
Taulukko A. 

  

KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELU – SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS 
Normaali teksti = säädösteksti (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä = VNa) 
Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015) 
T (tavanomainen) V (vaativa)  PV (poikkeuksellisen vaativa) 
VNa 21.3 § Kosteusvaurion 
korjaustyön suunnitteluteh-
tävä on tavanomainen, jos 
suunnittelun kohteessa on 
selkeästi määritettäviä ja 
rajattavia kosteus- tai ho-
mevaurioita eikä rakennuk-
sen käyttötarkoituksesta tai 
ominaisuudesta aiheudu 
suunnittelulle erityisiä 
vaatimuksia, 
esimerkiksi 
– vauriot ovat pääosin 
pintarakenteissa tai raken-
teiden sisäiset vauriot ovat 
selvästi rajattavalla alueel-
la, ja vauriot ovat yksinker-
taisin menetelmin havaitta-
via ja niiden syntymissyy on 
ilmeinen, kuten putkivau-
riosta tai puutteellisesta 
kosteuseristyksestä aiheu-
tunut vesivahinko rajatulle 
alueelle. 

VNa 22.3 § Kosteusvaurion korjaustyön suunnitte-
lutehtävä on vaativa, jos suunnittelun kohteessa 
on laajoja kosteus- tai homevaurioita tai vaurioi-
den korjaus edellyttää rakenteiden kosteusfysikaa-
lisen toiminnan merkittävää muuttamista, 
esimerkiksi 
– laajan kosteusvaurion johdosta julkisivua ja 
muita rakenteita ja lämmöneristeitä on uusittava 
– rakenteissa on rakennusmateriaaliperäisiä tai 
rakennuksen käytöstä rakenteisiin kulkeutuneita 
haitta-aineita 
– rakennuksen vanhojen rakennetyyppien analy-
sointi ja korjausvaihtoehtojen rakennusfysikaalisen 
toiminnan arviointi on vaativaa 
– kosteusvaurion korjaustyö kohdistuu suojeltuun 
rakennukseen mutta ei vaikuta suojeltuihin omi-
naispiirteisiin, kuten sisätilojen laaja kosteusvau-
riokorjaus rakennuksessa, jonka julkisivut on suo-
jeltu. 
 
 
 

VNa 23.3 § Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu-
tehtävä on poikkeuksellisen vaativa, jos: 
1) rakennuksessa on laajoja rakenteiden sisäisiä 
kosteus- tai homevauriota aikaisemmasta kosteus-
vaurion korjauksesta huolimatta, 
esimerkiksi 
– rakenteiden laajojen sisäisten kosteus- ja home-
vaurioiden syytä ei ole pystytty poistamaan aikai-
semman korjauksen yhteydessä, minkä johdosta 
vaurioiden esiintyminen jatkuu 
2) rakenteiden kosteusfysikaalinen toiminta on 
varmistettava erityisillä teknisillä järjestelmillä tai 
erityismenetelmillä, 
– kosteusvaurion korjaussuunnittelu edellyttää poik-
keuksellisen vaativaa rakennusfysikaalisen toiminnan 
ja korjaushistorian arviointia 
– kosteusvaurion korjaukseen liittyy erityisiä teknisiä 
järjestelmiä esimerkiksi vaativan alipaineistamisen 
toteuttamiseksi 
– vaurioituneita materiaaleja ei voida poistaa raken-
nussuojelullisista syistä 
taikka  
3) rakennuksen käyttötarkoituksesta, sisäilmaston 
tavoitetasosta tai muusta ominaisuudesta aiheutuu 
suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia, 
esimerkiksi 
– rakennuksen käyttötarkoituksesta aiheutuu poik-
keuksellisen korkeat vaatimukset sisäilman puhtau-
delle tai lämmön ja kosteuden hallinnalle, kuten 
sairaalan laaja kosteusvauriokorjaus 
– rakenteissa on poikkeuksellisen runsaasti raken-
nusmateriaaliperäisiä tai rakennuksen käytöstä 
rakenteisiin kulkeutuneita haitta-aineita 
 
tai 
 
Suojellun rakennuksen kosteusvaurion korjaustyö, 
joka vaikuttaa suojeltuihin ominaispiirteisiin, esimer-
kiksi 
– sisätiloiltaan suojellun rakennuksen vaikean kos-
teusvaurion korjaus, joka edellyttää rakennushistori-
allisen tutkimuksen, rakennus- ja rakennesuunnitte-
lun sekä taloteknisen suunnittelun vaativaa yhteen-
sovittamista 

 

 
 


