
 
∗ Maankäyttö- ja rakennuslain 117 c § (muutos 958/2012, aik. asetuksessa) 

∗ ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus 
käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä 
tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen 
rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto 
huomioon ottaen”. 

 
∗ Maankäyttö- ja rakennuslain 166 § 

∗ ”Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti 
täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä 
aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä”. 

 
∗ Terveydensuojelulain 26 § 

∗ ”Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, 
ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, 
ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisäilmassa oleskeleville terveyshaittaa.  

Säädösperustasta 



∗ Kysymys on merkittävästä yhteiskunnallisesta ja 
kansanterveydellisestä ongelmasta. 
 

∗ Terveyshaittoja aiheuttavat rakennusten kosteus- ja 
homevauriot ovat lisääntyneet  
∗ riski ongelman pahenemisesta on todellinen.  

 

Valiokunnan yleisarvio 



∗ Kosteus- ja hometalkoiden arvio  
∗ 600 000—800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteus- ja 

homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille 

∗ Välitön korjaustarve on  
∗ 2 000 hoitoalan rakennuksessa (25 %) 
∗ 1 200 koulussa (15 %) 
∗ 250 000 pientalossa (25 %) 
∗ 18 000 rivi- ja ketjutalossa (25 %)  
∗ 6 000— 12 000 asuinkerrostalossa (10—20 %). 

 

Kosteus- ja hometalkoiden arvioita 



∗ Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys 
rakennusten kerrosalasta  
∗ pien- ja rivitaloissa 7—10 % kerrostaloissa 6—9 %, kouluissa ja 

päiväkodeissa 12—18 %, hoitolaitoksissa 20—26 % ja 
toimistoissa 2,5—5 %. 

∗ Merkittävästi vaurioituneissa  
∗ pien- ja rivitaloissa asuu 224 500—336 900 ja kerrostaloissa 

103 000—154 000 ihmistä.  
∗ tilojen käyttäjiä vaurioituneissa kouluissa ja päiväkodeissa on 

172 000—259 200, 
∗ työntekijöitä hoitolaitoksissa 36  000—46 800 ja toimistoissa 

27 500—55 000. 
 

Valiokunnan tilaama tutkimus 



∗ Korjausvelan suuruus 30-50 miljardia euroa 
∗ Kansanvarallisuudesta 6-13 %:iin eli 13-28,2 miljardiin euroon 

kohdistuu merkittävä kosteus- ja homevaurio 
∗ Arviot merkittävien vaurioiden kertaluonteisista 

korjauskustannuksista vaihtelevat 
∗ 1,2 miljardista eurosta 14, 5 miljardiin euroon 
∗ alempikin arvio  on 0, 3 % rakennuskannan kokonaisarvosta ja 

5,6 % vuosittaisen talonrakentamisen arvosta 
∗ Hometutkimus: merkittävien kosteus- ja homevaurioiden 

terveyshaittakustannukset 450 milj. euroa vuodessa 
 

Kosteus- ja homeongelman 
merkityksestä 



∗ 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy 
toimenpiteisiin rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan 
uudistamiseksi, koska nykyinen ohjausjärjestelmä ei 
toimi. Tässä yhteydessä tulee saada aikaiseksi toimiva 
rakennusten elinkaaren aikainen ja rakentamisen 
kosteudenhallintaa koskeva keskitetty valtion ohjaus- ja 
neuvontajärjestelmä. Nykyisistä viranomaisista 
tehtävän hoitoon soveltuisivat esimerkiksi ARA tai yksi 
ELY-keskuksista. 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vuoden 
2013 loppuun mennessä valtakunnallisen rakennusterveyden 
koulutuksen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmasta tulee 
käydä aikatauluineen ilmi, mikä on opetuksen taso ja määrä 
eri puolilla maata ja miten koulutuksen suunnitelmallisuutta 
ja koordinointia parannetaan. Suunnitelmaan tulee 
sisällyttää myös konkreettiset ehdotukset siitä, miten lisä- ja 
täydennyskoulutuksen edellytyksiä parannetaan ja miten 
homevaurioiden korjausprosessissa mukana olevien 
pätevöitymistä kehitetään. 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa jo nyt 
käynnissä olevissa maankäyttö- ja rakennuslain sekä 
rakentamismääräyskokoelman muutosten 
valmistelussa rakennusten terveellisyyden paremmin 
huomioon. Valmisteluun tulee sisältyä myös selkeät 
rakennusalan pätevyysvaatimukset, joiden avulla 
parannetaan alan osaamista ja lisätään pätevien 
asiantuntijoiden määrää. Pätevyysvaatimusten tulee 
olla myös yhdenmukaisia terveydensuojelua ja 
työsuojelua koskevien säädösten kanssa.  

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus löytää tosiasialliset  
keinot rakennusten terveellisyyttä koskevien säädösten ja 
määräysten noudattamiseksi. Rakentamista on pystyttävä 
valvomaan nykyistä paremmin ja valvonnan on oltava oikea-
aikaista. Tärkeää on parantaa rakennushankkeen 
vaihekohtaista dokumentointia mietinnössä esitetyllä tavalla 
ja tarkastusasiakirjamenettelyä, jotta reaaliaikaisesti voidaan 
todentaa, kuka on rakennushankkeen eri vaiheissa tehnyt, 
mitä ja miten. Tämän lisäksi tulee rakennuksesta näkyä, 
esim. kyltissä, mikä taho on toiminut pääsuunnittelijana, 
pääurakoitsijana ja valvojana. 
 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 5. Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin 
rakennustyömaiden kosteudenhallinnan parantamiseksi. 
Vaativille kohteille tulee nimetä kosteuden ja puhtauden 
hallinnasta vastaava asiantuntija. Muissa kohteissa 
vastaavan työnjohtajan vastuuta työmaan 
kosteudenhallinasta tulee lisätä. Hallituksen on luotava 
ohjeistus rakennushankekohtaiselle  
kosteudenhallintasuunnitelmalle, jonka liittämisestä osaksi 
rakennushankkeen tarjouspyyntöä muodostuisi luonteva ja 
vakiintunut käytäntö. 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 6. Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän 
toimenpiteisiin rakennushankkeiden vahingonkorvaus- 
ja rikosoikeudellisen vastuun sekä takuuaikojen 
riittävyyden selvittämiseksi. Uudistuksissa on 
löydettävä keinot, joissa vastuita nykyistä selvemmin 
sälytetään niille toimijoille, jotka tosiasiassa ovat 
vahingon aiheuttaneet. 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 7. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, 
jotta toimintatavat ja menetelmät kosteus- ja 
homevaurioiden selvittämiseksi ovat nykyistä luotettavampi. 
On käynyt ilmi, että kosteus- ja homevauriokorjaukset ovat 
usein epäonnistuneet. Vireillä olevan terveydensuojelulain 
sekä asumisterveysohjeen uudistamisen yhteydessä tulee 
parantaa terveyshaittojen syiden etsimisessä käytettävien 
menetelmien laatua ja selkeyttää ohjearvojen käyttöä. 
Lisäksi kansalaisille on kerrottava, mitä kosteus- ja 
homeongelmasta ei tutkimustiedonkaan perusteella tiedetä. 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 8. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä 
toimenpiteisiin mm. antamalla ohjeita ja tiedottamalla 
hyvistä käytänteistä, jotta ihmisten altistumisaika 
kosteus- ja homevaurioituneissa rakennuksissa saadaan 
mahdollisimman lyhyeksi. 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 9.  Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtion 
tukiehtojen muuttamiseksi siten, että ne ohjaavat ja kannustavat kuntia 
rakennusten suunnitelmalliseen ja ennakoivaan kunnossapitoon sekä 
rakennusten elinkaaren oikea-aikaisiin korjauksiin. Lisäksi hallituksen tulee 
selvittää tukiasioiden keskittäminen yhdelle viranomaistaholle. 

∗ Eduskunta edellyttää, että hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta 
jatkossa valtion tuella toteutettujen korjaushankkeiden epäonnistuessa 
ehtojen rikkomisen vuoksi valtionavustus on perittävä takaisin. 

∗ Edelleen hallituksen on tiedotettava kunnille eduskunnan  
apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä (Dnro 2822/4/10) ilmenevä selkeä  
periaate, että kunnan taloudelliset syyt eivät poista julkisen vallan 
velvoitetta huolehtia työvoiman suojelusta, väestön terveyden 
edistämisestä eikä vastuusta huolehtia oppilaiden opiskeluympäristön 
turvallisuudesta. 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 10. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii päiväkotien, 
koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten 
kunnostamiseksi ja terveyshaittojen vähentämiseksi 
pitkän tähtäimen suunnitelman, jonka toteuttamista 
tuetaan nykyistä suuremmalla valtion tuella. 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 11. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin 
huonosta sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden ihmisten 
tutkimusten, hoidon sekä viranomaisten antaman tuen 
parantamiseksi mietinnössä ehdotetulla tavalla. Tärkeää on 
huolehtia, että kaikki terveyshaitoista kärsivät pääsevät 
asianmukaisiin tutkimuksiin ja saavat apua riippumatta siitä, 
ovatko he työelämässä tai missä päin Suomea asuvat. Myös 
silloin, kun oireiden ja sairauksien lääketieteellisistä syistä ei 
ole varmuutta, tulee käytettävissä olevin keinoin varmistaa, 
että potilas saa hoitoa mahdollisimman hyvin. 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 12. Eduskunta edellyttää, että Kosteus- ja hometalkoita 
jatketaan vuoden 2014 jälkeen ja että 
kehittämishankkeen toimintaedellytyksiä parannetaan 
turvaamalla hankkeelle riittävät voimavarat sekä 
mahdollisuudet pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 13. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy 
toimenpiteisiin rakennusalan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan edellytysten parantamiseksi, jotta 
rakennusten suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja 
kansantaloudelle otetaan päätöksenteossa nykyistä 
paremmin huomioon. 
 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 



∗ 14. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton 
kohdissa 1—13 edellytettyjen toimenpiteiden 
toteuttamisesta ensimmäisen kerran vuodelta 2013 
annettavassa hallituksen vuosikertomuksessa.  
 

∗ Tässä yhteydessä tulee selvittää, miten uudis- ja 
korjausrakentamisen sekä rakennusten ylläpidon laatua 
voidaan parantaa merkittävästi ja mikä taho ottaa 
tarkastusvaliokunnan mietinnössä esille otettujen 
puutteiden korjaamisesta kokonaisvastuun. 
 

Eduskunnan hyväksymät ponnet 
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