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Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen
suunnittelu
Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti
Ylitarkastaja, ympäristöministeriö
teppo.lehtinen@ymparisto.fi

Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian ke-
hittämiskeskuksen ”Terve Talo” -tutkimusoh-
jelman tutkimuksen ”Rakenteiden lämpö- ja
kosteustekniset suunnittelumenetelmät (1999–
2001)” tuloksista laadittu julkaisu [1]. Julkai-
sussa on esitetty malli rakenteiden lämpö- ja
kosteustekniselle suunnittelulle. Mallia on käy-
tetty osana sisäilmayhdistyksen julkaisemaa
”Terveen Talon -kriteerit (2003)” -ohjetta [2].
Suunnittelu perustuu mallissa kolmiportaiseen
luokitukseen RF1, R2 ja RF3, joista RF1 on vaa-
tivin.

Lähtökohdat
Rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen suunnit-
telun lähtökohtana ovat maankäyttö- ja raken-
nuslain [4] rakennusta koskevat olennaiset tek-
niset vaatimukset, maankäyttö- ja rakennusase-
tus [5] sekä Suomen rakentamismääräyskokoel-
ma. Olennaisten teknisten vaatimusten mukaan
rakennus on mm. suunniteltava ja rakennettava
siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naapu-
reille hygienia- tai terveysriskiä kosteuden ker-
tymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille.
Rakenteiden näiden ominaisuuksien tulee nor-
maalilla kunnossapidolla säilyä koko taloudelli-
sesti kohtuullisen käyttöiän ajan. Voimassa ole-
vat rakentamismääräykset löytyvät ympäristö-
ministeriön kotisivuilta, josta ne voi myös lada-
ta omalle tietokoneelle pdf-tiedostoina.

Rakennusfysikaalinen suunnittelu on [3]:n
mukaan osa rakennesuunnittelua. Rakentamis-
määräysten mukaan rakennepiirustuksista tulee
selvitä rakenteiden lämmön, kosteuden, veden
ja vedenpaineen sekä ääneneristyksen ratkaisut.
Rakennusfysikaalisen suunnittelun vaativuutta
ja suunnittelijoilta edellytettävää pätevyyttä on
kuvattu taulukoin ohjeellisesti eri vaativuus-
luokissa.

Rakentamisessa kosteudesta johtuvien vauri-
oiden ja haittojen välttämistä on käsitelty raken-
tamismääräysten osassa C2 [6]. Ko. osassa an-
netaan määräyksiä ja ohjeita koskien mm. ra-
kennuspohjan kuivatusta, rakennuksen alapoh-
jaa, seinärakenteita, vesikattoja sekä märkätilo-
ja ja laitteita sekä putkia. Sade- ja salaojavesi-

laitteistoja koskien määräyksiä ja ohjeita on an-
nettu rakentamismääräysten osassa D1 [7]. Poh-
jarakentamista koskien määräyksiä ja ohjeita on
annettu rakentamismääräysten osassa B3 [8].

Rakennusten lämmöneristystä koskevat ra-
kentamismääräykset on esitetty osassa C3 [9] ja
ohjeet osassa C4 [10]. Määräyksissä ilmenee
energiansäästövaatimusten kiristyvä trendi.
Rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa kos-
kevien määräysten D2 [11] mukaan rakennus on
suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena
siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan
kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttöti-
lanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä si-
säilmasto ottaen huomioon rakennuksen sijainti
sekä ulkoiset ja sisäiset kuormitustekijät.

Rakentamismääräysten ja niiden ohessa an-
nettujen ohjeiden lisäksi rakenteiden lämpö- ja
kosteusteknistä suunnittelua on käsitelty hyvän
rakennustavan kannalta eri ministeriöiden ja ra-
kennusalan järjestöjen julkaisuissa. Näistä jul-
kaisuista esimerkkejä ovat RakMK C2 sovelta-
misesta laaditut ympäristöministeriön ympäris-
töoppaat Kosteus rakentamisessa ja Lämmön-
eristysvaatimusten täyttyminen, (käsikirjoitus
2003), opetusministeriön liikuntapaikkajulkai-
su Uimahallien ulkovaippa ja sisäilmasto,
RT-kortiston ohjetietokortit ja Suomen raken-
nusinsinöörien liiton julkaisut, joista julkaisu
[12] sisältää veden- ja kosteudeneristyksen toi-
minnalliset, rakenteelliset ja työhön liittyvät
suositukset sekä vedeneristystarvikkeilta edel-
lytettävät ominaisuudet. Sisäilmayhdistyksen
julkaisun [2] lisäksi julkaisu [13] sisältää raken-
teiden lämpö- ja kosteustekniseen suunnitteluun
kuuluvia osioita mm. rakennusten ilmanpitä-
vyyden, materiaalivalintojen sekä rakennus-
työnaikaisten työmaajärjestelyjen osalta.

Suunnitteluluokat
Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suun-
nittelu perustuu rakennusten ja sen tilojen sekä
rakenneosien kolmiportaiseen luokitukseen.
Taulukossa 1 on esitetty suunnitteluluokkien
kuvaukset [1].444R
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Suunnittelun luokitus voi kohdistua koko ra-
kennukseen tai tilaan tai pelkästään yksittäisiin
rakenneosiin, jolloin rakennuksen tai tilan kaik-
kien rakenneosien ei tarvitse kuulua samaan
luokkaan. Rakennuskohtainen suunnitteluluok-
ka kuvaa koko rakennuksen lämpö- ja kosteus-
teknisen suunnittelun vaativuutta ja laajuutta.
Rakennuksen suunnitteluluokan valintaan vai-

kuttavat rasitustekijät, rakennuksen käyttötar-
koitus, dimensiot ja tilaajakohtaiset tavoitteet.
Suunnittelutyötä täsmennetään luokittelemalla
rakennuksen tilat ja rakenteet. Menettelyllä
lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun laajuus
voidaan määrittää tarkoituksenmukaisesti koh-
detietojen ja tilaajan asettamien tavoitteiden pe-
rusteella.
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Taulukko 1. Rakennuksen lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka [1].

Tekijä Rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun suunnitteluluokka

RF1 RF2 RF3

A. Rakennuksen sisäpuo-
linen kosteusrasitus

Suuri
lämmitetyissä tiloissa
Rh>45 % talvella. Raken-
nuksen sisäpuolinen yli-
paine. Esimerkkejä uima-
hallit, suurkeittiöt, pesulat,
kirjapainot, paperitehtaat,
musiikkitalot, museot

Keskimääräinen
lämmitetyissä tiloissa
Rh25 %–Rh45 % talvella.
Toiminnoista aiheutuvaa
kosteustuottoa, joka voi
olla ajoittain korkeaa. Kyl-
mät ja puolilämpimät tilat,
joissa kosteus ajoittain
nousee. Esimerkkejä
koulut, päiväkodit, urheilu-
hallit, jäähallit

Vähäinen
sisäilman kosteus on al-
hainen. Esimerkiksi tavan-
omaiset asunnot sekä toi-
mistot, joissa ei sisäilman
kostutusta.

B. Rakennuksen ulkopuo-
linen kosteusrasitus

Suuri
meren välitön läheisyys,
suuri viistosaderasitus,
pohjaveden korkeus ra-
kenteiden tasolla, korkeat
rakennukset

Keskimääräinen
keskimääräinen viis-
tosaderasitus, kapillaari-
nen maakosteus

Vähäinen
tuulensuojainen, vähäinen
viistosaderasitus, kuiva,
hyvin vettä suotava raken-
nuspohja, matalat raken-
nukset

C. Rakennuksen geomet-
ria: monimuotoi-
suus/koko, installaatioi-
den määrä

Suuri
paljon liitoksia ja tasoeroja
loivissa vesikattoraken-
teissa,  monimuotoinen
julkisivu, suuri installaati-
oiden määrä

Keskimääräinen
vesikatossa tasoeroja, jul-
kisivuissa ulos- ja sisään-
vetoja, paljon maanvastai-
sia rakenteita tai kosteus-
rasitukseltaan erilaisia ti-
loja

Vähäinen
yksinkertaiset figuratiiviset
muodot, yhtenäiset jul-
kisivu- ja vesikattopinnat

D. Vaadittava turvallisuus
kosteusvaurioita vas-
taan

Suuri
kosteusvaurion vaikutuk-
set esim. rakennuksessa
tapahtuvalle toiminnalle
ovat merkittävät, rakentei-
ta on vaikea tarkistaa,
huoltaa ja korjata

Keskimääräinen
vauriot eivät rajoitu pienel-
le alueella, rakenteita on
osittain vaikea tarkistaa,
huoltaa ja korjata

Vähäinen
rakenteet ovat helposti
tarkistettavissa ja  huollet-
tavissa,  mahdollisen kos-
teusvaurion vaikutukset
ovat rajoitettuja ja vähäi-
siä

E. Sisäilmavaatimukset ja
terveellisyys

Erittäin hyvä Hyvä Tyydyttävä

F. Käyttöikätavoite Korkea Normaalia korkeampi Normaali tai alhainen
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Suunnittelun vaiheet
Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suun-
nittelu jakautuu muuta rakennesuunnittelua vas-
taaviin vaiheisiin. Hankesuunnitteluvaiheessa
selvitetään rakennuksen lämpö- ja kosteustekni-
sen suunnittelun vaativuus, rakennuksen suun-
nitteluluokka, suunnittelijalta vaadittava päte-
vyys sekä kirjataan suunnittelulle asetetut ta-
voitteet. Rakennuspaikkaa koskevat lähtötiedot
kerätään ja rakennuspaikan soveltuvuus varmis-
tetaan. Talotekniikan ja rakennesuunnittelun
yhteistyön tarve ja laajuus selvitetään.

Luonnossuunnittelu aloitetaan tilojen ja ra-
kenneosien suunnitteluluokituksella. Rakentei-
den periaateratkaisuiden vaihtoehdot ja soveltu-
vuus selvitetään. Luonnossuunnittelun edetessä

suunnitelmat tarkistetaan sekä tehdään tarvitta-
vat riskiarviot.

Toteutussuunnittelussa ratkaisut tarkenne-
taan ja toteutettavuus varmistetaan. Toteutus-
suunnitelmat ja -ohjeet tarkennetaan tarvittaes-
sa työvaiheittain. Eri työvaiheita koskevat ra-
kennustyönaikaiset tarkastukset ja mittaukset
sekä niiden suoritusvastuut määritetään. Kiin-
teistön käyttöä ja huoltoa koskevat tiedot kerä-
tään huoltokirjaan.

Rakentamisvaiheessa laaditaan tarvittavat
täydentävät suunnitelmat ja tehdään lämmön- ja
kosteudeneristystöitä koskevat tarkastukset.
Vaativissa kohteissa järjestetään työmaahenki-
lökunnan koulutus kohteen rakenneratkaisui-
hin.

Rakennuksen luovutusvaiheessa käyttö- ja
huolto-ohjeet tarkistetaan. Tarvittaessa järjeste-
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Taulukko 2. Lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun vaiheiden kuvaus [1].

Vaiheet Toimenpiteet

Hankesuunnittelu • tavoitteiden määritys
• lähtötietojen keräys
• rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisen suunnitteluluokan määritys
• rakennuspaikan/olemassa olevan rakennuksen soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Luonnossuunnittelu
(L1)

• rakennuksen tilojen ja rakenneosien suunnitteluluokkien määritys
• rakenteiden periaateratkaisujen vaihtoehdot ja soveltuvuus
• rakennusmateriaalien soveltuvuus
• alustava rakenneosakohtainen tarkistus

(L2) • rakennepiirustusten- ja selostuksen luonnokset
• rakenneosakohtainen tarkistus
• rakenneosakohtaiset riskiarviot
• ratkaisujen lämpö- ja kosteustekniset analyysit
• toteutettavuustarkistus

Toteutussuunnittelu • toteutusasiakirjojen laadinta
• rakenneyksityiskohdat ja niiden toteutettavuus
• toteutusta koskevat ohjeet
• työnaikaisten tarkastusten ja mittausten sekä toimintakokeiden määritys, kriteerit
• sääsuojauksen periaatteet rakennusvaiheittain

Rakentaminen • täydentävät suunnitelmat
• lämpö- ja kosteusteknisten rakenneratkaisujen työmaatarkastukset
• mittaukset työmaalla

Käyttö- ja huolto • käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet
• käyttöhenkilökunnan koulutus
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tään perehdyttämiskoulutus kiinteistön ylläpi-
dosta vastaaville sekä laaditaan erilliset ohjeet
rakennuksen eri tilojen käyttäjille.

Lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun si-
sällön kuvaamisessa voidaan hyödyntää mm.
julkaisussa [1] esitettyjä tehtävälistoja.

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suun-
nittelu edellyttää usein yleisiä suunnitteluko-
kouksia laajempaa yhteistoimintaa mm. arkki-
tehtisuunnittelun ja talotekniikan suunnittelun
kanssa. Tarvittava yhteistoiminnan laajuus
vaihtelee mm. rakennuksen käyttötarkoituksen
perusteella. Yhteistoiminta tulee arvioida ja so-
pia suunnittelun käynnistyessä.

Suunnittelutehtävät
Rakenteiden lämpö- ja kosteustekniset suunnit-
telutehtävät perustuvat suunnitteluluokkaan.
Tehtävät jakautuvat rakennepiirustusten ja -se-
lostusten laatimiseen, suunnitelmien tarkistus-
menettelyyn ja riskiarvioon, laskelmiin sekä toi-
mintapiirroksiin ja räjäytyskuviin. Suunnittelu-
tehtävät eri suunnitteluluokissa on esitetty tau-
lukossa 3.

Asiakirjat
Rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisten suun-
nitteluasiakirjojen laajuuteen ja yksityiskohtai-
suuteen vaikuttaa rakennuksen ja sen tilojen
sekä rakenteiden suunnitteluluokat. Suunnitte-
luasiakirjoja ovat rakennepiirustukset, raken-
neselostus, suunnitelmien tarkistusmenettelyn
ja riskiarvioiden asiakirjat, räjäytyskuvat sekä
arkistoitavat toimintapiirrokset, laskelmat ja
muut lisäselvitykset.
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Taulukko 3. Rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun tehtävät eri suunnitteluluokissa [1].

RF1 RF2 RF3

• luokkien RF3 ja RF2 mukaiset
tehtävät

• rakenneratkaisujen analyysipoh-
jainen tutkiminen

• epästationääriset laskelmat ja
analyysit aina tarvittaessa raken-
neratkaisun toimivuuden ja kestä-
vyyden sitä edellyttäessä

• rakennustekniikan ja talotekniikan
yhteensopivuuden ja toimivuuden
analysointi yhteistyössä taloteknii-
kan suunnittelijan kanssa

• uusista rakenne- ja järjestelmärat-
kaisuista esitetään kattavat labo-
ratoriomittaustulokset ja toimi-
vuustarkastelut

• rakennustyönaikaisista vaatimuk-
sista ja työn suorituksesta sekä
olosuhteiden hallinnasta tarvitta-
essa erillissuunnitelmat, työn to-
teutus esitetään rakennepiirustuk-
sissa tarvittaessa työvaiheittain,
tarvittavan koulutusaineiston laa-
dinta

• kriittisistä rakenne- ja järjestelmä-
ratkaisuista on esitetty yksityis-
kohtaiset käytön, huollon ja uusi-
misen toimenpiteet ja ajoitukset

• luokan RF3 tehtävät
• rakenneosakohtaiset riskiarviot,

joissa tarkistetaan rakenneosaan
liittyvät kosteustekniset rasituste-
kijät käyttäen apuna mm. toimin-
tapiirroksia ja laskennallisia tar-
kasteluja

• kastepiste-, kosteudenkertymä- ja
kuivumislaskelmat aina rakenne-
ratkaisun kestävyyden ja toimi-
vuuden sitä edellyttäessä

• rakenneratkaisujen muodonmuu-
tostarkastelut aina rakennerat-
kaisun kestävyyden ja toimivuu-
den sitä edellyttäessä

• rakennuksen ja rakenteiden toi-
mintapiirrokset ja räjäytyskuvat
tarvittaessa

• tarvittaessa osallistuminen raken-
teiden kosteudenvalvontajärjes-
telmän suunnitteluun

• rakennustyönaikaisen lämpötilan
ja kosteuden hallinnan suunnitte-
lun lähtökohdat ja vaatimukset,
rakenteiden kuivatussuunnitelmat
tarvittavilta osin

• U-arvolaskelmat
• Rakenneratkaisujen tarkistus ra-

kennusmääräysten, hyvää raken-
nustapaa ohjaavien ohjeiden, tuo-
teohjeiden sekä todennettavien
referenssikohteiden perusteella.
Suunnittelija kirjaa tehdyt tarkis-
tukset sekä vahvistaa tarkistuk-
sen allekirjoituksin. Tarkistukses-
sa käytetään apuna tarkistuslista-
menettelyä.

• Suunnitteluasiakirjoista tulee sel-
vitä vähintään rakenteiden läm-
mön-, kosteuden- ja vedeneristei-
den tuoteluokka, tuotetyyppi tai
tuotenimi sekä liitosten ja läpi-
vientien toteutus mm. höyryn / il-
mansulkujen ja vedeneristysten
osalta

• rakennustyönaikaisen sää-
suojauksen vaatimukset sekä tar-
vittaessa periaatteet ja ohjeet
kohteen luonteen ja materiaalien
perusteella tarvittaessa työ-
vaiheittain

• käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet
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Rakennepiirustukset
Rakennepiirustuksissa esitetään mitallistetut
lämmön-, kosteus- ja vedeneristysratkaisut sekä
materiaalivalinnat. Kerrokselliset rakenteet tu-
lee esittää liittymäpinnoiltaan ja reuna-alueil-
taan. Piirustukset voidaan rakennustyön toteu-
tuksen ja valvonnan kannalta esittää myös työ-
vaiheittain. Sääsuojaukselle ja työmaaolosuh-
teiden hallinnalle esitetään toteutusvaatimukset
sekä tarvittaessa yleiset suojausperiaatteet tai
tarkennetut suojausohjeet ja ratkaisut työvai-
heittain. Rakennesuunnitelmien tulee olla niin
yksityiskohtaiset, että rakenteet voidaan niiden
perusteella toteuttaa luotettavasti.

Rakenneselostus
Rakenneselostuksessa kuvataan rakenteiden
lämpö- ja kosteustekniset vaatimukset siten, että
ne muodostavat kokonaisuuden rakennepiirus-
tusten kanssa. Kohteen laajuudesta ja vaativuu-
desta riippuen rakenneselostus voidaan tarkoi-
tuksenmukaisesti rajata siten, että se täydentää
rakennustyöselostusta tietyn tilan tai rakenne-
osan osalta, esimerkiksi vesikattotyöselostus.
Rakennustöiden ja rakenneyksityiskohtien to-
teutus kuvataan tarvittavilta osin työvaiheittain.
Eri työvaiheille esitetään työvaiheen vaatimuk-
set, mahdolliset tarkastukset ja mittaukset sekä
peitettävien rakenteiden dokumentointi. Esi-
merkkejä kriittisistä työvaiheista ovat veden-
eristystyöt, vaipan ilmanpitävyyteen liittyvät
tiivistystyöt ja höyryn/ilmansulun liitokset ja lä-
vistykset.

Räjäytyskuvat
Rakennepiirustuksia voidaan täydentää vaati-
vissa tapauksissa räjäytyskuvilla, joissa rakenne
ja sen liitokset on esitetty kolmiulotteisesti ra-
kenneosat ja materiaalit erillään toisistaan.
Räjäytyskuvat laaditaan työn toteutuksen onnis-
tumisen varmistamiseksi.

Riskiarvio
Riskiarviossa määritetään rakenteeseen liittyvät
lämpö- ja kosteustekniset rasitustekijät sekä nii-
den merkitys rakenteen toimivuuteen käyttäen
apuna toimintapiirroksia, räjäytyskuvia, tarkis-
tuslistoja ja laskelmia. Riskiarviossa otetaan
huomioon ratkaisun toteutettavuus sekä pitkäai-
kaiskestävyys ja elinkaaritekijät.

Laskelmat
Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suun-
nittelu sisältää tarvittavassa laajuudessa tehtä-
vät laskelmat. Laskelmia voidaan tehdä käsin,
taulukkolaskentapohjaisesti tai valmisohjelmil-

la. Laskentaa käytetään mm. lämmöneristeiden
mitoituksessa, riskiarvion laadinnassa ja ana-
lyysipohjaisessa suunnittelussa. Ajan huomioon
ottavaa laskentaa ja virtausteknisiä simulaatioi-
ta käytetään yleensä vaativien tai innovatiivis-
ten rakenneratkaisujen suunnittelun tukena.

Valvontajärjestelmä
Rakennukseen voidaan suunnitella ICT-tek-
niikkaan tukeutuen rakenteiden ja tilojen val-
vontajärjestelmä, jota voidaan hyödyntää mm.
rakennuksen elinkaarenaikaisten huolto- ja yllä-
pitotehtävien järjestämisessä ja ajoituksessa.
Rakennesuunnittelija antaa talotekniikalle mit-
tauspisteet sekä tulosten tulkintaohjeet, jotka
siirretään edelleen talotekniikan suunnittelu-
asiakirjoihin.

Suunnitelmien tarkistaminen
Lämpö- ja kosteusteknisten suunnitelmien laa-
dunvarmistus voi perustua joko suunnittelutoi-
miston omaan laadunvarmistusjärjestelyyn,
suunnittelutoimiston ostamaan ulkopuoliseen
tarkistukseen tai tilaajan ostamaan ulkopuoli-
seen tarkistukseen ns. lausuntomenettelyyn.
Lämpö- ja kosteustekniset suunnitelmat voi-
daan myös teettää kokonaan tai osittain ko.
suunnittelualueeseen erikoistuneella suunnitte-
lijalla.

Suunnittelutoimiston sisäinen
laadunvarmistus
Suunnittelutoimiston sisäisessä laadunvarmis-
tuksessa rakennesuunnitelmat tarkistetaan ra-
kenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toimivuu-
den osalta. Tarkistuksessa vastaava raken-
nesuunnittelija käy suunnitelmat läpi rakenta-
mismääräysten, ohjeiden, materiaalivalmistaji-
en tuoteohjeiden sekä referenssien perusteella
siten, että suunnitelmat perustuvat aina uusim-
paan tietoon. Tarkistusten laajuus ja sisältö kir-
jataan ja arkistoidaan. Tarkistukset etenevät
suunnittelun eri vaiheiden mukaan siten, ettei
toteutussuunnitelmavaiheessa jouduta mahdol-
lisesti suuriakin kustannuksia aiheuttaviin muu-
toksiin.

Sisäisessä laadunvarmistuksessa voidaan
käyttää menettelyä, jossa toimistossa on lämpö-
ja kosteusteknisiin asioihin erityisesti perehty-
nyt vastaava suunnittelija. Vastaava suunnitteli-
ja osallistuu tarvittavassa laajuudessa lämpö- ja
kosteusteknisten suunnitelmien laadintaan sekä
tekee tarkistukset.

Tarkistusmenettelyn ohella laadunvarmis-
tuksessa voidaan käyttää työkaluina mm. ris-
kiarvioita ja tehtävälistoja. Riskiarvioissa mää-
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ritetään rakenneosaan liittyvät kosteustekniset
rasitustekijät sekä niiden merkitys rakenteen
pitkäaikaiskestävyyden kannalta käyttäen apu-
na toimintapiirroksia, räjäytyskuvia, tarkistus-
listoja ja laskelmia. Riskiarviossa otetaan huo-
mioon ratkaisun toimivuus, toteutettavuus sekä
pitkäaikaiskestävyys. Riskiarvioita tehdään lä-
hinnä suunnitteluluokissa RF2 ja RF1. Lämpö-
ja kosteusteknisen suunnittelun tehtävälistoja
on esitetty lähteessä [1]. Kyseisiä tehtävälistoja
on käytetty myös osana terveen talon kriteerejä
[2]. Laaditut riskiarviot arkistoidaan.

Ulkopuolinen tarkistus
Toisena vaihtoehtona on toteuttaa suunnittelu-
toimiston sisäinen laadunvarmistus ostamalla
rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnit-
telun tarkistus. Ulkopuolisessa suunnitelmien
tarkistuksessa toinen rakennesuunnittelija tar-
kistaa rakennesuunnitelmat niiden lämpö- ja
kosteusteknisen toimivuuden kannalta yhteis-
työssä vastaavan rakennesuunnittelijan kanssa.
Menettelyä käytettäessä tulisi ensimmäiset tar-
kistukset tehdä luonnossuunnitelmavaiheessa
pääleikkaus- ja rakennusosatasolla. Mikäli tar-
kistus tehdään vain toteutussuunnitelmavai-
heessa, tulee suunnitelmien tarkistukselle ja toi-
saalta muutoksille varata riittävästi aikaa. Myös
välilliset kustannukset voivat olla merkittävästi
suuremmat, mikäli tarkistus tehdään vasta to-
teutussuunnitelmavaiheessa. Ulkopuolinen tar-
kistus voidaan myös rajata tiettyyn tila- tai ra-
kennusosakokonaisuuteen esimerkiksi suunnit-
telun vaativuuden perusteella. Ulkopuoliset tar-
kistukset arkistoidaan.

Lausuntomenettely
Tilaaja ja suunnittelutoimisto voivat yhdessä so-
pia laadunvarmistusmenettelyksi ulkopuolisen
lausuntomenettelyn, jolloin ulkopuolinen suun-
nitelmien tarkastus tehdään tilaajan toimeksian-
nosta. Tarkastuksen suorittava toinen suunnitte-
lutoimisto tekee työn ja muutosehdotukset tilaa-
jalle. Tarkastukset on tarkoituksenmukaista vai-
heistaa eri suunnitteluvaiheisiin. Vastaava ra-
kennesuunnittelija tekee lausuntojen perusteella
tarpeelliset muutokset.

Lupahakemusta käsiteltäessä tai rakennus-
työn aikana rakennusvalvontaviranomainen
voi, jos se on tarpeen rakennushankkeen arvioi-
miseksi, vaatia hakijan esittämään asiantuntija-
lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu
tai rakentaminen sille asetetut vaatimukset (ul-
kopuolinen tarkastus) [4].

Lausuntomenettely voidaan rajata tiettyyn
tila- tai rakennusosakokonaisuuteen esimerkik-
si suunnittelun vaativuuden perusteella. Lau-
sunnot arkistoidaan.

Ulkopuolinen suunnittelu
Rakennesuunnittelukokonaisuuteen voi kuulua
vaativuudeltaan erilaisia tiloja ja rakenneosia,
joihin kaikkiin ei löydy suunnittelutoimistosta
tai vastaavalta rakennesuunnittelijalta riittävää
pätevyyttä. Näissä tapauksissa on tarpeen teet-
tää lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu joko
osittain tai kokonaan ko. osa-alueella pätevällä
suunnittelijalla niveltäen työ muuhun rakenne-
suunnitteluun.

Yhteistyö talotekniikan
suunnittelun kanssa
Rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen suunnit-
telun sekä talotekniikan suunnittelun yhteistyö
määritetään lähtötietojen perusteella. Yhteis-
työn laajuus ja toimintatapa sovitaan suunnitte-
lun alkaessa. Yhteisesti tarkasteltavia asioita
ovat mm. sisäilma, rakenteiden lämpö- ja kos-
teustekniset valvontajärjestelmät, rakennuksen
ilmanvaihdon toiminta yhdessä rakennuksen
vaipan kanssa, talotekniikan läpiviennit varsin-
kin ulkovaipan osalta sekä veden- ja kosteuden-
eristyksille asetettavat vaatimukset. Rakentei-
den ja ilmanvaihdon yhteistoimintaa arvioitaes-
sa otetaan huomioon ilmanpainesuhteet, ilman-
vaihtotekniset osastot sekä rakenteiden ilmanpi-
tävyys.

Korjauskohteet
Korjauskohteissa tulee varmistaa suunnittelun
lähtötietojen riittävä kattavuus kuntotutkimus-
ten osalta ennen varsinaisen rakennesuunnitte-
lun käynnistymistä. Milloin vaurioiden syyt ei-
vät ole yksiselitteisiä tai vauriot ovat monen te-
kijän aiheuttamia voidaan suunnittelun lähtö-
kohdat varmistaa korjauksen laajuusselvityk-
sellä, joka sisältää mm. rakenteiden avaamisen,
lämpö- ja kosteusteknisten korjausten lähtökoh-
dat ja korjausperiaatteet sekä ehdotukset täy-
dentävistä tarkastuksista ja mittauksista.

Suunnittelijan pätevyys
Suunnittelijan pätevyyden muodostavat suun-
nittelijan koulutus ja kokemus yhdessä [3]. Vaa-
dittava kelpoisuus määräytyy suunnittelijan riit-
tävästä pätevyydestä suhteessa kulloisenkin
suunnittelutehtävän vaativuuteen. Rakennus-
valvontaviranomainen toteaa suunnittelutehtä-
vän vaativuuden ja arvioi sitä suhteessa suunnit-
telijan pätevyyteen. Vaativuuden hankekohtai-
sessa arvioinnissa voidaan käyttää lähteen [3]
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taulukoissa esitettyjä ohjeellisia perusteita.
Suunnittelijan kelpoisuutta arvioitaessa voidaan
ottaa huomioon ao. suunnittelualaa koskevan
pätevyyden toteamiselimen antama todistus.
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