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Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui 1.1.2018

• Taustalla MRL-muutos 

21.12.2012/958, johon sisältyvä 5 v. 

siirtymäaika päättyi 31.12.2017

• Uudet asetukset
• Vain velvoittavia säännöksiä, ei ohjeita
• Korjausrakentamiseen säännöksiä
• Asetuksia taustoittavat 

perustelumuistiot
• Uusia asetuksia voimaan 1.9.2014, 

1.6.2015, 1.1.2017, 1.6.2017, 1.1.2018

• Olennaiset tekniset vaatimukset 

MRL 117 a-g §

• Rakenteiden lujuus ja vakaus

• Paloturvallisuus

• Terveellisyys

• Käyttöturvallisuus

• Esteettömyys

• Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

• Energiatehokkuus
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Rakennuksen terveellisyys ja energiatehokkuus (MRL 117 c, g §)

• YMa rakennusten kosteusteknisestä 

toimivuudesta (782/2017)

• YMa rakennusten vesi- ja 

viemärilaitteistoista (1047/2017)

• YMa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja 

ilmanvaihdosta (1009/2017)

• YMa uuden rakennuksen 

energiatehokkuudesta (1010/2017)

• YMa rakennuksen energiatehokkuuden 

parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 

(4/13, muutos 2/17)

• Terveellinen ja turvallinen rakennus: sisäilma, 

kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä 

vesihuolto

• Ei saa aiheutua terveyden vaarantumista esim. 

sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn tai 

kosteuden vuoksi

• Tuotteista ei saa aiheutua sellaisia päästöjä, 

joita ei voida pitää hyväksyttävinä

• Rakennuksen on kulutettava energiaa ja 

luonnonvaroja säästeliäästi

• Uudet rakennukset lähes 0-energiarakennuksia 
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Uusien säännösten vaikutus kosteusturvallisuuteen - yleistä

• Vaatimuksia korjausrakentamiseen -> tavoitteena parantaa korjaus- ja muutostöiden 
laatua ja onnistumista
• Suunnittelijan on korjaus- ja muutostyössä ja käyttötarkoituksen muutoksessa on selvitettävä 

rakennusaikainen rakentamistapa ja rakenteen kosteustekninen 

• Vaatimuksia rakentamisen kosteudenhallintaan -> tavoitteena parantaa 
rakennustyömaiden kosteudenhallintaa ja vähentää kosteus- ja homevaurioista 
aiheutuvia sisäilmaongelmia
• Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys ja kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava 

henkilö
• Rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelma, rakennusmateriaalien suojaus työmaalla

• Edellytetään pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan 
yhteistyötä -> tavoitteena parantaa tiedonkulkua rakennushankkeessa

• Tarkastusasiakirjamenettelyn parantaminen 
• Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä tehdyistä tarkistuksista ja mittauksista 

tarkastusasiakirjaan
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 Liian suuri kosteuspitoisuus tai kosteuden kertyminen ei saa 
vaurioittaa rakennusta eikä aiheuttaa terveyshaittaa

 Sisäisistä ja ulkoisista kosteuslähteistä peräisin oleva kosteus 
ei saa haittaa aiheuttaen kulkeutua eikä kerääntyä rakenteisiin 

 Rakennuskosteuden ja rakenteisiin satunnaisesti kulkeutuvan 
kosteuden on voitava poistua haittaa aiheuttamatta 

 Vaippa- ja sisärakenteiden ilmanpitävyyden ja höyrytiiviyden 
on estettävä vesihöyryn haitallinen siirtyminen rakenteisiin

 Rakennustuotteiden ominaisuuksien on vastattava 
suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia ja rakennustuotteiden 
on oltava rakennuspaikan olosuhteisiin soveltuvia 
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Kuva: Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen 
kuntotutkimus, 2016

YMa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta - yleistä



 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen 

kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta 

 Toteutus yhteistyössä esim. pääsuunnittelijan tai kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa

 Pakollinen kaikkiin hankkeisiin, sisältö voi vaihdella hankkeen laadun ja laajuuden mukaan

 Sisällettävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri 

vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen 

sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit 

 Sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä

 Asetuksessa ei kelpoisuus-/pätevyysvaatimuksia ko. henkilölle, mutta vastaa 

kosteudenhallintakoordinaattoria Kuivaketju10:ssä

 Topten-rakennusvalvonnat ovat laatineet aiheesta ohjekortin -> www.pksrava.fi

Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys
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 Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta 

 Urakoitsija laatii, vast. tj. huolehtii että on laadittu ennen töiden 
aloittamista

 Sisältöön sovelletaan YM:n asetusta rakentamisen suunnitelmista 
ja selvityksistä (216/2015, 15 §)

 Tieto toimenpiteistä, joilla rakennustuotteet ja -osat suojataan sään 
aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta 
sekä toimenpiteistä, joilla kosteudensuojaus toteutetaan ja 
rakenteiden kuivuminen varmistetaan

 Sisällettävä tiedot rakennustyömaan kosteudenhallinnasta 
vastaavista rakennusvaiheen vastuuhenkilöistä 

 Rakennusvaiheen vastuuhenkilöt voidaan merkitä aloituskokouksessa 
rakennustyön tarkastusasiakirjaan

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
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 Rakennustuotteet ja keskeneräiset rakennusosat on suojattava 

kastumiselta ja epäpuhtauksilta 

 Rakenteissa olevan kosteuden ja rakennuskosteuden 

kuivumisasteen on mahdollistettava rakenteiden peittäminen 

kuivumista hidastavalla ainekerroksella, pinnoitteella tai 

rakenteella 

 Jos kuivumisaste ei ole riittävä, on tarvittaessa kuivatettava rakenteita

 Rakenteiden asianmukaisesta kosteuspitoisuudesta on 

varmistuttava kosteusmittauksin ennen seuraavaan 

työvaiheeseen siirtymistä 

Rakennustuotteiden suojaus ja rakenteiden kuivuminen 
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YMa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 

• Suunnittelun ja rakentamisen keskiössä on hyvä sisäilmasto, josta ei tule tinkiä 

energiatehokkuuden vuoksi

• Ilmavirtojen mitoittaminen siten, ettei ylipaineen vuoksi aiheudu rakenteita vaurioittavaa 

pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan

• Suunnittelijan on suunniteltava rakennuksen vaipan ja sisärakenteiden ilmanpitävyys ja 

hormivaikutuksen hallinta siten, että edellytykset ilmanvaihdon toiminnalle voidaan varmistaa ja 

vältetään rakenteissa olevien epäpuhtauksien, maaperässä olevien epäpuhtauksien ja radonin 

siirtymistä sisäilmaan ja vältetään kosteuden siirtymistä rakenteisiin 

• Sisäilman kosteuden on pysyttävä tilojen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisissa arvoissa 

sisäilman kosteudesta aiheutuvia kosteusvaurioita, mikrobien kasvua tai terveydellistä haittaa 

välttäen
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Kiitos mielenkiinnosta!

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@ym.fi

- Säädösohjaus Teppo Lehtinen

- Kosteusasetus Katja Outinen

- Uuden rakennuksen energiatehokkuus Pekka Kalliomäki

- Energiatehokkuus korjaus- ja muutostöissä Jyrki Kauppinen

- Vesi- ja viemärilaitteistot Kaisa Kauko


