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ENERGIAKORJAUS
KANNATTAA

MITEN HYÖDYT 
ENERGIAKORJAAMISESTA?

AIKA RYHTYÄ ENERGIAKORJAUKSEEN

Säästä kotia korjaamalla

1. SÄÄSTÄT ENERGIAKULUISSA.
Energialaskut pienenevät.

2. ASUT VIIHTYISÄMMIN.
Korjatussa kodissa ei vedä, mutta ilma 

on raikas ja lämpötila tasainen.

3. ASUNTOSI ARVO NOUSEE.
Kunnossa pidetty asunto on aina arvossaan.

4. SÄÄSTÄT KORJAUSKUSTANNUKSISSA.
Ennakoiva kunnossapito on edullisempaa 

kuin kallis vauriokorjaaminen.

5. SÄÄSTÄT LUONNONVAROJA.
Käytät vähemmän energiaa.

Energiakulutus tuntuu suurelta (ja rahaa palaa).
Lattianrajassa vetää.
Ikkunoiden pielistä vetää.
Sisäilman laatu on huono etenkin aamuisin.
Epäilet, että rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita.
Rakenteet, materiaalit ja laitteet ovat vanhenemassa.

Energiakorjaus on toimenpide tai 
joukko toimenpiteitä, joihin ryh-
dytään, kun tavoitteena on kodin 
energiankulutuksen vähentäminen. 
Toimenpiteet voivat olla hyvinkin 
pieniä mutta taloudellisesti erittäin 
kannattavia.

Energiakorjauskohteina voivat 
olla kaikki rakennukset, esim. 
rivi-, kerros- tai omakotitalot.

Vuotavat
ikkunatiivisteet

Sisälämpötilan 
nostotarve 1–2 C°

Tiivistys
säästää

jopa 
200 €/vuosi

Tiesitkö? 
Voit hakea 

energiakorjaukseen 
korjausavustusta!

RAKENNUSVALVONTA



MITÄ YLEENSÄ
KORJATAAN?

MILLOIN ON AIKA ENERGIAKORJATA?

KÄYTTÖIKÄARVIOITA

Ikkunoiden 
tiivisteet 5–20 v

Ovien tiivisteet 5–20 v

Vanhat lämpölasit 10–20 v

Lämmityskattila 20–30 v

Patterit 30–60 v

Ikkunat 30–70 v

Ilmanvaihtokone

Öljypoltin

10–20 v

10–15 v

Ylä-, ala-, 
ulkoseinärakenteet

>30 v

Kodissa kuluu energiaa rakennuk-
sen ja käyttöveden lämmitykseen, 
ilmanvaihtoonsekä kotitalous- ja 
laitesähköön. 

Vanhassa rakennuksessa 
energiakorjauksen tärkein 
toimenpide yleensä
- energian talteen ottaminen 
 ilmanvaihdon poistoilmasta 
 esim. käyttöveteen ja tuloilmaan. 

Muita tärkeitä toimenpiteitä
- rakennuksen tiivistäminen
- yläpohjan lisäeristäminen
- lämpöteknisesti paremmat 
 ikkunat.

Kustannustehokkainta on ajoittaa energiakorjaus samaan yhtey- 
teen rakennuksen muun korjauksen kanssa. Tulevia korjauksia 
voi suunnitella odotettavan käyttöiän perusteella. Monia korjaus-
toimenpiteitä voi toki tehdä yksittäin, mutta on järkevää huomi-
oida myös tulevat korjaukset.

Kustannustehokkainta on sovittaa energiakorjaus 
rakennuksen muiden korjauksien yhteyteen.

Säästä kotia korjaamalla 
Energiakorjauskortit

Korttipäivitykset voit tarkistaa internetsivuilta.

Ikkunakorjaus
Kortti E

Kortti B
Energiakorjauksen 

toimintamalli

Kortti D
Kunnonmääritys

Kortti F
Ilmatiiveys

Kortti H 
Ilmanvaihto

Energiakorjauksen 
ajoittaminen & aloittaminen

Kortti C

Ulkoseinän 
lämmöneristys

Kortti G

Energiakorjaus 
kannattaa

Kortti A

Asiakaspalvelu Ma–pe klo 9–16, puh. 044 703 2722, energiakorjaus@ouka.fi
Ympäristötalo, Solistinkatu 2, 90140 Oulu

RAKENNUSVALVONTA
www.energiakorjaus.info
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Säästä kotia korjaamalla

B
ENERGIAKORJAUKSEN 
TOIMINTAMALLI

RAKENNUSVALVONTA

1.
Tunnista 

korjaustarve. 2.
Varmistu kunto-

tutkimuksilla 
talosi kunnosta.

3.
Selvitä energia-

korjausvaihtoehdot 
asiantuntijan 

kanssa.

4.
Laadi(tuta) 

PTS-suunnitelma 
vaihtoehtojen 

pohjalta.

5.
Teetä korjaus-

suunnitelmat urakka-
tarjousten ja 

rakennusluvan 
pohjaksi.

6.
Hae rakennuslupa 

korjaustoimen-
piteille.

8.
Vertaile tarjouksia 

ja valitse koko-
naisuudeltaan 

paras.

9.
Valvo korjauksia. 

Muista myös 
vastaavat työnjohta-

jat ja viranomais-
tarkastukset.

10.
Varmistu työn 
laadusta työn 

aikana, 
ei jälkikäteen!

11.
Laadi rakennuksen 
käyttö- ja huolto-

ohjeet.

12.
Seuraa jatkuvasti 

rakennuksen 
kuntoa.

7.
Pyydä 

useampia kirjallisia 
ja yksilöityjä 

urakkatarjouksia.



KUNTOTUTKIMUS
Ennen korjaustoimenpiteitä rakennukseen tarvitaan 
asiantuntijan tekemä kuntotutkimus, jossa tutkitaan 
rakennuksen kunto ja todelliset korjaustarpeet. 
Rakennukseen tulee etsiä parhaimmat energiakor-
jausvaihtoehdot, joissa huomioidaan samalla myös 
tulevia korjauksia.

SUUNNITELMA
Korjauksen hyvän lopputuloksen edellytyksenä on 
asiantuntijan tekemä suunnitelma. Suunnitelma 
tulee sovittaa korjauksen laajuuteen sopivaksi.

RAKENNUSLUPA
Yleensä energiakorjaukseen tarvitaan rakennuslu-
pa, johon tarvittavat asiapaperit laatii korjauksen 
suunnittelija.

URAKKATARJOUS
Jos korjaus teetetään urakoitsijalla, korjauksesta 
pyydetään tehtyjen suunnitelmien mukainen 
eritelty urakkatarjous. 

URAKKASOPIMUS
Verrattuaan urakkatarjouksia asiantuntija laatii so-
pijapuolten välisen urakkasopimuksen. Sopimus 
sisältää useita tärkeitä kohtia, jotka selkeyttävät 
kummankin sopijapuolen velvoitteita ja toimia. 
Saatavilla on myös valmiita sopimusmalleja. Sel-
keiden sopimusten tärkeys korostuu mahdollisissa 
erimielisyystilanteissa. Siksi on erityisen tärkeää, 
että kaikki sovitut asiat on kirjattu paperille. 

VIRANOMAISVALVONTA
Luvanvaraiseen rakentamiseen liittyy viranomais-
valvontaa, jonka tekee rakennusvalvonnan edusta-
ja lupaehtojen mukaisesti. Yleensä lupaehdoissa 
edellytetään pääsuunnittelijaa ja rakennustöistä 
vastaavaa yhtä tai useampaa työnjohtajaa.

ULKOPUOLINEN VALVOJA
Suunnittelun ja rakentamisen ajaksi suositellaan li-
säksi urakoitsijasta riippumatonta ulkopuolista val-
vojaa. Hän huolehtii rakennuttajan eli sinun eduistasi 
suunnitelmien ja sopimuksen mukaisesta rakenta-
misesta.

LAADUNVARMISTUS
Urakkasopimuksessa sovitaan rakentamiseen liit-
tyvät laadunvarmistukset. Laadunvarmistuksia 
tehdään koko rakentamisen ajan sekä myös rakenta-
misen loppuvaiheessa. Laadunvarmistuskeinoina 
voivat olla esimerkiksi lämpökuvaus ja tiiveysmit  

 

-
taus.

HUOLTOKIRJA
Energiakorjaukseen liittyy usein laitteita ja mate-
riaaleja, joiden  huolto- ja käyttöohjeet pitää kerätä 
ja tallentaa rakennuksen huoltokirjaan.

Älä epäröi ottaa yhteyttä ammattilaiseen!

HUOMIOI KORJAUKSEN ETENEMISESSÄ

Säästä kotia korjaamalla 
Energiakorjauskortit

Korttipäivitykset voit tarkistaa internetsivuilta.

Ikkunakorjaus
Kortti E

Kortti B
Energiakorjauksen 

toimintamalli

Kortti D
Kunnonmääritys

Kortti F
Ilmatiiveys

Kortti H 
Ilmanvaihto

Energiakorjauksen 
ajoittaminen & aloittaminen

Kortti C

Ulkoseinän 
lämmöneristys

Kortti G

Energiakorjaus 
kannattaa

Kortti A

Asiakaspalvelu Ma–pe klo 9–16, puh. 044 703 2722, energiakorjaus@ouka.fi
Ympäristötalo, Solistinkatu 2, 90140 Oulu

RAKENNUSVALVONTA
www.energiakorjaus.info
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C
ENERGIAKORJAUKSEN
AJOITTAMINEN 

Säästä kotia korjaamalla

MILLOIN ON AIKA ENERGIAKORJATA?

1. 
AJOITTAMINEN 
TAVALLISTEN
KORJAUSTEN 
KANSSA.
Kustannustehokkainta 
on sovittaa energiakor-
jaus muiden korjausten 
yhteyteen. Energiakor-
jaus on osa sitä huol-
toa ja ylläpitoa, jota 
jokainen rakennus tar-
vitsee säännöllisten 
korjausten lisäksi.

2. 
VÄLTÄ TURHIA 
KORJAUKSIA. 
Selvitä talosi rakenteet, 
laitteet ja materiaalit, joiden
arvioitu käyttöikä alkaa olla 
lopuillaan. Vältä kuitenkin 
sellaista turhaa korjausta, 
joka joudutaan tekemään 
lähivuosina tarvittavien 
uusien korjausten vuoksi.
Älä tee sellaisia korjuksia,
joiden hyöty on lyhytai-
kaista tai korjaus on vain 
estetttinen. 

MIHIN TARVITSET ASIANTUNTIJAA?

1. 
OIKEAT 
KORJAUSTOIMENPITEET
Asiantuntijat auttavat sopivien ener-
giakorjausvaihtoehtojen valinnas-
sa, tekevät ehdotuksen korjaus-
tarpeesta ja toteutustavoista sekä 
arvioivat kustannuksia. Väärät toi-
menpiteet voivat vaurioittaa raken-
nuksia ja rakenteita.

3. 
KESÄ ON 
KORJAAMISEN 
AIKAA.
Useimmat energiakorjaus-
toimenpiteet on paras teh-
dä lämpimänä kesäaikana. 
Silloin on kuitenkin tärke-
ää huomioida myös sade-
suojaus. Varaa urakoitsija
tarpeeksi ajoissa.

4. 
ENNAKOINTI 
KANNATTAA.
Jos ajoitat energiakor-
jaamisen kesälle, kor-
jaussuunnitelmat ja 
päätökset tulee tehdä 
jo edellisenä talvena. 
Tekijöitä on vaikea saa-
da pikaisella aikataulul-
la. Puutteelliset suun-
nitelmat johtavat puut-
teelliseen lopputulok-
seen.

Energiakorjauksessa asiantuntijoina toimivat  kuntotutkija, 
korjaussuunnittelijat, työnjohtajat ja valvojat.

2. 
TOIMENPITEIDEN 
AIKATAULUTTAMINEN 
Laajemmat energiakorjaukset voi-
daan tarvittaessa jaksottaa kunto-
tutkimuksen perusteella tulevien 
korjausten yhteyteen useammalle 
vuodelle.

3. 
KORJAAMINEN 
Energiakorjauksen tekevät kor-
jaukseen perehtyneet työnteki-
jät asiantuntevien työnjohtajien 
ja valvojien kanssa.

RAKENNUSVALVONTA



MIHIN TARVITSET KORJAUSSUUNNITELMAA?

MILLOIN TARVITSET 
RAKENNUSLUPAA?

Tarkkoja korjaussuunnitelmia  tarvitaan, kun 
kyseessä on rakennusten peruskorjaus sekä 
huonetilojen ja kantavien rakenteiden muutokset.   

Pienemmissäkin toimenpiteissä on hyvä muistaa, 
että ilman suunnitelmia ei ole järkevää pyytää 
korjausurakkatarjousta: suunnitelman avulla
vältytään ristiriitaisuuksilta ja usein myös lisäkus-
tannuksilta.

Korjausta suunnitellessa tulee ottaa yhteyttä 
rakennusvalvontaan, jossa todetaan, tarvitseeko 
korjaustoimenpiteesi rakennusluvan. Esimerkiksi 
julkisivukorjaukseen tarvitaan pääsääntöisesti 
lupa. Yhteydenoton voi hoitaa myös korjaussuun-
nittelija.

Varsinainen lupa haetaan aina kirjallisesti 
rakennusvalvonnasta, jonne toimitetaan samalla
myös korjaussuunnitelmat. Luvan käsittely 
kestää 2–4 viikkoa. Lupa-asiakirjojen 
laatiminen ja täydentäminen on parasta 
antaa korjaussuunnittelijan tehtäväksi. Näin 
suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet 
tulevat suunnittelijan tietoon.

Tiesitkö? 
Korjaustoimenpiteille 

tarvitaan usein rakennuslupa.

Hyvät suunnitelmat
- poistavat suurimman osan odottamattomista 
 yllätyksistä
- auttavat arvioimaan mahdollisimman tarkkaan 
 korjauskustannuksia
- varmistavat rakenteiden oikean toimivuuden, 
 jolloin vältytään korjauksen jälkeisiltä vaurioilta
- antavat ennalta tietoa sekä korjauksen teknisestä 
 että ulkonäöllisestä lopputuloksesta.

Korjaussuunnitelmat sisältävät piirustuksia, 
korjaustyöselostuksia, detaljisuunnitelmia, 
korjauksessa käytettävät materiaalit ja muita
vastaavia tietoja.

Säästä kotia korjaamalla 
Energiakorjauskortit

Korttipäivitykset voit tarkistaa internetsivuilta.

Ikkunakorjaus
Kortti E

Kortti B
Energiakorjauksen 

toimintamalli

Kortti D
Kunnonmääritys

Kortti F
Ilmatiiveys

Kortti H 
Ilmanvaihto

Energiakorjauksen 
ajoittaminen & aloittaminen

Kortti C

Ulkoseinän 
lämmöneristys

Kortti G

Energiakorjaus 
kannattaa

Kortti A

Asiakaspalvelu Ma–pe klo 9–16, puh. 044 703 2722, energiakorjaus@ouka.fi
Ympäristötalo, Solistinkatu 2, 90140 Oulu

RAKENNUSVALVONTA
www.energiakorjaus.info
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D
KUNNONMÄÄRITYS

TAVOITTEENA RISKITÖN, TURVALLINEN, TERVEELLINEN JA VIIHTYISÄ KOTI

KUNTOTUTKIMUS 
ANTAA TIETOA 
1. rakennuksen kunnossapitämiseen
2. korjausajankohtaan
3. korjauksen laajuuteen.

KUNTOTUTKIMUKSEN 
AVULLA TEHDÄÄN
1. toimenpide-ehdotukset
2. korjausjärjestys
3. aikataulu.

 Jokainen rakennus on tarkastettava, huollettava ja korjattava määräajoin. 
Suuret vauriot vältetään ajoittaisella laajemmalla kunnonmäärityksellä. 
Hyvä kuntotutkimus on myös teknisesti ja taloudellisesti oikean korjauksen perusta.

RAKENNUSVALVONTA

KUNTOTUTKIJAN  VALINTA

1. 
2. 

3.
 4.
 

Kuntotutkimuksen tekee aina asiantuntija. Tärkeää on rakennuk-
sen omistajan ja kuntotutkijan välinen hyvä vuorovaikutus. 

Pyydä kirjallinen tarjous kuntotutkimuksesta.
Pyydä valintaa varten malliraportti. Raportin on annettava tietoa 
oikeiden valintojen tekemiseen sekä sinulle rakennuksen omista-
jana että esimerkiksi energiakorjauksen suunnittelijalle.
Pyydä kirjallinen tutkimussuunnitelma.
Tee riittävän tarkka kirjallinen sopimus.   

•  Käytä aina vain ammattitaitoisia tutkijoita. Selvitä 
   tekijän ammattitaito.
•  Luota vain yleisesti ja yksiselitteisesti määriteltyihin 
   menetelmiin.
•  Jos käytetään muita menetelmiä, pyydä aina niiden 
   määrittely kirjallisesti ennen palvelun tilaamista.
•  Tee kaikki sopimukset mahdollisimman 
   yksityiskohtaisesti kirjallisina.

Kunto-
tarkastus

Mitä tehdään Kuka tekee Tutkimuksen tulos

Kunto-
arvio

Kunto-
tutkimus

Kosteus-
kartoitus

Muut 
tarkastukset
ja kartoitukset

Aistinvaraisesti ja kokemus-
peräisesti rakennetta 
rikkomatta

Asuntokaupan 
kuntotarkastaja (AKK)

Asuntokaupan 
kuntotarkastusasiakirja

Aistinvaraisesti ja kokemus-
peräisesti rakennetta 
rikkomatta

Pätevöitynyt 
kuntoarvioija (PKA)

Esitys jatkotoimenpiteistä ja kunto-
tutkimuksen tarpeesta, myös 
pitkän tähtäimen kunnossapito-
suunnitelma kustannusarvioineen

Rakennetta rikkovat 
tutkimusmenetelmät

Pätevöitynyt kosteudenmittaaja 
(PKM) tai VTT:n sertifioima 
rakenteiden kosteusmittaaja

Mm. VTT:n sertifioima raken-
nusterveysasiantuntija, lämpö-
kuvaaja, muut kuntotutkijat

Milloin tehdään

Kaupan 
yhteydessä

Talon ”määrä-
aikaiskatsastus”

Vesivahingon 
sattuessa

Vain erityis-
tapauksissa

Sovitaan erikseen

Kun halutaan 
tarkempaa tietoa

Korjausten ja suunnittelun 
mahdollistava kuntotutkimus

Mittaukset rakenteiden 
pinnalta ja tarvittaessa 
sisältä

Laajuus, taso ja raportin 
sisältö määritellään aina 
kohdekohtaisesti

KUNNONMÄÄRITYKSEN TARKASTUKSET JA KARTOITUKSET



YLEISIMPIÄ KUNTOTUTKIMUSKOHTIA
1.    Rakennuksen ympäristön aiheuttamat 

kosteusrasitukset: maanpinnan korkeus, 
kallistukset, veden ohjaukset

2.   Sokkelirakenteet: valesokkeli, vedeneristykset
3.   Ulkoseinät ja yläpohja: lämmöneristeet, 

liittymät, tuulettuvuus
4.   Lattiat: orgaaniset materiaalit, rakenneratkaisut
5.   Ikkunat ja ulko-ovet: lämmönläpäisevyydet, 

tiivisteet, liittymät
6.   Vesikatto: vesikate, läpiviennit ja liittymät
7.   Märkätilat: vedeneristys, kosteusvauriot

8. LVI-tekniikka: laitteiden käyttöikä, muutosten 
mahdollisuus

9.   Sähkötekniikka: nykyaikaistamisen tarve ja  
mahdollisuus

10.  Tiiveys ja lämpökuvaus: tiiveyden määritys, 
ilman ja lämmön vuotokohdat

11.  Kosteuden hallinta: nykyinen ja energia- 
korjauksen jälkeinen kosteustekninen arvio

Kuntotutkimuksen laajuuden määrittelyssä kannattaa
kuunnella asiantuntijaa.

KUNTOTUTKIMUKSEN AIKANA
•  Anna tutkimuksen tekijälle tarpeellinen kohdetieto.
•  Järjestä turvalliset ja tarpeelliset kulkureitit.
•  Varmista, että tutkija pääsee kaikkiin kohteisiin, 

myös ala- ja yläpohjiin.
•  Siirrä etukäteen tavaroita pois esim. ulkoseinien 

vierustoilta ja ikkunoiden edustalta.
•  Älä käytä märkätiloja vuorokauteen ennen 

tarkastusta.
•  Lämpökuvausta ja tiiveysmittausta varten 

poista kalusteet ja verhot ulkoseinän vierustalta 
vuorokautta ennen tarkastusta.

Tiesitkö? 
Tee aina riittävän tarkka 

kirjallinen sopimus 
kuntotutkimuksesta.

RAPORTTI
Varmista, että raportti   
vastaa sopimusta ja siinä 
•  sisältö vastaa aikaisemmin esitettyä tutkimus-
   suunnitelman sisältöä.
•  olevat tiedot ja havainnot vastaavat todellisuutta
•  on esitetty selkeät toimenpidesuunnitelmat ja 

niiden aikataulut
•  on esitetty energiakorjauksen kustannusarviot
•  on esitetty toimenpidesuunnitelmat, jatkotoimet 
   ja niiden aikataulu  
•  suositellut jatkotoimet ja toimenpiteet tulee tehtyä

Säästä kotia korjaamalla 
Energiakorjauskortit

Korttipäivitykset voit tarkistaa internetsivuilta.

Ikkunakorjaus
Kortti E

Kortti B
Energiakorjauksen 

toimintamalli

Kortti D
Kunnonmääritys

Kortti F
Ilmatiiveys

Kortti H 
Ilmanvaihto

Energiakorjauksen 
ajoittaminen & aloittaminen

Kortti C

Ulkoseinän 
lämmöneristys

Kortti G

Energiakorjaus 
kannattaa

Kortti A

Asiakaspalvelu Ma–pe klo 9–16, puh. 044 703 2722, energiakorjaus@ouka.fi
Ympäristötalo, Solistinkatu 2, 90140 Oulu

RAKENNUSVALVONTA
www.energiakorjaus.info
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IKKUNAKORJAUS

ENNEN UUSIMISTA 
TESTAA IKKUNAT

IKKUNOIDEN UUSIMISEN PLUSSAT

–  Ikkunoiden puu- ja maalipintojen kunto. 
  Vanhoissa puuikkunoissa ulkopuitteen 
  alaosat kertovat ikkunan kunnon.
–  Ikkunoiden lukituksen toimivuus
–  Ikkunakarmien vääntyminen ja suurten 
  ikkunoiden ryhdikkyys
–  Tiivisteiden kunto ja tiivistämisen helppous
–  Ikkunaliittymien tiiveys ja vetoisuus
–  Ikkunan energiatehokkuus kokonaisuudessaan

Ikkunoita ei kannata vaihtaa 
turhaan, jos niiden tekninen kunto 
on hyvä. Ikkunapuitteiden ja liittymien 
tiivistäminen voi riittää hyvin.

Vetoisuus vähenee.
Lämmitysenergian kulut pienenevät noin 2–5 %.
Kesäaurinko ei lämmitä kotia liikaa.
Kodin yleisilme kohenee.
Helpommin avattavat ja pestävät ikkunat.

1970- ja 1980-luvun 
pientalon alkuperäiset 

ikkunat

Tiesitkö? 
Ikkunoiden käyttöikä on

30–70 vuotta.

Vuoden 2013 
ikkunoiksi

Säästö
n. 200 €/vuosi

RAKENNUSVALVONTA



IKKUNOIDEN 
TIIVISTÄMINEN

Ikkunoiden tiivistäminen on usein hyvä ja edullinen 
vaihtoehto ikkunoiden uusimiselle. Erilaisia me-
netelmiä ikkunaliittymien tiivistämiseen on useita 
– ikkunatyypin mukaan.

Jos et huolehdi tiivistämisestä,
- lämmityskustannukset nousevat, sillä rakennuksen 

hallitsematon vuotoilmanvaihto lisääntyy ja 
lämmität suoraan harakoille. 

 
 
 -
 
joudut nostamaan huonelämpötilaa: yhden 

 
asteen nosto lisää energiankulutusta n. 5–6 %. 

 Arkipäivän energiatehokkuutta
1. Hanki säleverhot. Energiaa säästät pitämällä 
  ne kiinni yöaikaan.
2. Uusi huonokuntoiset ikkunatiivisteet. Energiaa 
   säästyy tiiviiden ikkunoiden avulla.

HUOMIOI IKKUNOIDEN 
UUSIMISESSA

Yleisohje: Ikkunoita joudutaan uusi-
maan vähintään kerran rakennuksen 
käyttöiän aikana.

Ikkunoiden uusimiskustannukset ovat noin 
50–100 €/asunto-m2.

Uusien ja vanhojen ikkunoiden ulkomitat ja pak-
suudet (karmisyvyydet) saattavat poiketa vanho-
jen ikkunoiden mitoista. Jos tarvittavia alkupe-
räisiä ikkunakokoja ei enää ole saatavilla, ne on 
tehtävä mittatilauksena.

Hyvän ikkunan mitat
Eri vuosikymmeninä ikkunat ovat olleet erityyp-
piset. Esim. 1940- ja 1950-luvulla rakennetuissa 
taloissa ikkunat ovat olleet 2-lasiset. Sittemmin 
ikkunat ovat kehittyneet niin, että tänä päivänä ik-
kuna on tyypillisesti 3–4-lasinen ja selektiivipin-
tainen. Vanhan ikkunan sisäpuitteen lasin tilalle 
voidaan asentaa erityislasielementti.

Parhaimpien uusien uusien ikkunoiden U-arvot 
ovat alle 0,65 W/m2K. Lisäksi eristävyyttä voidaan
mitata energiatehokkuuden avulla. Paras energiate- 
hokkuusluokka on A, jolloin vuotuinen energia-
kulutusraja on alle 85 kW/m²/vuosi. Parhaimmat 
ikkunat yltävät alle 40 kW/m²/vuosi. 

Säästä kotia korjaamalla 
Energiakorjauskortit

Korttipäivitykset voit tarkistaa internetsivuilta.

Ikkunakorjaus
Kortti E

Kortti B
Energiakorjauksen 

toimintamalli

Kortti D
Kunnonmääritys

Kortti F
Ilmatiiveys

Kortti H 
Ilmanvaihto

Energiakorjauksen 
ajoittaminen & aloittaminen

Kortti C

Ulkoseinän 
lämmöneristys

Kortti G

Energiakorjaus 
kannattaa

Kortti A

Asiakaspalvelu Ma–pe klo 9–16, puh. 044 703 2722, energiakorjaus@ouka.fi
Ympäristötalo, Solistinkatu 2, 90140 Oulu
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F
 ILMATIIVEYS

NÄISTÄ TALO VUOTAA TYYPILLISESTI

TIIVEYSKORJAUKSEN PLUSSAT

n. 30 % 
ikkuna- ja oviliittymien 

kautta

n. 30 %
ulkoseinän ja yläpohjan 

liittymän kautta

n. 5 % 
ulkoseinän nurkka-alueen 

kautta

n. 5–50 %
ulkoseinän ja lattian 

liittymän kautta

Ilmavuotoja lisää kylmä ja tuulinen sää.

Rakennuksen tiiviys voidaan määrittää ainoastaan mit-
tauksin. Mittaukset tekee aina asiantuntija. Lämpökame-
ran avulla voidaan samalla paikantaa ilmanvuotokohdat 
ja kylmäsillat.

Ei enää vetoisuutta.
Ei enää kylmäongelmia.
Entistä tasaisempi sisälämpötila.
Ei enää pölyistä eikä likaista ilmaa sisälle.
Ei enää kosteutta rakenteisiin.

Tiesitkö? 
Kun taistelet vetoisuutta 

vastaan lisäämällä lämpötilaa 
sisällä yhden asteen verran, 
kasvatat lämmitysenergian 

kulutusta n. 5 %.

RAKENNUSVALVONTA



ILMATIIVIYDEN ONGELMAKOHDAT 
JA MUUTAMIA KORJAUSRATKAISUKEINOJA

Ikkunat ja ovet
1. Tarkasta tiivisteet. Vuosien aikana ne 
  menettävät joustavuuttaan eli kovettuvat.
2. Käytä karmirakenteeseen sopivia uusia  
  tiivisteitä. Niitä valmistetaan useista eri mate-

riaaleista erikokoisina ja -muotoisina.  
3. Kun tiivistät liittymät seinärakenteeseen, 
  käytä sitä varten valmistettuja liimatiiviste-
  nauhoja, teippiä ja tiivistemassaa. 

Yläpohja liitoksineen
Ulkoseinän ja yläpohjan liitosten tiivistäminen on 
yleensä hankalaa. Yläpohjassa vuotokohtia ovat 
yleensä höyrynsulun limitykset, läpiviennit sekä 
sähkö-, putki- ja hormiliittymät.
- Läpivientien tiivistäminen:  

kysy erillisiä liitososia.
- Höyrysulun tiivistäminen: 
 huoneen tai yläpohjan 

puolelta.
- Höyryn-/ilmasulun tii-
 vistäminen yleen-

sä tai vanhan hei-
kon tiiviin kerrok-
sen korvaaminen 
uudella erillisellä 
tiiviillä lämmön-
eristekerroksella.
Vanha epätiivis 
höyrynsulku voidaan
korvata eristävällä 
höyrynsulkulevyllä.

Ulkoseinän nurkkaliittymät
Kahden vierekkäisen seinän höyrynsulun tiiviisti 
limittyminen on haasteellinen. Nurkka-alueen tii-
vistämisestä tekee haasteellisen myös lattian ja 
yläpohjan liittyminen.

Ulkoseinän ja lattian liitos
Lattian ja ulkoseinän liittymään tulee usean milli-
metrin ilmarako, sillä betonilaatta kutistuu valun 
jälkeen luonnollisesti (n. 0,5–1 ‰). Lopullisen il-
mavuodon määrä riippuu liittymärakenteesta.

Ulkoseinän ja välipohjan liitos
Ulkoseinän höyrynsulun ja välipohjan kantavien 
rakenteiden liittymät on vaikea saada tiiviiksi. Ne 

edellyttävät huolellista korjaamista.

Säästä kotia korjaamalla 
Energiakorjauskortit

Korttipäivitykset voit tarkistaa internetsivuilta.

Ikkunakorjaus
Kortti E

Kortti B
Energiakorjauksen 

toimintamalli

Kortti D
Kunnonmääritys

Kortti F
Ilmatiiveys

Kortti H 
Ilmanvaihto

Energiakorjauksen 
ajoittaminen & aloittaminen

Kortti C

Ulkoseinän 
lämmöneristys

Kortti G

Energiakorjaus 
kannattaa

Kortti A
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ULKOSEINÄN LISÄ- 
LÄMMÖNERISTYS

LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN KOLME TÄRKEÄÄ

1. 
HYVÄ SYY
Ulkoseinien kautta poistuu  
n. 10–15 % lämmitysenergiasta.
Esimerkiksi: Kun 1940-luvun ta-
lon purueristetty ulkoseinä lisä-
lämmöneristetään ja näin saavu-
tetaan 1980-luvun ulkoseinän 
lämmöneristysvaatimukset, läm--
mitysenergian säästö on 4 €/seinä- 
neliömetri/vuosi.

2. 
PARAS AJANKOHTA
Ajoita lisäeristäminen yhteen ulko-
seinien ulko- tai sisäverhoilun uusi-
misen kanssa. Jos ulkoseinän ver-
hoilu on hyväkuntoinen, ulkoseinän 
lisäeristäminen ei ole nykyisillä 
energianhinnoilla kannattavaa.

3. 
PARAS RATKAISU
Lisälämmöneristeen sijoittami-
nen ulkoseinän ulkopuolelle on 
lämpöteknisesti parempi vaihto-
ehto kuin sijoittaminen sisäpuo-
lelle. Näin vältetään kylmäsilto-
jen syntyminen.

RAKENNUSVALVONTA



HUOMIOI ULKOSEINÄN LISÄERISTÄMISESSÄ

HUOMIOI ULKOSEINÄN SISÄPUOLISESSA LISÄERISTÄMISESSÄ

Ulkoseinän verhouksen kunto
- Hyväkuntoinen ulkoverhous: lisälämmöneris-
 tystä ei kannata asentaa seinän ulkopuolelle. 
- Huonokuntoinen ulkoverhous: lisäeristäminen 
 on kannattavaa, kun ulkoverhouskin pitää 
 uusia.

Ulkoseinän rakenteen kunto
1. Ulkoseinän pitää olla hyväkuntoinen. Selvi-
  tä vanhat kuivuneet ja uudet kosteusvauriot 
  ennen lisäeristämistä.
2. Korjaa paikalliset vauriokohdat ennen eristä-
  mistä.
3. Riskikohtia: seinän alareunat sekä ikkunoiden 
  ja ovien liittymät.
4. Selvitä ulkoseinän ja sen läpimenojen sekä 
  ikkuna- ja oviliittymien tiiviys.
5. Selvitä ulkoseinän purulämmöneristyksen 
  painuminen ikkunoiden alapuolelta ja seinän 
  yläosasta yläpohjan liittymän kohdalta.

Uusi sisäpuolinen lämmöneristyskerros tulee 
asentaa tiiviisti olemassa olevaan seinärakenteen 
pintaan ilman ilmaväliä. Lämmöneristyksen liittymät 
ala-, ylä- sekä sivureunan rakenteisiin tulee olla hy-
vin tiivistetty.

Sisäpuolen lämmöneristeen paksuus ja höyrynsu-
lun sijainti tulee sovittaa yhteen.

Sisäpuolen tiivis lisälämmöneristys ja aikaisempi 
höyrynsulku eivät saa muodostaa kahta erillistä tii-
vistä kerrosta.
 

 

 

Tarvittaessa aikaisempi tiivis kerros 
voidaan joutua poistamaan ja asentamaan uusi höy-

 

rynsulku seinän sisäpintaan. Ulkoseinässä on 

 

vältettävä useamman tiiviin kerroksen muo-

 

dostuminen.

Huomio! 
Ulkoseinän sisäpuolinen lisälämmöneristäminen 
alentaa alkuperäisten ulkoseinärakenteiden lämpö-
tilaa ja vähentää näin sateen kasteleman ulkoseinän 
kuivumista. Vastaavasti, kun lämpötila on alempi, 
suhteellinen kosteus nousee. Se nostaa rakenteiden
kosteusvaurioriskiä.

6. Vanhan rakennuksen haju johtuu yleensä mikrobi-
  kasvustosta. Sitä voi löytyä esimerkiksi purueristeistä 
  ja hirsiseinien hirsien välistä.

Uusi ulkoseinän lisälämmöneristys
1. Älä asenna ulkopintaan liian höyrytiivistä 
  lämmöneristystä. 
2. Varmista, ettei ulkoseinän lämmöneristeen  
  sisään jää avoimia ilmarakoja. Ne heikentävät 
  koko rakenteen toimintaa.
3. Lisäeristetyn ulkoseinän ulkopintaan on 
  tehtävä hyvin tuulettuva tuuletusrako.
4. Lämmöneristyspintaan on tehtävä ilmatiivis 
  tuulensuojakerros.
5.

5.

 Ulkoseinän ulkopuolisen lisäeristämisen 
  lopuksi seinä saa uuden ulkoverhoilun. 
6 .  Rakennuksen ulkonäköön vaikuttavat muutokset 
  ovat yleensä luvanvaraisia. Selvitä lupa-asia 
  suunnittelijan ja rakennusvalvojan kanssa ennen 
  korjaustoimenpiteitä!

Säästä kotia korjaamalla 
Energiakorjauskortit

Korttipäivitykset voit tarkistaa internetsivuilta.

Ikkunakorjaus
Kortti E

Kortti B
Energiakorjauksen 

toimintamalli

Kortti D
Kunnonmääritys

Kortti F
Ilmatiiveys

Kortti H 
Ilmanvaihto

Energiakorjauksen 
ajoittaminen & aloittaminen

Kortti C

Ulkoseinän 
lämmöneristys

Kortti G

Energiakorjaus 
kannattaa

Kortti A
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H
ILMANVAIHTO

HUOMIO ILMANVAIHTOON

parempi ja terveellisempi sisäilma             viihtyisämpi koti
huima energiansäästökohde             poistoilman energia hyödyksi

Tiesitkö? 
Ilmanvaihdon kautta 
poistuu n. 20–35 % 
lämmitysenergiasta.

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIÄ

1960-luvun puoliväliin asti:  
painovoimainen ilmanvaihto
- ilmanvaihto perustuu tuulen vaikutukseen 
 sekä sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroihin
- poistoilmaventtiilit esim. wc:ssä, 
 keittiössä ja pesuhuoneessa eli poistuvan 
 ilman energia jää kokonaan hyödyntämättä
- korvausilma ikkuna- ja oviliittymien kautta 
 suodattamattomana
- vaikea saada pysymään sopivana: kesäaikaan 
 ilmanvaihto voi olla olematon ja talvella yli 
 kolme kertaa tarvetta suurempi, mikä aiheut-
 taa suuren energiahukan ja vetoisuuden.

1970–2000-luvuilla:  
koneellinen poistoilmanvaihto
- ilma poistetaan rakennuksesta kanavien 
 kautta katolla olevaan huippuimuriin 
 ja edelleen ulkoilmaan
- korvausilma parhaimmillaan korvausilmaventtiilien 

kautta, mutta usein niitä ei ole ollenkaan
- ei yleensä lämmön talteenottoa

- täydentyy liesituulettimella ja märkätilojen 
puhaltimilla.

1990-luvulta:  
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
- ilma tuodaan ja poistetaan koneellisesti
- lämmön talteenotto: olennaista hyötysuhde 
 eli kuinka monta prosenttia ilmanvaihdon 
 poistoilmasta saadaan energiaa siirtymään 
 takaisin kylmemmän tuloilman lämmittämiseen.

RAKENNUSVALVONTA



HUOMIOITA 
ILMANVAIHDON 
KORJAUKSESTA

- Ilmanvaihdon korjaus edellyttää yleensä jär-
 jestelmän muuttamista koneelliseksi tulo- ja poisto-  
 ilmanvaihdoksi, jossa on hyvä lämmöntalteenotto.
 - Ilmanvaihdon muuttaminen vaatii tilaa uusille 
 putkiasennuksille ja laitteille.
- Korjauksen suurin merkitys tulee esille paino-
 voimaisen ja poistoilmanvaihdon muutoksissa,
 kun lopputuloksessa, lämmöntalteenoton 
 avulla, kun poistoilman lämpöenergiasta saadaan  
 merkittävä osa talteen.
- Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon korjauk- 
 sessa vanhemman koneen lämmöntalteenottoa voi-

daan parantaa. Jos vuosihyötysuhde on aikaisemmin 
ollut esimerkiksi 30 %, niin nykyisillä koneilla se 
on jopa yli 70 %.

ILMANVAIHTO-
JÄRJESTELMÄN 
KUNTO SELVILLE

Kuntoarviossa arvioidaan mm.
- laitteiden toimivuus
- jäljellä oleva käyttöikä
- sisäilman laatu, tunkkaisuus yms.
- asukkaiden oireilu
- viihtyvyys, vetoisuus, ääni
- hajujen ja kosteuden poistuminen
- ikkunoiden huurtuminen

Kuntotutkimukseen kuuluu mm.
- koneiden ja päätelaitteiden kunnon 

selvittäminen
- ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaukset
- hajujen, pölyisyyden, melun ja näkyvien 

kosteusvaurioiden arviointi
- kanavien puhdistus ja ilmavirtojen säätötarve
- sisäilman lämpötilan ja kosteuden 

seurantamittaukset
- poisto- ja korvausilmareittien lisätarpeen 

määrittäminen
Kuntotutkimus on aina perusteellisempi kuin 
kuntoarvio.

Lopputulos
Arvio siitä, riittäkö ilmanvaihdon peruskorjaus 
vai tarvitaanko perusparannusta.

Pientalon ilmanvaihdon tulee vaihtaa koko 
rakennuksen sisäilma kerran kahdessa tunnissa.

Tiesitkö? 
Ilmanvaihtokoneen 

käyttöikä on 10–20 v.

Säästä kotia korjaamalla 
Energiakorjauskortit

Korttipäivitykset voit tarkistaa internetsivuilta.

Ikkunakorjaus
Kortti E

Kortti B
Energiakorjauksen 

toimintamalli

Kortti D
Kunnonmääritys

Kortti F
Ilmatiiveys

Kortti H 
Ilmanvaihto

Energiakorjauksen 
ajoittaminen & aloittaminen

Kortti C

Ulkoseinän 
lämmöneristys

Kortti G

Energiakorjaus 
kannattaa

Kortti A
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