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ESITYKSEN SISÄLTÖ

• Johdanto

• Tausta

• Määrittely ja rajaukset

• Kriteerien käyttö

• Sisällön pääpiirteet – mikä muuttuu?

• (Esimerkkejä jos aikaa jää)



JOHDANTO

• Päivitystyöhön ryhdyttiin, koska vanhat RT-kortit ovat sen tarpeessa

• Ohjeviidakon keskellä tutkija on kuitenkin joutunut kysymään itseltään, että 
tarvitaanko kriteeristön päivitystä? 

• Ja päätynyt vastaukseen:
• Korjausrakentamiseen tarvitaan omat ohjeensa, ”soveltuvilta osin” ei riitä

• KorjausRYL Osa 1: Esiselvitykset ja purkaminen. 2016. 192 sivua. 275 €. Kuinka jalkautunut?

• Tietoa tulee tiivistää, jotta se saavuttaa suuren yleisön
• Aiheesta innostunut löytää itsekin ja lähdeluettelon avulla tarkempaa tietoa

• Haaste: Rakennusalalla myös yleisen, kaikkiin hankkeisiin sopivan tiedon tulee olla kuitenkin 
riittävän konkreettista



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

lisätään:

• Tavoitteiden määrittelyn ja 
todentamisen korostaminen

• Korjausrakentaminen
• Kuntotutkimukset

• Purkutyöt

• Muita korjaamisen erityispiirteitä

• Jälkiseuranta
• Muita käyttöönottoon ja 

kiinteistönpitoon kuuluvia asioita



JOHDANTO (jatkoa)

• Päivitetyn kriteeristön tavoitteena on tiivis paketti jokaiselle 
ammattirakennuttajalle (soveltuvilta osin myös ns. omatoimirakennuttajille)

• Hienoa, että joillakin isoilla kiinteistönomistajilla on omat tarkastuslistansa 
(ainakin SYK:llä)

• Hienoa, että insinööritoimistot kokoavat itse omat tarkemmat 
toimintaohjeensa (ainakin Ramboll ja WSP; Swecolla kokonaisvaltainen 
laadunhallinta)

• Hienoa, että kaikki sitoutuvat samoihin (kuivaketju10) periaatteisiin

• Päivityksessä myös sisäilmastoluokitus & ”kosteudenhallinta-asetus”



TAVOITE

• Kaikki voivat hyödyntää yhteisiä peruskriteerejä omissa ohjeissaan

• Alkuperäinenkin tavoite (2016): päivitykset viedään RT-kortteihin 
yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa (Rakennustiedon 
kokoama toimikunta)
• Julkisella rahalla toteutetuissa hankkeissa (AVATER) ei kuitenkaan voida tehdä 

kaupallisia tuotteita ennen kuin tutkimustulokset on julkaistu hankkeen 
loppuraportissa



TAUSTA: Tutkimushankkeet

• AVATER 09/2015-04/2017
• VNK, STM, THL, TTY & Kuntaliitto

• COMBI 2015-2017 (haettu jatkoaikaa ->2018)



Hieman historiaa

• 2000-luvun painopiste oli uudisrakentaminen & IV
• Terve talo –teknologiaohjelma 1998-2002, Tekes (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

• 2010-luvulla rakennustekniikka vahvemmin mukaan
• Opinnäytetöitä erityisesti Jyväskylän AMK:ssa

• Terve talo –koordinointi (konsulttiyritykset)
• Ainakin Ramboll julkaissut havainnollisia periaatekuvia, WSP kehittää omaa prosessiaan

• Metropolia AMK 2018: Terve talo -koordinaattori 15 op

ja tulevaisuutta 

(ja ilmaisia mainoksia)



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



Terve talo –taso ja sisäilmastoluokitus käytännössä

Erityisvaatimukset (esim. sairaalan 
toimenpidehuoneet) = sisäilmastoluokka S1

Terveen talon toteutuksen kriteerit
≈ sisäilmastoluokka S2

Määräysten minimitaso = sisäilmastoluokka S3

Tavoitearvojen
määrittely



RAJAUKSET (kriteerien käyttö)

• Kriteerit ja ohjeet koskevat oleskelukäyttöön tarkoitettuja 
tiloja

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

• Kriteerien noudattamisesta huolehtii rakennushankkeeseen 
ryhtyvä (rakennuttaja) tai hänen hankkima ulkopuolinen 
asiantuntija
• Tunnettava rakentamishankkeeseen liittyvien lakien ja määräysten minimitaso



RAJAUKSET (kriteerien jaottelu)

• Ei erotella 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.



ESIM (alustava)

Korjaussuunnittelija perehtyy kuntotutkimusdokumentteihin ja ilmoittaa 
lähtötiedot riittäviksi tai pyytää niihin täydennyksiä.

Tarvittaessa suunnittelija voi pyytää täydennyksiä tutkimuksiin myös 
suunnittelun edetessä, joskin täydennykset on pyrittävä pyytämään 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (ellei esimerkiksi korjauslaajuuden 
selvittäminen ole kannattavampaa vasta purkuvaiheessa)



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)



Korjaushankkeen kulmakivet, TOP4 (mielivaltainen)

Kattavat
kuntotutkimukset

Suunnitelmien
tarkastaminen

Pätevät toimijat
(asiantuntijasta

rakennustyötenkijään)

Dokumentointi ja 
seuranta

Korjaamisen kulmakivet terveen talon toteutukseen



YHTEENVETO

• Ei niinkään ohje, vaan pikemminkin lyhyehkö 
muistilista/työkalu/toimintamalli (etenkin rakennuttajille)

• ”Jokarakennuttajan tietopaketti” 
(käytännössä  kuvaa ~S2 vähimmäisvaatimukset toteutukseen)

• Kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat yritykset (suunnittelijat, 
urakoitsijat, konsultit, kiinteistönomistajat) ja muut organisaatiot 
voivat hyödyntää kriteerejä omissa sisäisissä ohjeissaan

• Määrittelee osaltaan hyvää rakennustapaa ja yhteisiä pelisääntöjä



KIITOS!
Kommentteja tai kysymyksiä?


