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”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että...” 
 

• Vastaa periatteessa kaikesta! 

  Vastuun jakamiseksi ja ongelmien  
  välttämiseksi kannattaa aina ottaa  
       ammattilaisia avuksi 
 

• Tavallisen ihmisen kannattaa silti edelleenkin 
huoltaa ja korjauttaa taloaan! 
 

• Rakennusvalvonta yrittää omalta osaltaan 
auttaa hyvään lopputulokseen ohjaamalla ja 
neuvomalla 
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• Kaikkien osapuolten väliset sopimukset aina 
mahdollisimman tarkkoina ja kirjallisina! 

 

• Kysyä kannattaa aina kun ei tiedä ja muistaa, 
ettei hölmöjä kysymyksiä ole olemassakaan! 
 

• Kannattaa kysyä myös toisia (ja kolmansia) 
mielipiteitä eikä luottaa vankkumattomasti 
pelkästään yhteen tahoon 
 

• Kokonaisuus on aina tärkeintä! Ekspertin 
näkökulma voi olla joskus niin kapea, että 
kokonaisuus häviää näkyvistä 
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• Oikeiden korjauspäätösten pohjaksi tarvitaan 
oikeaa ja tutkittua tietoa 
 

• Eri-ikäisille rakennuksille on tyypillistä erilaiset 
ongelma- ja riskipaikat 

  Ammattitaitoinen kuntotutkija osaa etsiä  
  myös piilossa olevia ongelmia 
 

• Rakennuslakiin luonnostellun muutoksen mukaan 
selvitys rakennuksen kunnosta voidaan vaatia 
tulevaisuudessa myös rakennuslupa-asiakirjana 
 

• Kuntotutkijan ammattitaidon arviointi etukäteen 
vaikeaa, kuntotutkijoille ei pätevyysvaatimuksia 
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• Pääsuunnittelija ei välttämättä suunnittele mitään 
 

• Tehtävänä on vastata suunnittelun 
kokonaisuudesta ja laadusta 

  Rakennus- ja erityissuunnitelmien   
  sovittaminen yhteen 

  Lopputulos täyttää säädösten ja määräysten 
  sekä hyvän rakennustavan vaatimukset 

  Tiedonvälittäminen rakennushankkeeseen  
  ryhtyvälle huolehtimisvelvollisuuden  
  kannalta merkittävissä asioissa 
 

• Pääsuunnittelijan valinta korjausten painotusten 
mukaan 
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• Erityissuunnitelmat vaativat erityisosaamista 
 

• Rakenne-, sähkö-, LVI- ym. suunnitelmat 

  Suunnittelijat vastaavat tekemistään  

  suunnitelmista ja niiden   
  oikeellisuudesta 
 

• Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
erityissuunnitelman osa-alueelta 
(rakennuslupaa vaativissa korjauksissa) 
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• Lupakohteissa on aina oltava vastaava työnjohtaja! 
 

• Tehtävänä on vastata työmaalla kokonaisuudesta 
ja laadusta 

  Korjaustyöt tehdään suunnitelmien ja   

 lupaehtojen mukaisesti 

  Lopputulos täyttää säädösten ja    

 määräysten sekä hyvän rakennustavan  
 vaatimukset 
 

• ”Kossupullovastaavat” kantavat huonosti vastuunsa  
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• Valvoja ei ole pakollinen rakentamisessa 
 

• Valvoja voi kuitenkin olla erityisen hyödyllinen 
ristiriitatilanteissa 

  Suotavaa olisi, että kaikissa tapauksissa 

  olisi ainakin yksi ammattilainen myös 
  rakennuttajan ”puolella”  
 

• Suunnittelija voi hyvin toimia myös valvojana 

  Suunnitelmien helppo vienti käytäntöön 

  Yleensä nopeuttaa reagointia yllätyksiin 
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• Remontille tarvitaan osaavat tekijät 
 

• Urakoitsijalta yleensä ”kokonaispaketti” 

  Maksuerät korjausten edistymisen   
 mukaan 

  Viimeistä maksuerää ei kannata maksaa  
 ennen kuin työ on kokonaan valmis 
 

• Lopputuloksen laadusta riitely jälkikäteen on 
yleensä kallista ja hankalaa 

  varhainen puuttuminen auttaa paremmin 
 

• Työntekijän voi myös palkata itse, tosin vaatii 
hieman enemmän paperityötä 
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• Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 

• 1 § Lain yleinen tavoite 
 Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että 
 siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, 
 taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
 

 Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
 suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin 
 tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 

 

• 12 § Rakentamisen ohjauksen tavoitteet 
 Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää: 
 1) hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän 
 sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista; 
 

 2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, 
 sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin  ja säilyttäviin ratkaisuihin; 
 sekä 
 

 3) rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja 
 kunnossapitoa. 
 

• 20 § Kunnan tehtävät 
 Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja 
 valvonnasta alueellaan. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja 
 asiantuntemus. 
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• Luvanvaraisessa uudis- ja korjausrakentamisessa on laissa ja 
asetuksissa määrätty yleensä tiettyjä minimitasoja, jotka tulee täyttää 
rakennus- tai toimenpideluvan saadakseen. 

 

• Oulun uudis- ja korjausrakentamisen laadunohjauksen tavoitteena on 
tehdä ja korjata terveellisesti, turvallisesti, kustannus- ja 
energiatehokkaasti pitkäikäistä rakennuskantaa Oulun alueella. 

 

• Minimitason ylittävä ohjaus ei ole velvoittavaa tai pakottavaa 
missään tilanteessa! 

 

• Ohjauksen tavoitteena on nostaa esiin erilaisia vaihtoehtoisia 
ratkaisuja, joista asiakas (rakennushankkeeseen ryhtyvä) valitsee 
itselleen ja kohteelleen sopivimman. 
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• Vaurioon johtavaa korjausta ei saa tehdä! 
 

• Energiatehokkuutta on parannettava rakennuksen tämän lain 
mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja 
muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen 
yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa.  

• 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. 

• Rakennuksen ulkovaipan ja teknisten järjestelmien korjausta tai 
uusimista suunniteltaessa ja toteutettaessa toimenpiteet on 
valittava siten, että rakenteiden oikea lämpö-, ääni- ja 
kosteustekninen toimivuus sekä palotekninen eristävyys 
varmistetaan.  
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• Määräysten kiristymisen taustalla yleensä havaittujen riskialttiiden 
ratkaisujen korvaaminen vähemmän riskialttiilla ratkaisuilla. 
 

• Palavan rakenteen päällä lepäävä vino tiilihormi on eittämättä 
riskialtis ratkaisu ja esim. pieni piipun halkeama tai rakenteiden 
painuma johtaa helposti vakavaan tulipaloon. Jos vielä hormi on 
aktiivikäytössä, kuinka isoja riskejä halutaan ja uskalletaan jättää? 
 

• Jatkuvasti käytössä ollutta ja kunnossa olevaa vanhaa rakennusosaa 
saa yleensä käyttää vaikkei se nykymääräyksiä täyttäisikään. 
 

• Jos hormi joudutaan uusimaan, ei vanha ratkaisu ole enää 
mahdollinen. Vanhan piipun voi toki jättää paikoilleen. 
 

• Piipun kunnon ja käyttökelpoisuuden arvioimiseksi tarkemmin 
kannattaa ehdottomasti kääntyä paloviranomaisten puoleen. 
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www.energiakorjaus.info 

ENERGIAKORJAUS.INFO 
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www.hometalkoot.fi 

HOMETALKOOT.FI 
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Rakennuksen omistajalla on kolme erilaista 
vaihtoehtoa osoittaa remontin 
energiatehokkuutta 

- Rakennusosakohtaiset vaatimukset 

- Rakennuksen laskennallinen 
energiankulutus 

- Rakennuksen E-luku 
= energiankulutus, johon energiamuoto vaikuttaa 
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Rakennusosa-/järjestelmäkohtaiset vaatimukset, 
esim. 

 

• Ovet ja ikkunat uusitaan tarvittaessa 
uudistason mukaisiksi 
 

• Yläpohjien ja ulkoseinien U-arvot puolitetaan 
korjausten yhteydessä (max. uudistasoon) 
 

• Tekniset järjestelmät uusitaan tarvittaessa 
uudistason mukaisiksi 
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Lasketaan rakennuksen energiankulutus 
(lämmitettyä nettoneliömetriä kohden) 

 

• Erilaisille rakennustyypeille erilaiset 
vaatimukset 
 

• Esim. pientalo: ≤180 kWh/m² 
 

• Vain laskennallinen kulutus huomioidaan, 
esim. lämmitysenergian muodolla ei 
vaikutusta 
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Lasketaan rakennuksen energiatehokkuusluku eli 
E-luku (kWh/m²) ennen ja jälkeen korjausten 

 

• Eri rakennustyypeille eri vaatimukset 
 

• Esim. pientalo: E-luku ≤0,8 x alkuperäinen 
 

• Energiamuodoilla erilaiset kertoimet! 

sähkö 1,7; bio/puu 0,5; öljy 1,0; kaukol 0,7 

  Energialähteen vaihtaminen voi olla 

 kannattavin energiatehokkuusremontti 
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Erillisellä selvityksellä, laskelmin tms. 
voidaan osoittaa esim. korjausten 
riskialttius, kustannustehottomuus tai 
jokin muu sellainen peruste, jonka takia 
voi pyytää lupavaiheessa joustoa 
energiatehokkuusmääräysvaatimuksista 

 

• Viranomaistulkinnasta ei vielä 
ohjeistusta 
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