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Esityksen sisältö

• Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet)

• Määrittelyt ja rajaukset

• Sisällön pääpiirteet – mikä muuttuu?



Tausta 1/2

• 2000-luvun painopiste oli uudisrakentaminen & IV

– Terve talo –teknologiaohjelma 1998-2002 (loppuraportti 

122 sivua)

– Sisäilmayhdistyksen Sisäilmaopas 6, 2003

– RT 07-10805, Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit 

ja ohjeet toimitilarakentamiselle, 2003

– RT 07-10832, Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit 

ja ohjeet asuntorakentamiselle, 2004



Tausta 2/2

• 2010-luvulla rakennustekniikka 

vahvemmin mukaan
– Opinnäytetöitä erityisesti Jyväskylän AMK:ssa

– Terve talo –koordinointi (konsulttiyritykset)

• Ainakin Ramboll julkaissut havainnollisia periaatekuvia

• AVATER:ssa päivitetään kriteerit & lisätään:
– Korjausrakentaminen, tavoitteiden asettaminen ja todentaminen

– Epäolennaisuuksia karsitaan, tiivis paketti



Tausta 2/2



Tulevaisuus 

(=päivitystyön tavoitteet)

• AVATER:ssa laaditut päivitykset viedään 

RT-kortteihin yhteistyössä muiden 

asiantuntijoiden kanssa (Rakennustiedon 

kokoama toimikunta)

• Eli 2020 mennessä 

– kokonaisuus hallinnassa?

– eri alojen yhteistyö toimii?

– korjaushankkeet onnistuvat?



Määrittely

Määräysten minimitason mukainen rakennuskin 

tulee rakentaa toimivaksi ja terveelliseksi, mutta 

• Terveen talon kriteereillä pyritään 

korkeampaan vaatimustasoon ja 

minimoidaan toteutukseen liittyviä riskejä

• Kriteerit ja suositukset ovat ajankohtainen 

tarkastuslista, jonka avulla rakennuttaja voi 

varmistaa terveen talon toteutuksen



Rajaukset (kenelle)

• Ei niinkään ohje, vaan pikemminkin lyhyt 

muistilista/työkalu/toimintamalli

• Ensisijaisesti rakennuttajalle

• Kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat yritykset 

(suunnittelijat, urakoitsijat, konsultit) ja muut 

organisaatiot voivat hyödyntää kriteerejä 

omissa sisäisissä ohjeissaan

• Määrittelee osaltaan hyvää rakennustapaa ja 

yhteisiä pelisääntöjä!



Rajaukset (kriteerien käyttö)

• Kriteerit ja ohjeet koskevat oleskelukäyttöön 
tarkoitettuja tiloja

• Kriteeristö on luotu ammattimaiseen 
rakentamiseen, mutta sitä voidaan 
soveltuvilta osin hyödyntää myös esim
perustajaurakoinnissa

• Kriteerien noudattamisesta huolehtii 
rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja) 
tai hänen hankkima ulkopuolinen asiantuntija
– Tunnettava rakentamishankkeeseen liittyvien 

lakien ja määräysten minimitaso



Rajaukset (kriteerien 

jaottelu)

• Ei eritellä asuntorakentamista 

toimitilarakentamisesta (kuten ennen)

– Ei ohjata minkään tyyppirakennuksen 

tuotantoon

 Yleistetään, yhdet rakennustyypistä/

käyttötarkoituksesta riippumattomat kriteerit

• Sen sijaan korjausrakentamiselle omat 

kriteerit



Terveen talon toteutuksen kriteerit 

uudisrakentamiseen

Terveen talon toteutuksen kriteerit 

korjausrakentamiseen

Uudisrakentaminen ja 

korjausrakentaminen erikseen

Terveen talon käyttöönoton ja ylläpidon kriteerit

Hankkeen valmistelu 

uudisrakentamisessa

(hanke- & ehdotussuunnittelu)

Kuntotutkimukset ja hankkeen 

valmistelu korjausrakentamisessa

Terveen talon suunnittelu 

uudisrakentamisessa

(yleis- ja toteutussuunnittelu)

Terveen talon korjaussuunnittelu

Terveen talon toteutuksen kriteerit 

uudisrakentamishankkeessa

Terveen talon tavoitteet (olosuhteiden tavoitearvot)

Rakentamisen valmistelu / tarjouspyynnöt / sopimusasiakirjat

Terveen talon toteutuksen kriteerit 

korjaushankkeessa



Kriteerit tehdään 

tarkastuslistaksi

 Kriteerit luodaan sellaisiksi, että ne on mahdollista ja 

pitääkin täyttää kaikissa Terve talo periaatteella 

toteutettavissa hankkeissa käyttötarkoituksesta tms. 

riippumatta

Kriteereihin liittyviä selvennyksiä ja ohjeita on esitetty 

kriteerien jälkeen. Niillä voidaan antaa yksilöllisiä 

tarkennuksia myös erityistapauksista

• Suositukset on esitetty erilaisella listamerkinnällä. Ne 

tulee täyttää aina kun mahdollista, mutta niistä 

voidaan poiketa esimerkiksi käyttötarkoitukseen 

liittyvissä erityistapauksissa.



Ohjekortin rakenne
Terveen talon kriteerit 

uudisrakentamisessa

Terveen talon kriteerit 

korjausrakentamisessa

1 Johdanto 1.1 Ohjekortin määrittely ja 

rajaukset uudisrakentamisessa

1.2 Ohjekortin käyttö

2 Hankkeen valmistelu

(hanke- ja ehdotussuunnittelu)

2.1 Rakennussuunnitelu (ARK)

2.2 Rakennesuunnittelu (RAK)

(rakennusfysikaaliset 

tarkastelut)

2.3 Talotekninen suunnittelu

(LVISA)

2.4 Rakennuttaminen 

(ja muut tehtävät)

3 Suunnittelu

(yleis- ja toteutussuunnittelu)

4 Rakentamisen valmistelu

5 Rakentamisvaihe

6 Käyttöönotto

7 Kiinteistönpito

(takuuaika ja suunnitelmallinen 

kunnossapito)

Liite 1: Tavoitearvot



Tavoitteiden asettaminen

• Pelkkä sisäilmastoluokan määrittely ei riitä!

• Määriteltävä tavoitearvot olosuhteille itselleen

– Näin tieto kulkee paremmin eri osapuolille

– Voidaan valita tavoitearvoja eri 

sisäilmastoluokista (rakennuksen 

käyttötarkoituksen mukaan)



Terve talo –taso ja 

sisäilmastoluokitus 

käytännössä

Erityisvaatimukset (esim. sairaalan 
toimenpidehuoneet) = sisäilmastoluokka S1

Terveen talon toteutuksen kriteerit
= sisäilmastoluokka S2

Määräysten minimitaso = sisäilmastoluokka S3

Tavoitearvojen

määrittely



Tavoitteiden todentaminen

• Kriteerit ohjaa määrittelemään ne 

toimenpiteet, joilla tavoitteiden toteutuminen 

varmistetaan

– Vastaava vaatimus esim Helsingin 

rakennuslupamenettelyssä (osana 

kosteudenhallintaselvitystä)



Aiempaan verrattuna 

karsitaan:

• IV-painotteisuutta

• Yksittäistapauksia

• Tulkinnan-/harkinnanvaraisuutta

• Asioita, jotka kuuluvat määräysten 

minimitasoon

• Asioita, jotka nykyään ovat kokolailla 

itsestäänselvyyksiä rakentamisprosessissa

• Muita epäolennaisuuksia

• Päällekkäisiä asioita ja otsikoita



Aiempaan lisätään:

• Tavoitteiden määrittelyn ja todentamisen 

korostaminen

• Korjausrakentaminen

– Kuntotutkimukset

– Purkutyöt

– Muita korjaamisen erityispiirteitä

• Jälkiseuranta

– Muita käyttöönottoon ja kiinteistönpitoon 

kuuluvia asioita



KIITOS!

Kommentteja tai kysymyksiä?


