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Uudenlaisen rakennusvalvonnan mahdollisuus

vaikuttaa

rakentamisen laatuun, riskienhallintaan ja

työnsä tuottavuuteen

- kokemuksia ja visioita

21.10.2015 Tampere, Rak.fys.seminaari

Tapani Mäkikyrö DI Oulu
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Ei tiedettä, ei mitään/ketään vastaan, vain näkemyksiä

Ei RV:n perustyön käsittelyä

Tuskin yhtään ”oikeaa” lukuarvoa, suuntaa antavia!

RV:n työn kohdentaminen ja Vaikuttavuuden mittarointi
ovat ”kuumia kysymyksiä”, Euroopassakin

Operatiivisen toiminnan kuvausta, Oulun rakentaminen 
1 Mrd €/v

Erityisten laatuun kannustavien toimien kuvausta

Selviä yhtymäkohtia Rak.fys.2015 -seminaariin

Energia(murros), Kosteus(vauriot) 

RV-Oulu tarjoaa alustan kehittää ideoita ja jalkauttaa, 
mutta vain matalariskisiä ratkaisuja
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Esityksen pääsisältö ja teemat

RV:n mahdollisuus: Lisäarvoa hankkeille 1 mrd euroa / v

Lisäarvon tuottamisen kynnysehto: posit. palveluasenne

Todellinen mahdollisuus: Kuivaketju10:llä läpimurtoon

Lisäarvon edellytys: RV-yksikön koko vähintään 10 hlöä

Lisäarvon edellytys: Lisäarvotyö kohdistetaan yhteen tai         
. korkeintaan muutamaan                      
.   vaikuttavimpaan laadun vajeeseen

Kaiken perusta: On asetettava haastavat tavoitteet ja                             
.   .                                                                               toteutettava niiden seuranta
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Esityksessä arvioidaan / rohkaistaan:

-Mitä lisäarvoa olisi hankkeille tuotettavissa Oulun
rakennusvalvonnan käyttämän laadunohjauksen

keinoin (jos olisi resursseja)?

-Millä edellytyksillä rakennusvalvonnat saisivat 
lisäarvon tuottamisen laajasti käyntiin, euroja 

säästämään ja hyvää elämää tukemaan?

Huom! Kaikki talonrakennushankkeet menevät 
rakennusvalvonnan pöytien kautta!
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Oulun Malli: Erityinen laadunohjaustyö 2001

Ohjaus, Neuvonta, Opastus vs. Perustyö

Aktiivinen, Asenne, Tiimi, Asiakasmassat

Itselle kovat TA-tavoitteet, raportointi  kv

Ennakko-ohjaus, suunn.aloituskokous

Hoksautus, Perustelu, Motivointi

Valinta vapaaRakMk

Laatuhankkeet

Laatukortit

Jalkautus

Ilmoittelu

Koulutus, asiakkaat

Luennointi, Seminaarit, Messut, Julkisuus 

Kehitysalustat Yritystoimintaa, Itselle kehitysnäkymiä 
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Mitä tarkoittaa Oulun Malli?

(Ilta)työtä, intoa, asennetta, palvelua, viitseliäisyyttä, tavoitteellisuutta!

Tukee hankkeen toteuttamista järkevällä edullisella tavalla. 

Sisältää monia menettelyjä / ohjeita järkeviksi valinnoiksi;

-lupavaihe sujuvaksi; lupa-aikataulun ja ehtojen ennakointi

-ennakko-ohjaustapaamiset; tekniset ja toiminnall. valinnat

-suunnittelun aloituskokous; rakenn.+suunn. laatuvalinnat 

LAATUKORTIT; omat harkitut, suositeltavat laatuvalinnat 

LAATUKOULUTUKSET; lupapros./teeman 30-40 koulutusta/v

LAATUHANKKEET (Ym,Tekes,Eu); omien valintojen työstö

Tutkimus-/Hanketeemoja ollut mm. energiatehokkuus, energia(lähteet), hybridit, tiiviys, kosteus, 

korjausrakentaminen, sisäilma, asuttavuus, esteettömyys, tilatehokkuus, pientalon tekninen laatu, 

nyt energia-asioiden 40 okt kehitysalusta rak.teollisuuden ja ammattilaisten kanssa.

PALJON, PALJON VÄHEMMILLÄ TOIMILLA VOI TUOTTAA LISÄARVOA HANKKEILLE!
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Oulun rakennusvalvonnan 

laatukortisto

.



Pientalon paloturvallisuus

Energiaan liittyvät kortit

Energiakonseptit – apua energiamuodon valintaan

Pientalon energiavalintoja

Energiakortti 2013

Hallitaanko passiivitalon riskit 2012, roll-up

RakMK energiamääräysten muutokset 2010

Aurinkoenergian hyödyntäminen Oulussa

Aurinkosähkön valintaohje – Oulun rakennusvalvonta

Aurinkolämpö Oulussa – Lylykangas

Aurinkosähkö Oulussa – Lylykangas

Passiivinen aurinkoenergian hyödyntäminen Oulussa –
Lylykangas

Aurinkotonttien asemakaavoitus Oulussa – Lylykangas

Tiiveyskortit

Tiiveyskortti 2014

Tiiveys pientalossa – Tilasto 2014 

Tee Tiivistalo – vältä vaurioriskejä

Talotekniikka, IV ym. ohjeet

Lämpösuunnitelmat – suunnittelijan ohje

Ilmanvaihdon käyttöönottopöytäkirja

Asuttavuus ja tilasuunnittelu

Asuttavuus

Tilasuunnittelu

Esteettömyys

Erillispientalo

Paritalo, rivitalo

Pienkerrostalo

Asuinkerrostalo

Yleiset rakennukset

Erikoistaso

Mitoitusohjeet 1-6

Korjausrakentamisen yleiset ohjeet

Korjausvelka ja tekninen käyttöikä, roll up:it 9/2014

Pientaloasujan tarkastuslistat 2014, kevät ja syksy

Energiatehokkuusvaatimukset laajennuskohteissa –
lupaan vaadittavat asiakirjat

Selvitys korjaustoimista – liite rakennuslupahakemukseen 

Hallitussa korjausrakentamisessa suuri energiansäästön 
mahdollisuus, roll-up

Korjauskortit – Pientalot – Peruskortit

Korjauskortit – Pientalot – Tekniset kortit

Korjauskortit – Kerrostalot (luonnokset)

Sisältö
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Mikä tavoite on nyt laatutoimien esittelyllä?

Huomattaisiin RV:n mahdollisuudet laadussa ja             
t lisäarvon tuottamisessa. Niitä ei monet huomaa!            

- Ei ole toista tahoa vastaavilla vaikuttamis-
. mahdollisuuksilla!   Yllättääkö  lakisäät. luvanvaraisuus!

RV etsii kumppaneita kehittämiseen, koulutettuja,                         
. ei vain vastapuolia laadun alarajoja hakemaan

- Lakisääteinen perustyö (luvat, valvonta) tärkeintä,      
. se avaa portit hyvään vuorovaikutukseen; laatuasiat

- Tavoitteen takia nyt (yli)korostan ”laatutyötä” 
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Mitä haasteita on nyt RV:n näkökulmasta?
Voimakas murros rakentamisessa; laatu- ja osaamispuutteita,                     

.   lupapalvelu- ja sisäisten prosessien sujuvuus, tavoite isommat yksiköt

Murros vaatii työtä ja osaamista, synnyttää kysyntää riippumattomalle  
asiantuntijalle, tarjoaa mahdollisuuksia, on erinomainen lisäarvopaikka!

-Ilmastonmuutoksen hillintä energiatehokkuus ja –lähteet   
t määräysmuutokset uudet sääilmiöt uudet toteutustavat

-Kosteus-home-sisäilma seurannaiskust. 1,5…9 mrd/v, hätä

-Korjaus vaikeaa, velka kasvaa 2…4 mrd/v, tasapainotaloutta

-Vanhusväestön kotona-asuminen esteettömyys, säästöä

-Julkiset hankinnat hinta / laatu varaa elinkaariajattelulle?

-Digitalisointi tehostaa, vapauttaa resursseja haluttaessa
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RV:llä valtava, lakisääteinen operointialue !

Kaikki uudisrakentaminen ja lisääntyvä osa 
korjausrakentamisesta menee RV:n lupavalmistelun, 
päätösten ja rakentamisen valvonnan kautta

Vuosittaisten päätösten arvo, tuotantohinta, on 
suhdanteesta riippuen noin 20 mrd € 
elinkaarikustannus noin 60 mrd €

Hankkeessa on yleensä kysymys rakennuttajan isosta 
taloudellisesta asiasta  herkkä, hienovarainen

Vaikka RV:n rooli kuntaorganisaatiossa on usein 
vähäinen, ei siellä liene toista yksikköä, jonka päätösten 
rahallinen arvo on samaa luokkaa
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RV:llä ylivertainen suhde kenttään !

Rakennusvalvonnalla ja -tarkastajalla on halutessaan
.   ylivertainen suhde kenttään, parempi kuin muilla tahoilla.

RV on lakisääteisesti mukana koko tuotantoprosessissa 
suunnittelusta aina valmistumiseen saakka.

Rakennustarkastajilla on vaikutusvaltainen yhteys
valtakunnan jokaiseen työmaahan, sen rakennuttajiin, 
rakentajiin ja suunnittelijoihin. He tulevat työssään, myös 
laadun ohjaustyössään, erittäin helposti kuulluiksi.

Rakennustarkastajalla on ammattirakentajien ja 
suunnittelijoiden kanssa toistuva yhteistyösuhde. Se 
tekee mahdolliseksi tehdä laatutyötä suunnitelmallisesti 
toimijoiden kanssa. Iso talous, lupaehdot, aloitusaika!! 
Velvoittavuuden käytössä oltava hienovarainen!!
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Uudenlainen rakennusvalvonta?

Rakennusvalvonta on ”valinkauhassa”, tienhaarassa

-enemmän tehtäviä / vähemmän tehtäviä ?  

Perustyön ohella nyt keskiössä (mielestäni):

Asenne, palvelun sujuvuus, yhtäläiset tulkinnat 

Osaaminen erityisesti rakentamisen murroskohdissa

 Tavoitteellinen ennakko-ohjaus ja sen vaikuttavuus

 Tal. omavaraisuus, työn tehostaminen, digitalisointi

Yksikkökoko !!
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2005 T Mäkikyrö 1.8.2005

Visio, Oulun uusi rakennusvalvonta…Toteutunut Oulussa ennen v.2010

1) …tuottaa selvästi todettavaa lisäarvoa rakennushankkeille, esim. 
energiankulutuksen säästö, ilmastonmuutosriskin hallinta ok-talon 
lainassa ja myyntiarvossa. (Energia- ja ilmastotavoite lisätty diaan 2007, aik. elinkaaritavoite)

2) …auttaa ja palvelee kuntalaisia rakennusasioissa ja on siinä työssä 
viitseliäs.

3) …uskaltaa neuvoa ja ottaa kantaa asioihin, ei välttele sitä työvirheidensä 
pelossa.

4) …on yhteistyöhaluinen ja -hakuinen, jopa hakee itselle markkinoita.

5) …menee julkisuuteen tiedotuksen, mainonnan ja osallistumisen keinoin.  

6) …tekee tavoitteellista kehitystyötä suunnittelijoiden ja ammatti-
rakentajien kanssa.

7) …verkottuu muiden toimijoiden kanssa.

8) …ei pelkää työnsä jonkin osa-alueen avaamista ulkopuolisille, esim. 
katselmukset. 
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Rakennusvalvonnan nykytilan piirteitä

Rakennusvalvontayksikköjä n. 270, kuntia n. 300, yhteistyöalueita 23 

noin 60 yksikköä    <    1 htv (henkilötyövuotta)

60                     1 - 2 htv

130                     2 - 5 htv

22                    >    5 htv (< 110 htv)

…

Kuntakohtainen vaihtelu yksiköissä suurta; 

- lupa- ja valv.tehtävissä: kirjataan – ohjataan

- resursseissa: osa-aikainen – asiantuntijoita

- asiantuntemuksessa: moniosaaja – erik.osaajia

- toimintatavoissa: omavaltainen – kumppani

- delegoinnissa: päätökset rakltk – viranhaltija

- yhteistyössä: ei yht.työkumppaneita – säännöllinen yhteistyö

- tal. omavaraisuudessa:  omavaraisuusaste n. 30 - 130 % , taksataso n. 2 - 6 €/m2

- työkaluissa:  manuaalinen – sähköinen, digitaalinen arkisto, ohjeistoja

- työn painopisteissä: juridiikka – estetiikka – rakenteet – työmaa – lisäarvo – sujuvuus

Rakennustarkastusyhdistyksen jäsenet ammattikunnittain

Lähde: RTY:n strategia 2014-2019 
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Oulun RV on linjansa valinnut (2010- )

- perustyö tärkeää...

- tavoitteena työn vaikuttavuus / lisäarvoa hankkeelle

- ennakko-ohjauksen kohteet vaikuttavuuden perust.

mitatt. säästöpotentiaalia jopa 50 milj € / vuosi

- okt; ennakko-ohjausprosessi  6-8 koht + työkalut

- isot rak; suunnittelun 2-vaiheinen aloituskokous

- kosteuden hallinta palaa ehdottomaan fokukseen !!!

- vaurioriskien hallinta ohjaa RV:n ohjauksen valintoja
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”Erityisen lisäarvon” tuottaminen;

keskeiset keinot ja arvio lisäarvon määristä

- RV:n tarvittava yksikkökoko?

- RV:n palvelun sujuvuus, asiakas

- Kosteusvauriot, kalliit seurannaisilmiöt

- Energia-asiat murroksessa, tehokk, lähteet

- Korjausvelka ja korjaaminen

- Rakennusten tilatehokkuus, okt

- Vanhusväestön kotona-asuminen, poikkihallintoa



Pienten rakennusvalvontayksiköiden yhteistoiminta / yhdistyminen
Periaatteellinen kehittymispolku erityisen lisäarvon tuottamiseen

Mo = moniosaaja, ”yleislääkäri”

perustyö          luvat, valvonta

Eo = erikoisosaaja, ”erikoislääkäri”, aktiivinen ote rakentamisen murroksessa

laadun (vajeissa) tavoitteellinen ennakoiva ohjaus lisäarvoa hankkeille

Ohjausta yksikön oman Eo - osaamisalueensa mukaan:

Kantavat rakenteet - Kaupunkikuva/Arkkitehtuuri - Rakennusfysiikka -

Energia-asiat - Talotekniikka - Asuttavuus/Esteettömyys - Juridiikka
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Palveluun sujuvuutta; valmisteluun ja päätöksiin ennakoitavuutta,                   
…   valitusuhkiin reagointia ja sovittelua   (näissä kaikilla parannettavaa)

”Sujuvuus jopa ratkaisee ison laitoksen sijoituskunnan”

Ensimm. laatuasia on asiakaspalvelun ja lupa-asioiden sujuvuus sekä        …

………….asenne puolin ja toisin  avaa laatukeskustelun  lisäarvoa hankkeelle

Luvan hakemiseen liittyy selviä jännitteitä:

- aikataulu, lupaehdot, valitetaanko?

- sovittu; rahoitus, urakat, muut  lisäkust.

- sovittu; valmistuu, käyttö alkaa  sanktio

Valitusuhka paljastunee valmistelussa  paljon tietoa, kh-neuvottelut

Turhia valituksia voi ehkäistä ”sovittelulla”  aikaa, halua ja asennetta

Rak.tarkastaja asettuu auttavasti rakennuttajan tehtävänhallinnan ketjuun

- ei tarkoita laillisuustarkastelun tai muun tarpeellisen laiminlyöntiä
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Rakennuslupien ja valitusten käsittelyajat vaihtelevat kovin

Kaupungit vertailevat toimintojaan, myös suurimmat kaupungit

Lupien keskimääräiset käsittelyajat parista viikosta.…kuukausiin

- hakemuksen ”jumppausaika” ennen jättöä

jatkaa usein em. aikaa hakijan ja viranomaisen

yhteistyöstä ja hankkeesta riippuen, paljonkin

- isojen hankkeiden ajat keskimäär. pidempiä,

ts. pääosa lupaneliöistä ottaa keskiarvoa

pidempään  luvan lainvoimaisuus ratkaisee

Oikaisuvaatimuksia ja valituksia vuosittain n. 5...40 kpl / kaupunki

- ratkaisuajat usein moninkertaisia lupakäsittelyyn verrattuna

- kaavavalitukset usein pitkäkestoisia, hanke jää lähtökuoppiin       



.

Lupapalvelun sujuvoittamisesta taloudell. lisäarvoa hankkeille

Viitteellinen säästöarvio lupavalmistelun ja valituskäsittelyn nopeutumisesta

Lisäkustannusta aloittamisen viivästymisestä  päätöksentekoajan

epävarmuuden tai oikaisuvaatimuksen / valituksen takia
…tilanteesta hyvä kuva, Rahennustehon tj, nopeutetun lupakäsittelyn esitys rakltk

- varattu rahoitus-, henkilö- ja laiteresurssi siirtyy

- käyttöönotto- ja vuokrajärjestelyissä sanktiot

Lisäarvoa hankkeelle; sujuva asiakas-viranomais-

vuorovaikutus mahdollistaa myös laatuasioiden

hyvähenkisen sopimisen  osapuolien tavoitteet

Nopeutumisajalta investoinnille käyttötuottoa käyttöönottohäiriön sijasta;

- tuottoarvio 7 %, lainvoim. päätös 3,6 vrk nopeammin, investointi 20 mrd €/v 

 Säästöä vuodessa 0,07 x 0,01 x 20 = 14 milj. euroa + lisäarvoa laadusta

? rak.valvonnan asenne, tavoitteellisuus, aktiivisuus, sovittelu ?



Viitteell. arvio epätietoisuuden vaikutuksesta

Rak.lupa- tai oikaisu-/valitusvaiheen keston 

muutos, johon ei varauduttu…aiheuttaa usein…

…suunnitellun käyttöönoton / varatun resurssin 

ajankohdan siirtymistä  lisäkust. 14 milj.€ / v.

Rakennuslupien valmisteluajat 2 vk…useita kk. 

”Suunnit. jumppaus” ennen jättöä aikaa vievin 

yhteistyön paikka  syntyy eroja / jälkimakuja.

”Jumppaus” sujuvasti hyvällä asenteella  tuo 

posit. esille lisäarvoa tuottavat laatutekijät +€+

Päätösajankohtien ja –ehtojen ennakointi on 

tärkeintä. Edellyttää hyvää työnhallintaa ja

osapuolilta asennetta ja ihmissuhdetaitoa!

Sovitun resurssin / ajankohdan siirtäminen on 

kallista (rahoitus, koneet, vuokraus  sanktiot).

-72 vrk; arvioitu viitteell. aika luvan lainvoimaan

-3,6 vrk; em. ajan ennakoimaton jatkuma (5 %)

-20 mrd €; vuosi-investointi (matalasuhdanne)

-7%; investoinnin odotustuotto lisättynä käyt-

töönoton (vuokraus)häiriöiden kustannuksilla

-70 milj.€; Suomen RV:n kulu / v. 
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Kosteusvauriot ja niiden aiheuttama huono sisäilma 

ovat suom. rakentamisen vakavin ja kallein ongelma, 

terveyshaitat ja tilojen käytön ongelmat,

1,5…9 mrd / v tietolähteestä riippuen.

Oulun rakennusvalvonnan kosteudenhallintatyö alkoi 

2001 massiivisilla ammattilaisten koulutuksilla.

RV:n ensimm. kutsuun vastasi noin 400 ammattilaista.

Se avasi näkemyksen laatutyöhön  RV:aa kuullaan.

Kosteudenhallintasuunnitelma tuli rak.lupaan ehdoksi. 

Tiiviys nousi kohta erityiseksi kehityshankkeeksi.

Nyt kehitetään ja jalkautetaan Kuivaketju10:ä



.
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(kuivaketjukymppi)
www.kuivaketju10.fi

Uusi toimintamalli rakentamisen 
kosteudenhallintaan?

Kohdentuu vain pääriskeihin, noin 10 kpl !
20/80-periaate

kehitteillä 2014 -16

Oulun rak.valvonta - YM  - Rakennusala  - Rakennusvalvonnat 



Toimintamallin kolme perusideaa:

1. Toimenpiteet kohdennetaan vain harvoihin kosteusriskeihin, 
noin 10, ne esivalitaan mallissa rakennustyypistä riippuen.

2. Valittuja kosteusriskejä torjutaan ohjelmoidusti hankkeen 
kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöönottoon ja käyttöön.

3. Jokaisen valitun riskikohdan hallinnan onnistuminen, oikea  .

toteutus,  todennetaan tai tarkemitataan luotettavasti,         .

tulokset kirjataan, arvioidaan ja jatkotoimenpiteet sovitaan.

20%:n vaurioriskiosuudella 80%:n vaurioseuraamuspoistuma (jälkikust.lasku)

Tilaajan rooli tärkein, valitut tavoitteet hankinnassa ehdottomia, hankintalaki.

Ketjuajattelussa työmaa ei vastaa kokonaisuudesta, vaan koko ketju yhdessä.



Rak.valvonta = nostaa esille, koordinoi, ohjaa, jakaa tietoa, kannustaa, luvittaa, seuraa, kyselee, kirjaa

K = riskin ohjekortti eri vaiheisiin, joko yksi tai erillinen joka riskiin, manuaalinen/sähköinen järjestelmä



Kutsu yhteistyöhön !
• Oulun Rakennusvalvonnan ja 

Ympäristöministeriön yhteisilmoitus Kalevan 
etusivulla Su 15.2.2015

• Avoin yhteistyökutsu tasapuolisesti kaikille 
osapuolille !





Energiatehokkuuden nosto 
edellyttää luotettavaa 
vaurioriskien hallintaa

kehittämistarvetta mm:

-varhainen tiimityöskentely

-pääsuunnittelun osaaminen

-lvi-suunnittelu ja järjest.

-vaipan tiiveys ja eristäm.

<0,6

-kosteudenhallintaa parann.



Kosteusvaurioiden ja huonon 

sisäilman seuraamusten (pääosin 

sairauksien hoitoa ja työtehon laskua) 

vuosikustannusten arviot vaihtelevat 

1,5…9 mrd € (vaihtelu?, asia epämäär.)

Vaurioiden vähentäminen edellyttää 

erikoisosaamista ainakin energia- ja 

kosteus- sekä rakentamisterveys -

asioissa.

Isolla RV-yksiköllä, >10 hlöä, lisä-

resursoituna olisi mahdollista saada 

merkittävä  muutos tilanteeseen.

RV aktiivisella otteella, ohjelmoidusti 

mukaan mennen koordinoisi, tukisi, 

motivoisi rakentamisprosessin joka 

vaiheessa, yksi keino = Kuivaketju10.

Viitteellinen arvio RV:n vaikutuksesta:

vaurio vähenee 50% 20 vuoden aikana,  

RV:n osuus siitä puolet eli >375…m€

alarajan 1,5 mrd/v mukaan arvioituna. 

Lisäresurssin tarve arviolta 7 m€ (10%)
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Oulun Malli muotoutui lopullisesti energian mukana, sen 

massiivisessa ohjauksessa, ja tuloksissakin

Erityinen energiatyö alkoi 2008 helmikuussa

Kovat tavoitteet >20%... Aina n. 2 v etuajassa

Energia-asioiden voimakk. murroksessa pitäisi pystyä 

ennakoimaan kehitystä  asiakkaille lisäarvoa, myynti

Juuri nyt työssä ei mennä pelkkä energiatehokk edellä

Esillä ovat energialähteet, hybridit, säädöt, talotekniikka, 

lämpölaskelmat, aurinkosähkön hyödyntäminen, 

laitesähkö, valaistus, lämminvesi, energia-arkkitehtuuri 
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Oulu on asettanut energiansäästölle TA-

tavoitteet vuodesta 2008 alkaen.

Yksikkö on perehtynyt energia-asiaan, 

sen kehitykseen sekä ennakko-ohjannut 

rakennuttajia määräystasoa selvästi 

parempiin, turvallisiin valintoihin. 

Vuoden 2014 TA-tavoitteet  energian-

kulutukselle uudisrakentamisessa on 

esitetty piirroksessa, samoin vastaava 

toteutunut tilanne.

Oulun ohjaustavoite (toteuma) 2014:

Rakennusten energiansäästöpotentiaali 

(50v periodi) kokonaisvaltaisesti ohjaten;

Taloussähkö               3 m€ (3,6)

Lämmin käyttövesi     2 m€ (2,2)

Tilatehokkuus             5 m€ (4,2)

Vaipan lämpöhäviöt  12 m€ (18)

Yhteensä      22 m€ (28 m€)
lisäkulua rakennuttajille n. 2 m€

Koko maa: 10…20 x Oulun toteuma

Edellytys; uudenlainen tavoiteasettelu, 

isot yksiköt, erikoisosaajat, massaohj.
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Korjausrakentaminen on juuri ohittanut euromääräisesti 

uudisrakentamisen, RV:ssa tasapaino ottaa vielä vuosia.

Tasapainon löytymistä vaikeuttaa kuntien karsiva talous.

Teknisesti vaativaa, lisäarvoa tuottava ohjaaminen 

edellyttää RV:ltä monenlaista erikoisosaamista, isoja 

yksiköitä.

Korjaamisen ”pakollinen” lisääntyminen on erinomainen 

mahdollisuus kuntien taloudessa. Työvoimavaltaisena 

se vaikuttaa siihen investointiaan enemmän.

RV:llä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa em. 

kehitykseen merkittävästi.



Korjausrakentamisessa lämmitysenergian 
säästöpotentiaali Oulussa

Oheisessa kaaviossa on esitetty 
lämmitysenergian 
säästöpotentiaali Oulussa, kun 
vanha rakennuskanta 
energiakorjataan vastaamaan joko 
vuoden 1980-luvun tai vuoden 
2010 energian kulutuksen tasoa
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energiakorjaus
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Energiakorjauksen mahdollistama säästö 
Oulussa (milj.euroa)

(koko rakennuskanta korjataan mainittuun tasoon)

Kerrostalot

Rivi- ja kytketyt talot

Omakotitalot



Korjausrakentaminen 
ja energiatehokkuus

- olemassa olevissa 
rakennuksissa piilee 
erittäin suuri energian 
säästöpotentiaali

- korjaaminen on 
erittäin hallitsematonta 
ja valinnat sattuman-
varaisia

-rakentajat asettavat 
säästötoimet hyvin 
kyseenalaisiksi, miksi?

- yhteiskuntavastuu ? 



Energiakorjaus - nettisivun 
avausnäkymä
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Korjausvelkaa on lähes 50 mrd €, määrä 

kasvanut 3…4 mrd € vuodessa.

Velka on pääosin aiheutunut kosteus- ja 

homevaurioista sekä kiinteistönhoidon ja 

kunnossapidon laiminlyönneistä ja liian 

myöhäisistä korjauksista.

Korjausrakentamisen määrä on juuri 

ohittanut uudisrakentamisen määrän.

Korjausvelan kasvun taittaminen on pa-

kollinen tehtävä. Se tarkoittaisi vuodessa 

4…5 mrd € lisäystä korjaamiseen.

Korjaaminen on työvoimavaltaista ja 

usein pienimuotoista. Sen vaikutus 

kuntien talousaktiviteettiin on suuri.

Korjaaminen on pääsääntöisesti 

luvanvaraista ja kulkee RV:n kautta.

RV:lla on ohjelmoidusti erinomainen 

mahdollisuus monin keinoin vaikuttaa 

järkevän korjaamisen ”ylösajoon”!
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Arkkitehtuurissa ratkaistaan paljon energia-asioita;

Talo ja tila hengittää ulkoilmaan vaippansa kautta,  

siihen paistaa ja sitä varjostetaan

Talo tuottaa käyttöarvoa tilojen toimivuuden kautta

Ja kuluttaa elinkaarikustannusta tehokkaan tilaratkaisun 

(tilatehokkuuden) kautta

Oulun RV:ssa on tehty kehityshankkeet:

Pientalon asuttavuus

Pientalon tilatehokkuus

Rakennusten esteettömyys

Niitä jalkautetaan ohjaus- ja lupavalmistelutyössä
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Auringonsuojaus
•Varjostavat rakenteet 
estävät liiallisen 
lämpenemisen 
kesäaikana
•Räystäät auringon 
ollessa korkealla
•Varjostavat puut, 
läheiset rakennukset ja 
rakenteet
•Verhot, luukut, 
markiisit, sisennetyt 
ikkunat, kaihtimet, jne.

Auringonsäteily on leikattava pois, jotta sisätilat eivät ylilämpene 
lämmityskauden ulkopuolella (maalis-marraskuu) ja vältetään 
koneellinen jäähdytys
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Tilat järjestetään 

lämpövyöhykkeittäin. 

Huonelämpötila laskee 

ulospäin mentäessä.

http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aurinko/aurinkolammon_passiivinen_hyodyntaminen/auringon_suora_hyodyntaminen/kuva3.2_iso.jpg
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aurinko/aurinkolammon_passiivinen_hyodyntaminen/auringon_suora_hyodyntaminen/kuva3.2_iso.jpg
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Huoneistoala 158 m2

Huoneistoala 125,5 m2

PINTA-ALAN SÄÄSTÖ 
32,5 m2 eli 20 %

Tilankäytön tehokkuudella voi olla erittäin 

suuri merkitys, esimerkki, 5 h + k
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Tilankäytön tehokkuuden tunnuslukuja

Tilankäytön tehokkuus on 
sitä, että hyötyalaan 
kuulumaton liikenneala 
suunnitellaan mahdollisim-
man pieneksi, ei että 
käyttötilojen koosta 
tingitään!



Tilatehokkuus on merkittävä tekijä elinkaarikustannuksessa
Rakennusvalvonnalla mahdollisuus vaikuttaa, viitteellinen säästölaskelma:

Esimerkkinä

omakotitalot 

Oulu / Suomi

RV:n ennakko-ohjaus

Vaikutus neliöihin

Tavoite

Viitteellinen säästö hankkeille.

Rakentaminen luvanvaraista,

okt-suunnitelmat RV:n kautta

Asuinkerrosala

keskimäärin  

160 m2

Ohjauksella:

- 2 m2 / okt (n. -1 %)

Asetettava tavoite!

Tilasuunnittelun läpikäynti 

keskeinen lupavalmistelun 

ennakko-ohjauksen aihe 

Oulussa okt / v

400...500 kpl

Myös turhat neliöt 

maksavat: invest.kust. 

noin 2000 € / m2.

Lisäksi energia-, 

käyttö- ja kunnossapito 

maksavat 50 vuotta 

elinkaarikustannus  n. 

3 x 2000 = 6000 € / m2.

Säästöarvio RV:n vuoden työ:

Investointisäästö n. 2 milj. €

Koko elinkaarikust. n. 6 milj. €

Suomessa

okt / v 

7000..10000 kpl

Säästöarvio RV:n vuoden työ:

Investointisäästö n. 40 milj. €

Koko elinkaarikustannuksen 

50v säästöpot. n. 120 milj. €

Huom: Neliöt vähenevät, rak.määrä vähenee, tal.aktiviteetti vähenee < 0,1 mrd

Vrt. Korjausrakent. lisäys 4-5 mrd € / v !   Rak.valvonnan kulu n. 70 milj. € / v.



.

Rakennuksen käytettävyys on suurin lisäarvonlähde,

10-kertainen elinkaarikustannukseen nähden

RV on asettanut siitä TA-tavoitteen, poikkihallinnollisen 

soten kanssa :

Säästöä kunnalle vanhusväestön kotona-asumisesta 

mahdollisimman pitkään

Se edellyttää tietysti riittävää esteettömyyttä
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A S U T T A V U U S 
pientalon asuttavuuden arviointi



neljä arvotettua osa-aluetta

ARVOKERROIN

20%
46 kys.

ARVOKERROIN

20%
58 kys.

ARVOKERROIN

30%
70 kys.

ARVOKERROIN

30%
77 kys.

PIENTALON LAATU

ASUTTAVUUS



Pientalon laatu - kokonaisuus.

ASUTTAVUUS

ELINKAARI PIHA TOIMIVUUS VIIHTYISYYS

TEKNINEN LAATU

KOSTEUDEN-
KESTÄVYYS

SISÄILMAN 
LAATU

ENERGIAN-
KULUTUS

YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUKSET

Pientalon teknisen laadun määrittely  on 
ollut toiminnassa vuodesta 2005 asti.
www.pientalonlaatu.fi

Pientalon asuttavuuden arviointi tulee 
osaksi pientalon laadun kokonaisuutta.  SERA 
Tilatehokkuus tarjoaa  investointi-, energia-
ja ylläpitokustannuksiin suuret säästö-
mahdollisuudet.



Esteettömyys
vrt. ikäihmisten kotona-asumistavoite!
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RAKENNUSVALVONTA

Esteettömyyden ohjekortit:

Esteettömyyden mitoitusohjeet:



Vanhusväestön osuus kasvaa voimakkasti, kuntien talous tiukalla 
Kuntien strat. tavoite esimerkiksi; yli 75 vuotiaista 92 % osuus asuu kotona 

Rak.valvonnalla on mahdollisuus tuottaa ohjauksellaan säästöä / lisäarvoa 
kunnalle ja samalla tukea myös hyvän elämänlaadun tavoitetta

Viitteellinen laskelma säästöstä / 250 000 asukkaan kunta / RV:n vuoden työ:

Asumismuoto
Etu kunnalle / 

250000 asukasta

RV:n edellytykset ohjata /

rakentaminen luvanvaraista

Tuettu kotona-

asuminen

vs.

Laitoshoito

Kotona-asuminen

edullisempaa noin 

5000 - 10000 € / v 

per asukas

Hissien jälkiasennus, k-talot.

Uudet asunnot esteettömiksi.

Vanhoja asuntoja korjataan 

esteettömiksi. 

Esteett.asuntoja

ei ole riittävästi, 

koko uudistuo-

tanto  2030 ei

riitä, vanhoja 

korjattava!

Esim. 250 000 as: 

50 okt / v esteett. ja 

kotona-asumiseen 

soveltuvaksi  75 

asukasta 2 v. kotona 

 75 x 2 x 6700 =

etua 1 milj. € / v

RV:n aktiiv. ennakko-ohjaus ja 

tuki korj. yhteydessä,  media

Esteettömyys-kortiston käyttö, 

jo mm. Oulussa ja Helsingissä.

Eroja tavoitteissa ja soveltami-

sessa kuntien kesken, 

yhtenäistetään tavoitteet. 
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Rakennusvalvonnan Oulun Malli

Selvästikin näyttäisi olevan mahdollista tuottaa 

tavoitteellisesti merkittävää lisäarvoa hankkeille,           

se on yhtä kuin yhteiskunnalle!



Viitteellinen arvio RV:n ohjauksen mahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta / TMä

Rakennusvalvonnan ennakko-

ohjauksen aihe

(tulos koko maata koskien)

Vuoden ohjaus-

työn  säästö (S.)

tai luotu säästö-

potentiaali (SP.)

Lisä-

kustan-

nus, RV

Edellytykset, RV:  omavaraisuus,

oltava tavoite ja seuranta

Lupavalmistelun, valituskäsittelyn 

sujuvoittaminen, pitkitt.estäminen,

arvio 3,6 vrk (n.5%), 20 mrd/v, 7%

S.   14 milj.€ (m€) -

- Asenne, aktiivisuus, laatutavoitteet

- Hyvä työnhallinta, aikataulutus

- Hankkeeseen ”mukaan meno”

- Valitusuhkien ”ennakko-sovittelu”

Kosteusvaurioiden ja huonon sisä-

ilman aiheuttamat kustannukset 

1,5...9 mrd/v, alenema 50%, siitä ½ 

S.  20... m€ kumu-

loituva vuosisäästö

SP. 375... m€20v.

7 m€ / v

- RV:n lisäresurssi 10 %, isot yksiköt

- Erikoisosaaminen; Kuivaketju10,

kosteusasiat, talotekniikka ym

- Aktiivisuus, tavoitteellisuus… 20v.

Energiansäästö rakennusten 

kaikesta energian kulutuksesta, 

arvio; Oulun v.2014 tulos x 10…20

SP.   250...500 m€

050 vuotta

-

1)

- Erikoisosaaminen; energia-asiat ym

- Isot yksiköt ≥ 10 hlöä, aktiivisuus

Korjausvelan kasvun taittuminen, 

korjaamisen määrän kasvu 4...5 

mrd/v seurann.vaikutus kuntiin

Tal. aktivit. nousu

jopa 4...5 mrd/v,

vaikutus suuri?

(7 m€/v)

1)

- Erikoisosaaminen; energia-asiat,

kosteusasiat, korjaustekniikka

- Isot yksiköt ≥ 10 hlöä, aktiivisuus

Tilatehokkuuden parantaminen, 

ok-taloissa -2 m2 / okt (n. 1 %)

S.      40 m€ invest.

SP.   120 m€ elink.
-

- Erikoisosaaminen; tilasuunnittelu

- Isot yksiköt, aktiivisuus

Vanhusväestön kotona-asuminen     

20 asuntoa / 100 000 as / v  

30 asukasta, 2 lisävuotta, 6700 €/v

S.  20 m€+el.laatua

etu kunnille  2)
-

-- ’’ --

2) Edellytt 30 hlön/100000as kotona-

asumista 2 vuotta laitoksen sijasta

Yhteenveto/ vuoden ohjaustyö SP.  1 mrd € 7 m€
1) Digitalisointi tehostaa  lisä-

resursseja ilman lisäkustannusta
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Rakennusvalvonnan Oulun Malli

Lisäarvon tuottamiseksi

Oulu on tehnyt 15 vuoden aikana lukuisia 

kehityshankkeita ja jalkauttanut käyttökelpoiset 

tulokset Oulun rakentamiseen.

Paljon, paljon vähemmällä pääsee lisäarvoa 

tuottamaan hankkeille!
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Hiukkavaaran pilottialue

• Tulevaisuuden Talot ja Uusiutuva Energia – hanketta koordinoi
Oulun rakennusvalvonta. Hanketta rahoittavata Oulun kaupunki ja
Tekes. 

• Living lab – pilottialue Hiukkavaarassa
– Tarjoaa testialustan yrityksille ja tutkmiuslaitoksille energiatehokkuuden ja

uusiutuvan energian teknologioiden testaamiseen, arviointiin ja vertailuun. 

– Yritykset innovoi ja rakennusvalvonta

osaltaan jalkauttaa onnistuneet ja

toimivat ratkaisut käytäntöön

– Lähes nollaenergiatalojen testausta ja

riskienhallintaa

• Lisää tietoa hankeesta:

www.tulevaisuudentalot.fi

http://www.tulevaisuudentalot.fi/


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun rakennusvalvonta
Aki Töyräs

Rescan pilotointi, Hiukkavaara





Kutsu yhteistyöhön !
• Oulun Rakennusvalvonnan ja 

Ympäristöministeriön yhteisilmoitus Kalevan 
etusivulla Su 15.2.2015

• Avoin yhteistyökutsu tasapuolisesti kaikille 
osapuolille !



.
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Yhteenveto; valinnat ja tavoitteet

- Rakennusvalvontojen, varsinkin isojen tai yhdistyneiden, 
. pitäisi kohdentaa erityinen laatutyönsä oman osaami-
. sensa rajoissa yhteen, tai korkeintaan muutamaan,            
. vaikuttavimpaan laadun vajeeseen

- Hankkeille syntyisi tuottavuus- tai säästöpotentiaalia
. moninkertaisesti tuottamiskustannuksiin nähden,                 
. kosteusvaurioissa pitkällä aikavälillä (20v) ehkä mrd € ?  

……………………………..

- Yksikölle asetettava haastavat tavoitteet ja niille seuranta

- Johtajien ja päälliköiden sytyttävä ensin, kestävästi.          
. Sitten koko tiimi lähtee mukaan.

- Lopulta tiimin yhteinen toiminta on ratkaiseva!



.

Kiitos !


