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Kosteus- ja homevaurioiden määrä

n. 1,45 miljoonaa rakennusta

Merkittäviä vaurioita esiintyy: 

• pien- ja rivitaloissa 7–10 %

• kerrostaloissa 6–9 %

• kouluissa ja päiväkodeissa 12–18 %

• hoitolaitoksissa 20–26 % 

• toimistoissa 2,5–5 % kerrosalasta

Eduskunnan tarkastusvaliokunta 1/2012 (Työterveyslaitos)
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 1.11.2016

Eri tekijät aiheuttavat sisäilmaongelmia
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Mistä kuntien kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat 
aiheutuneet viimeisen 5 vuoden aikana?

Ei koskaan

Joskus

Usein
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Ilmanvaihdon likaisuus ja kuidut



Kosteus- ja homevaurioiden yleisimmät 
aiheuttajat

• Rakennukset pääosin 60-80-luvulta

• Riskirakenteet

• Peruskorjausikä

• Ennakointi puuttuu

• Kunnossapidon laiminlyönnit

”Erityisesti rakennuksen käyttöiän loppuminen näyttää johtavan sisäilmaongelmiin, 

joista terveyden kannalta merkittävimpiä osatekijöitä ovat kosteus- ja homevauriot.”

TrV 2012



Valesokkeli



Muottilaudat talon alla



Välipohjan muottilaudat 
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Vedenohjaus



Koska on järkevää korjataan?

Vai vasta, kun on pakko?
2500 – 3 000 €/m2 n. 7,5 - 10 milj. 

€

Kun rakenne on 
vaurioitunut?

150 - 300 €/m2

250 000 – 1 000 000 €

Kun rakenne on kohta 
vaurioitumassa?

50 €/m2 n. 100 000 – 200 000 €

Kun on pikkuvikoja?
n. 1 000 - 5 000 €

Sisäilmaongelmia esiintyy näissä! Sisäilmaongelmia esiintyy näissä!



RISKIARVIO HAASTATTELUT JA OIREKYSELYT

TUTKIMUSSUUNNITELMA

RAPORTOINTI

RAKENTEIDEN 
KUNTOTUTKIMUKSET

TUTKIMISEN VAIHEET

OIREET/VALITUKSET

OIREKYSELYJEN TULKINTA

ILMANVAIHDON 
KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMA- YM. 
MITTAUKSET:

PINTAPUOLISET KARTOITUKSET

Ensiaputoimet ja korjaushankkeen 
käynnistäminen



Mitä pitäisi ymmärtää?

• Taustalla monta tekijää

• Syyn löytäminen vaikeaa

• Oireileva ihminen on usein oikeassa 

• Puutteelliset selvitykset ->väärät  johtopäätökset

• Epäonnistumisten taustalla usein huonot 

kuntotutkimukset



Korjataan kerralla 
kuntoon

Kaikissa vaiheissa on 
sisäilmakorjauksiin 
liittyvää osaamista

Rakennuksen kunto 
tiedetään (sisäilma- ja 
kuntotutkimukset)

Korjaussuunnitelma 
poistaa haitan 

Korjaukset tehdään niin 
kuin on suunniteltu

Korjauksia valvotaan ja 
onnistumista seurataan 



Käyttöikä
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Koko ketju kuntoon

Onnistunut korjaaminen edellyttää osaamista hankkeen kaikissa
vaiheissa. Jos joku vaihe epäonnistuu, seurauksena voi olla ongelmien
jatkuminen. 

FCG:n palvelut mm:

• Perusteelliset kuntotutkimukset ja sisäilmaselvitykset

• Sisäilman laadun varmistavat suunnitelmat ja työselostukset

• Tervetalo -rakennuttaminen ja valvonta, korjaus- ja uudisrakentaminen

• Suojaus- ja kosteudenhallintasuunnittelu

• Palveluverkkotarkastelut ja salkutukset, korjausten
elinkaarikustannuslaskenta

• Rakennuskannan tilan arviointi/tutkiminen

Kuntotutkimukset
Rakennuttaminen ja 

kaupalliset
asiakirjat

Vaurioiden ja 
ongelmien

korjaussuunnittelu

Laadukas työ ja 
valvonta

jälkiseuranta



FCG

Rakennusterveys ja sisäilmasto

www.fcg.fi/rakennusterveys


