaiset tekniset vaatimukset ja suunnittelun
perusteet, mm.:
o vesihöyryn, veden tai lumen haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin ja

rakennuksen sisätiloihin on estettävä
o rakenteiden ja rakennusosien on kyettävä kuivumaan haittaa

aiheuttamatta
o rakenteiden on oltava ilmanpitävyydeltään sellaisia, että kosteutta tai

rakenteissa olevia epäpuhtauksia tai radonia tai muita maaperässä
olevia epäpuhtauksia ei siirry haitallisessa määrin sisäilmaan eikä
rakenteisiin aiheudu kosteusvaurioita



Keskeisimmät muutokset 2/3 – luonnos 2/2017

• Kosteudenhallinnan terävöittäminen ja vastuutus
o Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys (lausuntoversiossa

kosteudenhallinta-asiakirja)
o Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, työmaan kosteudenhallinnasta

vastaavan henkilön nimeäminen, kosteudenhallintasuunnitelman
mukaisten toimenpiteiden dokumentointi

o Huom: voimassaolevaa sääntelyä YMa rakennuksen suunnitelmista ja
selvityksistä 15 §

• Märkätiloihin liittyvät täsmennystarpeet ja lisäohjeistus
• Tiettyjen erityisrakenteiden huomiointi
o Mm. terassirakenteet, pihakannet, sulkutilat
o Perusvaatimukset erityisrakenteiden kosteustekniselle toimivuudelle



Keskeisimmät muutokset 3/3 – luonnos 2/2017

• Tietyille rakennustuotteille olennaisia teknisiä vaatimuksia –
valmistajan olisi ilmoitettava tietty ominaisuus
o Salaojasora, kapillaarikatkosora
o Höyrynsulku, ilmansulku, tuulensuoja
o Kosteuden- ja vedeneristystuotteet

• Huollon ja kunnossapidon korostaminen



Asetusvalmistelun eteneminen
• Yhteensovitus muun asetusvalmistelun kanssa: D1, D2, D3, E1,

F1, F2

• Asetusluonnos ja perustelumuistio oli lausunnolla 3.3.2017 asti,
pyynnöstä jatkoa 17.3. asti
o Kaikkiaan 48 lausuntoa, joiden käsittely on käynnissä

• Tekniseen notifiointiin (3 kk) lausuntokierroksen muokkausten
jälkeen arviolta touko-kesäkuussa 2017

• Tavoitteena on, että asetus annettaisiin alkusyksyllä 2017

• Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä
toimivuudesta tulee voimaan 1.1.2018

• Asetusta tukevan ohjeen valmistelu käynnistyy keväällä 2017
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