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1 Johdanto 
 

1.1 Tausta ja tutkimuksen tarkoitus 
 
Tämän selvitystyön lähtökohtana on talvina 2003-2006 tapahtuneet kattosortumat ja niitä seu-
ranneet tutkimukset ja selvitykset. Onnettomuustutkintakeskus (OTK) selvitti raportissaan 
S1/2006Y, mitä tapoja olisi voitu käyttää tutkittujen romahdusten ja vaurioitumisten estämiseksi. 
Analyysin perusteella OTK päätyi muun muassa johtopäätökseen, että olemassa olleiden raken-
nusten vaurioihin olisi merkittävästi voitu vaikuttaa huollolla ja rakenteiden tarkkailulla. Vuoden 
2006 romahdukset vahvistivat tehostetun tarkkailun ajatusta, koska tapausten tutkinnassa ilmeni, 
että merkit riskirakennusten ongelmista ja puutteista olisi ollut havaittavissa huolellisessa etukä-
teistarkastelussa. OTK:n mielestä vaaroja olisi todennäköisesti pystytty tunnistamaan myös kat-
sastusmenettelyllä, ja he päätyivät seuraavanlaiseen suositukseen: 
 
"Ympäristöministeriön tulisi kehittää yhdessä rakennusalan toimijoiden kanssa rakennuksille katsas-
tusmenettely, jossa oleellisena sisältönä olisi rakenteiden turvallisuus." 
 
Tämä raportti on rakennusten katsastusmenettelyn esiselvitys. Esiselvityksessä kartoitetaan 
rakennusten katsastusmenettelyn tarvetta ja sisältöä ja haetaan esimerkkejä vastaavasta toimin-
nasta muilta aloilta. Selvityksen perusteella annetaan myös suosituksia katsastusmenettelyn 
toteutuksen suhteen. 
 
Esiselvityksen tavoitteena on vastata mm. seuraaviin kysymyksiin: 

• Millaiset rakennukset ovat riskillisiä rakenteidensa johdosta? 
• Millaisia riskejä olisi mahdollista havaita katsastuksen avulla? 
• Millainen katsastusmenettely voisi olla? 

 
Painopisteenä on etenkin mahdollisen katsastusmenettelyn tarkastelu toimijoiden, käytäntöjen 
sekä vaikutusten kannalta. Selvitys päätettiin toteuttaa kuudessa vaiheessa:  

1. Nykyisten menettelyjen ja sääntelyn tarkastelu 

2. Riskillisten rakennusten määrittely ja niiden määrällinen selvitys 

3. Muiden alojen ja ulkomaan esimerkin tarkastelut 

4. Asiantuntijahaastattelut 

5. Analyysi 

6. Johtopäätösten sekä suositusten laatiminen ja raportointi 

 

Työ tehtiin Ympäristöministeriön ja rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmän toimeksiannosta, 

jotka toimivat myös selvityksen ohjausryhmänä. Ohjausryhmä kokoontui työn aikana kolme ker-

taa. 
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1.2 Rajaukset ja tutkimusmenetelmät 

 
Selvitystyössä tarkastellaan olemassa olevaa rakennuskantaa. Uudisrakentamista käsitellään 
vain sen rajapinnan osalta, missä rakennus luovutetaan käyttötarkoitukseensa. Tämä ajankohta 
muodostaa lähtötilanteen rakennuksen käytönaikaiselle elinkaarelle. Tämän jälkeen alkaa raken-
nuksen ikääntyminen, jonka haitallisia vaikutuksia rakenteelliseen turvallisuuteen halutaan mini-
moida. Uudisrakentamista sivutaan lähinnä luvussa 3 käsiteltäessä suunnittelu- ja toteutusvai-
heeseen kohdistuvia, nykyisiä rakenteellista turvallisuutta varmistavia prosesseja. 
 
Toinen rajaus koskee tutkittavia rakenteita: taloteknisten ja sähköjärjestelmien tarkastelu jätetään 
selvityksen ulkopuolelle ja keskitytään lähinnä rakenteelliseen turvallisuuteen. Rajausta ei kui-
tenkaan tuoda johdattelevasti ilmi esimerkiksi haastatteluiden yhteydessä, mikä voi aiheuttaa 
haastateltavien kommentoinnin ulottumisen myös näihin osa-alueisiin. 
 
Selvitystyö toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, joka kohdistui ajantasaisiin julkaisuihin rakenteel-
lisesta turvallisuudesta, sekä haastattelututkimuksena. Esiselvityksen laatimisessa käytetyt rele-
vantit teokset on mainittu raportin lähdeluettelossa. Lisäksi tehtiin tietohakuja internetissä. 
 
Luvussa 2 tarkastellaan, minkä tyyppiset rakennukset ovat riskillisiä ja voisivat sisältyä mahdolli-
sen katsastusmenettelyn piiriin. Luvussa 3 käydään läpi uusia ja olemassa olevia rakennuksia 
koskevaa sääntelyä ja nykyisiä toimenpiteitä. Tutkimuksen alustavan luonteen johdosta haluttiin 
myös hakea vertailukohtia mahdollista analogiaa tarjoavien alojen käytännöistä, joita on käsitelty 
luvussa 4. Raportin keskeisen osan muodostavat rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijoiden 
henkilöhaastattelut. Näistä on kerrottu luvussa 5. Lopuksi luvussa 6 tehdään tutkimuksen perus-
teella johtopäätöksiä siitä, onko katsastusmenettely tarpeellinen ja minkä tyyppisenä, sekä anne-
taan suosituksia jatkoa varten. Luku 7 toimii yhteenvetona tehdystä selvityksestä. 
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2  Riskillisten rakennusten määrittely 
 
 
Riskillisillä rakennuksilla tarkoitetaan sellaisia tiloja, joiden joko mahdollisen onnettomuuden ai-
heuttamien seuraamusten tai kunnossapidon vaativuuden takia nähdään kaipaavan erityistä 
tarkkailua. Esiselvitystä varten tehty määrittely nivellettiin tarkoituksella rakenteellisen turvalli-
suuden erityismenettelyn soveltamisohjeisiin (RIL 241-2007), joissa riskitasoluokat muodoste-
taan seuraavasti: 
 

• Määritellään mahdolliset henkilö-, ympäristö- tai taloudellisen vahingon aiheuttamat seu-
raamukset � seuraamusluokka S 

• Määritellään hankkeen vaativuus � vaativuusluokka V 
 
Yllä selitettyjen luokitusten perusteella riskitasoluokka R määräytyy välille 1–3 (1=vähäinen riski, 
2=keskisuuri riski, 3=suuri riski). Tämän selvitystyön laajuudessa ei kuitenkaan nähty tarpeelli-
seksi arvioida riskitasoluokkia erikseen, vaan otettiin tarkasteluun lähinnä seuraamustyypit ja 
vaativuustilanteet mahdollisten rajausten perusteina. Näin ollen päädyttiin määrittelemään poten-
tiaalisesti riskilliset rakennukset kuvan 1 esittämällä tavalla. 
 

 
Kuva 1.  Riskillisten rakennusten määrittely rakenteellisen turvallisuuden erityismenettelyn sovel-
tamisohjeiden mukaisella riskiluokituksella. Tutkimuksen laajuuteen sisällytetyt rakennustyypit on 
ympyröity punaisella. 
 
Henkilövahinkojen mahdollisuutta pidettiin lähtökohtaisesti tärkeimpänä syynä tehostaa raken-
teellisen turvallisuuden tarkkailua. Etenkin suurten yleisö-, liike- ja muiden vastaavien tilojen näh-
tiin olevan henkilövahinkojen kannalta riskillisiä. Myös taloudelliset vahingot omaisuudelle voivat 
aiheuttaa rakennuksen määrittelyn riskilliseksi: esimerkiksi suurissa maatalouden tuotantoraken-
nuksissa rakenteellisen turvallisuuden laiminlyönnistä johtuva onnettomuus voi johtaa merkittä-
viin taloudellisiin menetyksiin. Ympäristövahinkoja ei tämän työn laajuudessa tarkastella, vaikka-
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kin rakenteen sortumisesta tai muusta ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta ihmisten elinym-
päristölle aiheutuva haitta vaikuttaa välillisesti myös terveyteen ja turvallisuuteen. 
 
Erityismenettelystä poiketen selvitystyön tutkimuskohteena eivät ole uudisrakennukset. Jotkin 
rakenteellisen vaativuusluokan määrittelyistä ovat sidoksissa suunnittelu- ja rakentamisvaihee-
seen, mutta useimmat niistä soveltuvat myös käyttövaiheeseen. Rakenne voi olla vaativa joko 
oman luonteensa tai siihen kohdistuvan vaativan kuormituksen takia. Rakenteellisen turvallisuu-
den kannalta vaativat rakenteet kuuluvat yleensä Suomen rakennusmääräyskokoelman osan A2 
mukaisiin AA-luokan rakenteisiin. Erityismenettelyn ohjeissa vaativuuden osaluokat on jaettu 
seuraavasti: 
 

1. Suunnittelun ja/tai toteutuksen kannalta vaativat rakenteet (mm. suuret jännevälit ja poik-
keavat liittorakenteet) 

2. Suunnittelun kannalta normaalista poikkeavia staattisia tai dynaamisia kuormitustilanteita 
(mm. suuret kuormitusvaihtelut tai vaativat lumi- ja tuulikuormat esim. rakennuksen muo-
don takia) 

3. Tekninen vaativuus käytön, huollon tai olosuhteiden kannalta (mm. tilan olosuhteiden 
vaativuus esim. kosteuden, lämmön tai muun rakenteiden kantokykyyn tai toimivuuteen 
vaikuttavien rasitustekijöiden kannalta tai vaativan rakenteen tarkastamisen vaikeus) 

4. Vaativuus hankkeen tiedonhallinnan tai organisaation kannalta 
 
Erityismenettelyn ohjeissa annetaan myös esimerkkejä rakennuksista, jotka yleensä kuuluvat 
korkeimpaan riskitasoluokkaan. Näitä voidaan pitää myös osviittana sellaisista rakennuksista, 
joiden käytön ja ylläpidon aikaiseen seurantaan tulisi kiinnittää korostetusti huomiota. Riskira-
kennuksia ovat ainakin seuraavat (perustelut suluissa): 
 

• Urheiluhallit, konsertti- ja kokousrakennukset, kauppahallit, muut vastaavat yleisötilat 
(suuret ja vaativat rakenteet, suuri yleisömäärä) 

• Korkeat rakennukset (suuri ihmismäärä, vaikeat kuormitusolosuhteet ja rakenteet) 
• Urheilu- ym. katsomot (suuret ja vaativat rakenteet, suuri yleisömäärä, poikkeukselliset 

kuormat) 
• Uimahallit, kylpylät (suuret ja vaativat rakenteet, erityisen vaativat kosteusolosuhteet, 

suuri yleisömäärä) 
• Suuret teollisuuskiinteistöt (suuret ja vaativat rakenteet, vaativat ympäristöolosuhteet, 

suuret taloudelliset arvot) 
• Suuret maatalousrakennukset (suuret jännevälit, toteutusmuoto) 

 
Tutkimuksen lähtötilanteen kannalta mainittakoon myös, että tuhansia rakennuksia on jo tarkas-
tettu vuonna 2004. Tarkastukset toteutettiin sen jälkeen kun vuonna 2003 tapahtui useita laaja-
runkoisten rakennusten vaurioita ja sortumisia. Tuolloin tarkastetut kohteet olivat enimmäkseen 
yleisötiloja. 
 
Määrällisesti riskillisten rakennusten massaa pyrittiin arvioimaan pyytämällä Tilastokeskukselta 
yleisinformaatiota eri käyttötarkoituksiin tarkoitettujen rakennusten määristä Suomessa. Alla esi-
tetyistä määristä on korostettu keltaisella värillä tähän tutkimukseen sisällytetyt riskillisiksi luoki-
tellut rakennustyypit. Asuinrakennukset jätettiin kokonaan selvitystyön laajuuden ulkopuolelle; 
riskillisiksi määriteltiin yllä kuvattua lähestymistapaa soveltaen liikerakennukset, liikenteen raken-
nukset, kokoontumisrakennukset, opetusrakennukset, teollisuusrakennukset, sekä maatalouden 
tuotantorakennukset (arviolta n.300 kpl yli 3000m2 kokoisia Suomessa). Yhteensä riskillisiksi 
katsottaviin rakennustyyppeihin kuuluvia rakennuksia on n.175 000 kappaletta; näistä jokaisessa 
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tuskin akuuttia katsastamisen tarvetta esiintyy, mutta jos arvioidaan esimerkiksi puolet näistä 
tarkoituksenmukaisiksi katsastaa, olisi kohteita n. 80 000 kappaletta. 
 
Taulukko 1.  Suomen rakennuskannan määrällinen jakaantuminen eri käyttötarkoituksiin kuulu-
viin rakennuksiin (31.12.2005); selvitystyön piiriin kuuluvat, mahdollisesti riskirakenteita sisältävät 
rakennustyypit korostettu taustavärillä. (Lähde: Rakennuskantatilasto 2006, Tilastokeskus) 
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3 Nykyiset rakenteellista turvallisuutta varmistava t prosessit 
 

3.1 Uudet rakennukset 
 
Maankäytön ja rakentamisen sääntelyn tarkoituksena on etenkin hyvän elinympäristön ja raken-
tamisen laadun varmistaminen. Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja raken-
tamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Yleisesti katsoen maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 
sekä vastaavassa asetuksessa (MRA) määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimuk-
set ja luvanvaraisuus. Tarkemmat määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräys-
kokoelmaan. 
 
Kaikissa rakennushankkeissa tulee toteutus hoitaa niin, että rakennuksen olennaiset tekniset 
vaatimukset täytetään ja voidaan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää ennakoidun käyttöiän 
ajan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja ra-
kennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. 
Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen 
sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (MRL 119 §). Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa mää-
ritellään otsikkotasoisesti rakennuksia koskevat tekniset vaatimukset. Näitä ovat mm. rakentei-
den lujuus ja vakaus, paloturvallisuus sekä käyttöturvallisuus (MRA 50§). Vaatimukset koskevat 
yleisesti ennakoitavissa olevia kuormituksia ja vaikutuksia. 
 
Vaativissa kohteissa suunnittelun sisältö- ja laatuvaatimukset kasvavat. Osa talonrakentamista 
koskevista teknisistä vaatimuksista on kirjattu suunnitteluohjeiksi Suomen rakentamismääräys-
kokoelmassa. Nämä suunnitteluohjeet eivät kuitenkaan täydellisesti kata kaikkia maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa mainittuja olennaisia teknisiä vaatimuksia. Suuri käytännön ongelma on, 
että työmaalla saatetaan poiketa suunnitelmista kertomatta siitä suunnittelijalle. Vaatimustenmu-
kaisuuden toteaminen jää lopulta etenkin valveutuneen rakennuttajan sekä rakennusvalvontavi-
ranomaisten kontolle. 
 

3.1.1 Rakennusvalvonta 

 
Jotta rakennushankkeen suunnittelu ja toteutus täyttäisivät lakisääteiset vaatimukset, tarvitaan 
tehokkaita laadunvarmistustoimenpiteitä: mm. riittävien suunnittelu- ja toteutusresurssien käyt-
töä, valvontaa ja tiedonvälitystä sekä osapuolten pätevyyttä ja yhteistyökykyä. Kuntien rakennus-
valvontaviranomainen hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla lakisääteisiä valvontatehtäviä 
kuten lupien myöntämistä, rakentamisen ohjausta ja valvontaa sekä viranomaiskatselmuksia 
rakennuspaikalla.  
 
Rakentamista valvotaan, jotta turvallisuudelle, terveellisyydelle asetetut tavoitteet toteutuvat käy-
tännössä – viranomaistoiminta on olennainen osa rakentamisen yleistä laadunvarmistusta. Ra-
kennusvalvontaviranomaisen yhtenä tehtävänä on tarkastaa, että hankkeessa on työn vaativuut-
ta vastaavat pätevät suunnittelijat. Ennen rakennustyön aloittamista rakennusvalvontaviranomai-
set toteavat myös työnjohdon pätevyyden hankkeeseen. Valvontaviranomaisten suorittamat tar-
kastukset, muun muassa rakennustyön käyttöönottotarkastus sekä lopputarkastus, varmistavat 
omalta osaltaan työn vaatimuksenmukaisuutta. Valmistuneeseen rakennukseen kohdistuvia tar-
kastuksia voidaan tämän selvitystyön näkökulmasta pitää varsin tärkeinä etenkin sen takia, että 
niissä todetaan lähtötilanne rakenteiden kunnon tarkkailulle. 
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3.1.2 Erityismenettely 

 
Erityisen vaativissa talonrakennushankkeissa tulee noudattaa rakenteellisen turvallisuuden eri-
tyismenettelyä (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A1). Erityismenettelyllä pyritään 
korostamaan turvallista ja laadukasta lopputulosta sekä toteutusta että käyttövaihetta silmällä 
pitäen. Menettelyä vaativat hankkeet, jotka ovat määriteltävissä vaativiksi tai muutoin riskialttiiksi 
kohteiksi. Ensisijaisesti erityismenettelyä sovelletaan hankkeisiin, joiden suunnittelussa, raken-
tamisessa tai käytössä tapahtuvasta virheestä voi seurata suuronnettomuuden1 vaara. Näiden 
erityisen vakavien seuraamusten ohella menettelyn piiriin kuuluvat hankkeet, joissa tekniseen 
ratkaisuun, kohteen toteutukseen tai käyttöön liittyy erityinen vaativuus tai poikkeavuus. Tällaise-
na pidetään esimerkiksi rakennusteknisesti erityisen vaativia rakenteita; kohteen luonteeseen 
nähden normaalia suurempia riskejä sisältäviä rakenneratkaisuja; kohteen toteutusmuotoon liit-
tyvää rakenteellisen turvallisuuden tehostamistarvetta; sekä kohteen ylläpitoon ja huoltoon liitty-
viä normaalista poikkeavia tai vaativia toimenpiteitä ja olosuhteita. Erityismenettelyn laajuus vaih-
telee kohdekohtaisesti ja voi kohdistua koko hankkeen ohella vain tiettyyn rakennejärjestelmään 
tai yksittäiseen rakenneosaan. 
 

3.1.3 Rakennushankkeen tarkastusasiakirja 

 
Eräinä rakennusten kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyvinä perustavanlaatuisina käytäntöinä 
voidaan pitää tarkastusasiakirjan pitämistä rakentamisaikana sekä rakennuksen käyttö- ja huol-
tokirjan kokoamista. Rakennushankkeen tarkastusasiakirjan vastuullisesta pitäjästä sovitaan 
aloituskokouksessa. Tarkastusasiakirjaan merkitsevät eri vastuualueiden henkilöt merkinnän 
suorittamistaan tarkastuksista ja mahdollisista huomautuksista. Siihen kirjataan myös muiden 
osapuolten huomautukset ja viranomaisten katselmukset. Rakennustarkastajan tekemässä lop-
pukatselmuksessa asiakirja tarkistetaan ja siitä laaditaan yhteenveto arkistoitavaksi rakennuksen 
lupa-asiakirjojen kanssa. 
 

3.1.4 Käyttö- ja huolto-ohje 

 
Kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeen (jatkossa käytetään myös ilmausta huoltokirja) soveltamisala 
ja sisältö määritellään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66§:ssä sekä Suomen rakentamis-
määräyskokoelman osassa A4. Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka on 
laadittava pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitetuille rakennuksille2 sekä tällaisen käyt-
tötarkoituksen omaavien rakennusten suurehkoihin korjaus- ja muutostöihin3. Huoltokirjan vas-
tuullisesta pitäjästä sekä liitettävien asiakirjojen keräyksestä vastuullisesta henkilöstä sovitaan 
aloituskokouksessa. Huoltokirja tulee laatia huomioon ottaen rakennusosien ominaisuuksien 
säilyminen suunnitellun käyttöiän ajan – tämä edellyttää systemaattista seurantaa ja ylläpitoa. 
Ohje sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidon sekä hoidon ja huollon lähtötie-

                                                 
1 Suuronnettomuudeksi katsotaan tilanteet, joissa mahdollisen onnettomuuden vaikutuksia henkilövahinkojen 
taikka ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvien vahinkojen määrän tai onnettomuuden laadun perusteella on 
pidettävä erityisen vakavana. 
2 Tilapäiselle tai loma- ja virkistyskäyttöön tarkoitetulle rakennukselle ei ohjetta tarvitse laatia. Tuotanto- ja 
varastorakennukset, joissa ei pysyvästi työskennellä, jäävät useimmiten säädöksen soveltamisen ulkopuolelle. 



RIL Sovittelu Oy  ESISELVITYS 
Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen katsastusmenettelyn avulla 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RIL Sovittelu Oy                                                            10                                                                                  
17.12.2007 

dot; tavoitteet, tehtävät ja ohjeet omistajalle ja ylläpito-organisaatiolle; sekä asukkaille ja tilojen 
käyttäjille annettavat ohjeet. Kunnossapidon kannalta merkityksellisistä rakennusosista esitetään 
rakennusosien käyttöikätavoitteet, arvioidut kunnossapitojaksot ennakoituine kun-
nossapitotoimenpiteineen sekä tietoja materiaaleista ja niiden kunnossapitotoimenpiteistä. Kan-
tavien rakenneosien suunnittelussa sovelletaan muihin rakennusosiin verrattuna pidempiä käyt-
töikätavoitteita. Rakenteissa tapahtuvia mahdollisesti käyttöikään vaikuttavia muutoksia tulee 
seurata ja kontrolloida kuntotarkastusohjeen avulla siten, että rakennusvaiheessa suunnittelija 
tarkentaa kohteessa säännöllisesti suoritettavat silmämääräiset ja muut tarkastukset, niiden 
ajankohdat ja aikataulun. Käyttö- ja huoltokirjan olemassaolosta tehdään merkintä loppukatsel-
muspöytäkirjaan. 
 
Huoltokirjakäytännön suhteen on merkittävää huomata, että asiakirjaa koskeva sääntely tuli voi-
maan vasta vuonna 2000 lainsäädännön muutoksen ja rakentamismääräyskokoelman asian-
omaisen ohjeen (SRMK A4) laatimisen myötä. Näin ollen voidaan varmuudella sanoa, että 
maassamme on valtava määrä myös tämän tutkimuksen aihepiiriin lukeutuvia riskillisiä raken-
nuksia, joilla ei ole minkäänlaista huoltokirjaan verrattavissa olevaa dokumenttia käytettäväksi 
osviittana tarkastustarpeiden seurantaan ja ylläpitoon. 
 

3.2 Olemassa olevat rakennukset 

 
Olemassa olevan rakennuskannan kunnossapito ja rakenteellinen turvallisuus ovat tämän selvi-
tystyön keskeisinä kohteina. Lähtökohtana kaikenlaisten rakennusten kunnossapitovelvoitteelle 
voidaan pitää maankäyttö- ja rakennuslain sääntelyä. Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä ta-
voitteena on muun muassa järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edelly-
tykset hyvälle elinympäristölle: ydinkriteereinä ovat terveellisyys ja turvallisuus. Kiinteistön omis-
tajan vastuulla on järjestää rakennuksen kunnossapito niin, että nämä vaatimukset täyttyvät. 
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveelli-
syyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset (MRL 166§). Rakennuksen kunnossa-
pitovelvollisuuden täyttämistä valvoo ensisijaisesti rakennusvalvontaviranomainen. 
 

3.2.1 Kuntotarkastus 

 
Huolto- ja ylläpitotoiminta on välttämätön ja perustavanlaatuinen osa kiinteistöjen kunnossapidon 
ja käyttöturvallisuuden varmistavia prosesseja. Rakennuksen osien säilyvyyden varmistamiseksi 
on puu- ja teräsrakenteisiin halleihin laadittu kolmijakoinen kuntotarkastusohjeet, jonka mukaan 
tarvittavat toimenpiteet jaetaan peruskuntotarkastukseen (yleensä takuutarkastuksen yhteydes-
sä); jaksotettuihin kuntotarkastuksiin (5–10 v. välein); ja jatkuvaan seurantaan (tarkastuksiin 
oman ylläpitohenkilökunnan toimesta, rakennuksen muiden huoltotoimien yhteydessä). Raken-
teiden ensimmäinen kuntotarkastus suoritetaan mieluiten vastaavan suunnittelijan toimesta ta-
kuutarkastuksen yhteydessä. Ylläpitohenkilöstön läsnäolo on suotavaa, ja tulokset tulee säilyttää 
niin, että niitä voidaan verrata myöhemmin tehtävien tarkastusten tuloksiin ja käyttää lähtötietoi-
na. Jaksotetut kuntotarkastukset ovat myöhempään käyttöön sijoittuvia varsinaisia tutkimuksia, 
joiden käyttövälit on kirjattu huoltokirjaan viimeistään peruskuntotarkastuksen yhteydessä. Kunto-
tarkastukset suoritetaan vastaavan suunnittelijan tai muun pätevän ammattilaisen toimesta tar-
koituksenmukaisella tavalla n.5-10 vuoden välein. Jatkuvaksi seurannaksi kutsutaan oman ylläpi-

                                                                                                                                                        
3 Korjaus- ja muutostyössä ohjeen laadintavelvoite koskee rakennusluvan kohteena olevaa rakennusosaa tai 
rakennuksen osaa. Suositeltavaa on laatia ohje soveltuvin osin koko rakennukselle; myös niille rakennuksen 
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tohenkilöstön suorittamia seurantatarkastuksia. Ne tehdään muiden töiden ohella, usein ajoitet-
tuna muiden huoltotoimien kuten mittarin lukujen tmv. yhteyteen. Mikäli rakenteissa tai niiden 
toiminnassa havaitaan huoltotoimenpiteiden yhteydessä huolestuttavia muutoksia tai poikkeuk-
sellista ikääntymistä, suositellaan yhteydenottoa alan ammattilaisiin. 
 

3.2.2 Kuntoarvio 

 
Rakennuksen kuntoarvio on oleellinen osa rakennuksen kunnossapitoa ja korjaamista. Raken-
nuksen kuntoarvio antaa kokonaiskuvan kiinteistöstä tai kiinteistökannasta, selvittää tärkeysjär-
jestyksessä merkittävimmät lisätutkimus- ja korjaustarpeet sekä kunnossapidon suunnittelun 
oikeat lähtötiedot. Kuntoarvion suorittaa rakennusalan ammattilainen tarkastaen ja arvioiden 
rakenteita ja niiden kuntoa. Kuntoarvion teko perustuu yleisiin tietoihin rakenteiden ja materiaali-
en toiminnasta, eikä rakenteiden pintoja yleensä avata. Tarkastuksessa voidaan antaa suosituk-
sia tutkia joitain rakenteita tarkemmin tehtävän kuntotutkimuksen avulla, jossa pintoja rikotaan ja 
otetaan näytteitä kriittisimmiksi epäillyistä kohdista.  
 

3.2.3 Kuntotutkimus 

 
Kuntotutkimukset ovat rakennuksen kuntoarviota täydentäviä ja tarkentavia menetelmiä, joiden 
avulla selvitetään eri rakennusosien ja vaurioiden korjaustarpeet ja -mahdollisuudet. Tutkimusten 
tarkoituksena on tuottaa korjaus- tai perusparannussuunnitelmien laatimisen lähtötietoja. Kunto-
tutkimuksia on monenlaisia ja ne koskevat usein tiettyä rakennusosaa. Menettelyssä selvitetään 
rakenteiden kunto, tekninen toimivuus, käytetyt materiaalit, niiden fysikaalisten ja kemiallisten 
vanhenemisprosessien vaihe, viat sekä niiden syyt. Näin saadaan selville rakenteen kunto, vau-
riomekanismit, soveltuvat korjausmenetelmät ja korjausten suositeltava ajankohta. Kuntotutki-
mukset voivat kohdistua mm. kosteus- ja homevaurioituneisiin rakenteisiin, julkisivuun, lämpö-
vuotoihin (etsiminen infrapunamittauksella tai lämpökameralla) tai putkistoihin. Tietyille osa-
alueille on laadittu yleisiä ohjeita, jotka on koottu omiksi julkaisuikseen. Kuntotutkimuksia tekevät 
erikoistuneet insinööritoimistot ja rakennusalan tutkimuslaitokset. Kuntotutkimuksiin voi kuulua 
kohteesta riippuen varsin erilaisia toimenpiteitä, mm. piirustuksiin yms. asiakirjoihin tutustumista, 
kohteen aistinvaraista tutkimista, ainetta rikkovien menetelmien käyttöä, paikalla tehtäviä mitta-
uksia ja koestuksia, kuvauksia, näytteiden ottoa ja laboratoriotutkimuksia. Kuntotutkimuksen tu-
lokset ja toimenpidesuositukset tutkija kokoaa kuntotutkimusraporttiin. 
 

3.2.4 Palotarkastukset 

 
Merkittävä turvallisuuden varmistamiseen liittyvä prosessi ovat palotarkastukset. Palotarkastuk-
sia säätelee mm.pelastuslaki sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman asianomaiset osat 
E1-E9. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50§:ssä todetaan paloturvallisuuden osalta, että ra-
kennus ja sen rakennusosat eivät palon vaikutuksesta saa sortua määrättynä aikana palon al-
kamisesta. Palotarkastuksen tavoitteena on ehkäistä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle tuli-
paloista tai muista onnettomuuksista aiheutuvaa vaaraa. Palotarkastuksessa on valvottava, että 
rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset. 
Kiinteistön omistajan tai haltijan täytyy myös olla varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn ja va-
hinkojen torjuntaan sekä väestönsuojeluun. Yleinen palotarkastus suoritetaan säännöllisesti koko 

                                                                                                                                                        
osille, joita korjaus- ja muutostyö ei koske. 
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rakennuksen käyttöiän. Asuinrakennusten tarkastukset suoritetaan säännöllisin - kunnan mää-
räämin - väliajoin. Erityiskohteiden palotarkastukset suoritetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa 
mm. majoitushuoneistoissa, hoitolaitoksissa, kokoontumis- ja liiketiloissa, suurehkoissa tuotanto- 
tai varastotiloissa tai muissa tiloissa joissa harjoitettava toiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisten 
terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle (Pelastustoimiasetus 14 §). Väestönsuojien tarkastuk-
set suoritetaan palotarkastuksien yhteydessä. Pelastusviranomainen voi tarpeelliseksi havaittu-
aan suorittaa ylimääräisen palotarkastuksen erityisestä syystä4.  Palotarkastuksesta laaditaan 
pöytäkirja, joka annetaan tiedoksi kohteen omistajalle tai haltijalle. Palotarkastuksessa havaitut 
puutteet määrätään korjattavaksi joko heti tai määräajassa. Jälkitarkastus toimitetaan, kun ylei-
sessä, erityisessä tai ylimääräisessä palotarkastuksessa on havaittu huomattavia palo- ja henki-
löturvallisuutta vaarantavia puutteita, jotka on määrätty korjattaviksi määräajan kuluessa. Jälki-
tarkastuksessa tarkastetaan, että puutteet on korjattu annettujen määräysten mukaiseksi. 
 

3.2.5 Katselmukset 

 
Lisäksi kuntotutkimuksen tapaisia selvityksiä ovat mm. asbestikartoitus ja kiinteistön energiakat-
selmus. Kummankin suorittamisesta on annettu erillisiä määräyksiä ja ohjeita. Tapauskohtaisesti 
rakennuksessa voi olla tarpeen tutkia tarkemmin jotain muutakin osa-aluetta. Tällöin ei ole käy-
tettävissä yleisiä kuntotutkimusohjeita, vaan noudatetaan pätevän asiantuntijan vakiintuneita 
tutkimusmenetelmiä. 
 

3.3 Muut huomiot 

3.3.1 Onnettomuustutkintakeskus 

 
Oikeusministeriön alainen onnettomuustutkintakeskus (OTK) tutkii Suomessa sattuneet suuron-
nettomuudet ja vaaratilanteet riippumatta niiden laadusta. Toimintaa säätelevät laki ja asetus 
onnettomuuksien tutkinnasta, ja taustalla on pyrkimys turvallisuuden lisäämiseen sekä onnetto-
muuksien ehkäisemiseen. OTK:n suorittamassa tutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, 
syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet. Tutkinnasta tehdään tutkintaselostus, jossa esitetään 
myös suositukset siitä, miten vastaavat onnettomuudet ja vaaratilanteet voitaisiin välttää. 
 
Vuosien 2003-2004 sekä 2006 aikana sattuneita rakennusten sortumista johtuneita suuronnet-
tomuuksien vaaratilanteita selvitettiin tarkasti onnettomuustutkintakeskuksessa. Tutkintalauta-
kuntien mielestä rakennusonnettomuuksia voitaisiin torjua muun muassa kehittämällä rakennus-
alalle tässäkin selvitystyössä kohteena oleva katsastusmenettely sekä virheistä oppimisen avuksi 
tietokanta, johon kerättäisiin tietoja rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista. Olennaista olisi 
kehittää menettelyjä, joiden avulla rakennushankkeen turvallisuuden kannalta kriittiset yksityis-
kohdat voitaisiin tunnistaa ja eri osapuolten välistä yhteistyötä parantaa. Alla esitetyssä taulukos-
sa on onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksen S1/2006Y mukaan esitetty tutkintalau-
takunnan ajatukset parhaista rakennusonnettomuuksien estämistavoista. Olennaisimmat tämän 
selvitystyön näkökulmasta on lihavoitu ja kursivoitu. 

                                                 
4 Erityinen syy ylimääräiseen palotarkastukseen voi olla esimerkiksi kiinteistön omistajan tai haltijan pyyntö; 
nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai toisen viranomaisen ilmoitus havaitsemistaan palo- ja henkilöturvallisuu-
teen liittyvistä puutteista; rakennustyömaa, josta voi aiheutua huomattavaa palovaaraa. Ylimääräinen palo-
tarkastus voidaan myös rajata tietylle paloturvallisuuden osa-alueelle, kuten esimerkiksi sammutus ja pe-
lastustoiminnan edellytysten tarkastamiseen (operatiivinen tarkastus) tai poistumisturvallisuuteen. 
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Taulukko 2.  Rakennusonnettomuuksien ehkäisytapojen arviointi tutkittujen 8 onnettomuuden 
perusteella. 
 

TUTKINTALAUTAKUNNAN VÄITTÄMÄ 
Saadut  

yhteispisteet  

Tapaus olisi voitu välttää tavanomaisen tasoisen rakennesuunnittelun avulla. 8 p. 

Tapaus olisi voitu välttää seuraavilla rakennuksen omistajan toimenpiteillä: 
- huolto 
- rakenteiden tarkkailu 

 
8 p. 
9 p. 

Tapaus olisi voitu välttää rakennusvalvonnan nykykäytäntöjä laajemmilla toimenpiteillä. 11 p. 

Tapaus olisi voitu välttää pelastusviranomaisen nykykäytäntöjä laajemmilla toimenpiteillä. 9 p. 

Tapaus olisi voitu välttää työsuojeluviranomaisen nykykäytäntöjä laajemmilla toimenpiteillä. 9 p. 

Tapaus olisi voitu välttää rakennusvalvonnan, työsuojeluviranomaisen ja pelastusviranomaisen 
yhteistyöllä. 

9 p. 

Tapaus olisi voitu välttää rakennuksen kriittisten kohteiden selvittämisellä rakennus-aikana. 9 p. 

Tapaus olisi voitu välttää rakennuksen kriittisten kohteiden selvittämisellä käytön aikana. 9 p. 

Tapaus olisi voitu välttää oppimalla itselle tapahtuneista vaaratilanteista tai aikaisemmista 
tapahtumista. 

11 p. 

Tapaus olisi voitu välttää, jos rakennuksilla olisi katsastusmenettely ja sitä 
olisi sovellettu kyseiseen rakennukseen. 

12 p. 

Tapaus olisi voitu välttää rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen avulla. 9 p. 

 

3.3.2 Virhepankki 
 
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä toteava FISE Oy ylläpitää rakennusvirhe-
pankkia (RVP), jonka tarkoitus on hyvän rakentamistavan edistäminen. Pankkiin kerätään käy-
tännössä yleisimmiksi ja turvallisuuden kannalta riskialttiimmiksi havaittuja rakennusvirheitä. 
RVP:n korttien tekemiseen osallistuvat korttiehdotusten tekijöiden eli ongelmia havainneiden 
käytännön toimijoiden lisäksi FISE ja sen arviointilautakunnat. Laaja asiantuntijakaarti toimii 
myös järjestelmän luotettavuutta takaavana tekijänä.  
 
Rakennusvirhepankin kortit jaotellaan kolmeen pääryhmään: suunnittelu, valmistus ja menettely-
tapa. Suunnittelulla ja valmistuksella on lisäksi alaryhmät: rakenteet (betoni, puu ja teräs), raken-
nusfysiikka, pohjarakenteet, LVI ja muut. Osa RVP-korteista voi liittyä useampaan kuin yhteen 
kortiston pääryhmään, esimerkiksi sekä suunnitteluun että menettelytapaan. Tarvittaessa järjes-
telmään aiotaan ottaa mukaan myös korjaamiseen liittyviä asioita. 
 
Jokaisessa rakennusvirhepankin kortissa käsitellään tapahtunutta onnettomuus- tai vaaratilan-
netta selittämällä tapahtunut virhe, siitä aiheutuneet ongelmat sekä vastaisuuden varalle virheen 
korjausehdotus ja muut hyvän rakentamistavan edistämiseen liittyvät suositukset. Pankkiin kuu-
luvien esimerkkien avulla pyritään karsimaan markkinoilta epäkelpoja ratkaisuja. Pankin olemas-
saolo kannustaa parantamaan suunnittelun ja tuotekehityksen tasoa, koska harva toimija haluaa 
omien tuotevirheidensä päätyvän kortistoon. Rakennushankkeiden riskikohdat voidaan tunnistaa 
aikaisempaa helpommin ja laajemmin virhe-esimerkkien avulla. Kortit myös auttavat sekä alan 
normeja uudistettaessa että normien tulkinnassa ja toimivat aineistona täydennyskoulutuksissa. 
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4 Bench-marking: muut alat ja ulkomaat 

 

4.1 Vertailukohdat muihin aloihin 
 
Alla olevissa kappaleissa käsiteltyjen vertailukohtien avulla on selvitystyötä varten koottu tauluk-
komuotoon mahdolliseen katsastusmenettelyyn analogiaa tarjoavat seikat (ks.liite 2). Käsiteltyjen 
alojen tarkastuskäytäntöjen yksityiskohdista löytyi monia hyviä esimerkkejä systemaattisen ra-
kennusten katsastusmenettelyn luomiseen. 
 

4.1.1 Autot 

 
Ajoneuvojen katsastusmenettely perustuu mm. moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen kat-
sastusta koskevaan direktiiviin, ajoneuvolakiin sekä katsastusasetukseen (VNa liikenteessä käy-
tettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta). Määräaikaiskatsastuksessa auto tar-
kastetaan sen toteamiseksi, että ajoneuvo ja sen varusteet ovat säädösten edellyttämässä kun-
nossa; auto on liikenteessä turvallinen; siitä ei aiheudu liiallisia ympäristöhaittoja; pakolliset mak-
sut ja vakuutukset on suoritettu. Katsastuksessa määrätyt korjauskehotukset tallennetaan ajo-
neuvotietojärjestelmään ja ne tulostuvat todistukselle. Korjauskehotukset poistuvat todistukselta 
seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa, jos viat on korjattu. Yksityiskäytössä olevan henkilöau-
ton ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöön-
ottopäivästä. Sen jälkeen on vapaavuosi, jolloin ajoneuvoa ei tarvitse katsastaa. Vapaavuoden 
jälkeen ajoneuvo on katsastettava vuosittain. Määräaikaiskatsastuksessa hylätty ajoneuvo on 
jälkitarkastettava samalla katsastustoimipaikalla 1 kk kuluessa katsastuksesta. 
 
Määräaikaiskatsastuksia suorittavat yksityiset katsastustoimipisteet. AKE myöntää katsastuksen 
toimiluvat, valvoo katsastustoimintaa sekä käsittelee katsastuspäätöksiä koskevat oikaisuvaati-
mukset. Katsastustoimipaikat suorittavat julkista hallintotehtävää ja neuvovat hallintolain 8 §:n 
mukaisesti kansalaisia ajoneuvojen katsastusta koskevissa asioissa. Tarkastus suoritetaan pää-
sääntöisesti ilman ajoneuvon osien irrottamista ja purkamista. Ajoneuvon varusteet ja rakenteet 
tarkastetaan pääosin silmämääräisesti ja kokeilemalla, mutta tietyt kohteet tarkastetaan aina 
mittaamalla. 
 
Ajoneuvohallintokeskus AKE on tehnyt katsastuksen arvosteluperusteet yhdenmukaistamaan 
katsastuspäätösten tekoa. Arvosteluperusteiden tarkoituksena on tuottaa korkealaatuista tarkas-
tustyötä ja oikeudenmukaisia sekä tasapuolisia katsastuspäätöksiä. Mainittujen ohjeiden tulee 
vastata myös asiakkaan odotuksia katsastuksen luotettavuudesta ja mittaustyön tarkkuudesta. 
Katsastustyössä tarvittavien tarkastus- ja mittausvälineiden pitää olla käytettävissä ja toiminta-
kunnossa, huollettuja ja kalibroituja. Katsastajan käsikirjan taulukot antavat yksityiskohtaisempia 
ohjeita eri-ikäisten ajoneuvojen rakenteiden ja varusteiden arvosteluun. Katsastuksessa hylätty 
ajoneuvo on esitettävä korjattuna jälkitarkastukseen. Mahdollisia toimenpiteitä ovat myös lievem-
pien virheiden korjauskehotukset sekä tehostetoimintona ajokieltoon määrääminen. 
 
 

4.1.2 Padot 

 
Patoturvallisuustoiminnan tarkoituksena on ennalta ehkäistä padoista aiheutuvat onnettomuusti-
lanteet eli estää patoja sortumasta. Patoturvallisuudesta Suomessa säädetään patoturvallisuus-
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lailla ja -asetuksella, joita on täydennetty maa- ja metsätalousministeriön patoturvallisuusohjeilla 
(MMM:n julkaisuja 7/1997). Patoturvallisuuslain piiriin kuuluvia patoja on Suomessa lähes 500 
kpl. Patoturvallisuuslainsäädännön ja -ohjeiden mukaisesti padon omistajat vastaavat patojensa 
turvallisuudesta. Patoturvallisuusasioiden viranomaisvalvonta kuuluu pelastustointa lukuun otta-
matta alueellisille ympäristökeskuksille. Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on kehittää pa-
toturvallisuutta ja antaa asiantuntijalausuntoja. Patoturvallisuuden ylin valvonta ja ohjaus kuuluu 
maa- ja metsätalousministeriölle. Pelastustoimesta vastaa sisäasiainministeriö ja sen hallin-
nonalan viranomaiset. 
 
Padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että se on turvallinen ja 
ettei siitä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia 
seurauksia. Padon omistajat ovat velvollisia suorittamaan padolla patoturvallisuusviranomaisen 
hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti säännöllistä tarkkailua, jota tehostetaan mm. tulva-
aikoina. Valtaosa suurista padoista on jatkuvassa kaukovalvonnassa. Padon omistajat ovat vel-
vollisia pitämään padolla vuosittain tarkastuksen, jossa asiantuntija tarkastaa padon rakenteelli-
sen kunnon. Patoturvallisuusviranomaiset osallistuvat vähintään kerran viidessä vuodessa padon 
tarkastukseen, jolloin padon kunto voidaan selvittää tarkemmin konsulttiselvityksellä. 
 
Padon varmuus määräytyy suunnittelussa ja toteutuksessa ja siihen vaikuttavat myös ajan myötä 
padossa ja sen käyttöolosuhteissa tapahtuneet muutokset sekä tehdyt korjaus- ja kunnossapito-
toimenpiteet. Patojen suunnittelun ja toteutuksen tulee tapahtua noudattaen kulloinkin hyväksyt-
tyä suunnittelu- ja rakentamistapaa. Padot on mitoitettu siten, että niiden rakenteet kestävät ja 
juoksutuskapasiteetti riittää myös tulvatilanteissa. Padon rakennuttaja vastaa, että padon suun-
nittelu tapahtuu riittävän pätevän ja kokeneen henkilön johdolla ja vastuulla. Patoturvallisuuslain 
5 §:n mukaan padon omistajan tai haltijan on säilytettävä patoturvallisuuden kannalta merkityk-
sellinen aineisto erityisessä turvallisuuskansiossa. Turvallisuussuunnitelmat on laadittu niille pa-
doille, jotka onnettomuuden sattuessa saattavat aiheuttaa vaaraa ihmishengelle tai terveydelle 
taikka huomattavaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. Padon rakentamisen aloittamisesta on 
ilmoitettava kirjallisesti alueelliselle ympäristökeskukselle niin, että sillä on mahdollisuus ennak-
koon tutustua suunnitelma-asiakirjoihin. Käyttöönottotarkastuksessa selvitetään padon kelpoi-
suus siten, että kaikki patoturvallisuuteen vaikuttavat seikat tulevat riittävästi huomioon otetuiksi. 
Kaikenkaikkiaan menettely on huomattavan verrannollinen talonrakennukseen. 
 
Patoturvallisuuden hoidossa on omaksuttu hyväksi koetut vakiintuneet käytännöt. Padot luokitel-
laan niiden aiheuttaman vahingonvaaran mukaan kolmeen luokkaan. Pato luokitellaan padosta 
onnettomuuden sattuessa aiheutuvan vaaran laadun tai padon väliaikaisuuden perusteella. P-
padoksi luokitellaan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa ilmeisen vaaran ih-
mishengelle tai terveydelle taikka ilmeisen huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. O-
padoksi luokitellaan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa, 
ja N-padoksi padot, jotka voivat aiheuttaa vähäisempää vaaraa kuin P-padot, mutta joita ei voi 
luokitella O-padoiksi. T-padoksi luokitellaan väliaikainen pato. 
 
Padosta aiheutuvan vahingonvaaran vähentämiseksi on jokaiselle patoturvallisuuslaissa tarkoite-
tulle (ns.P-padoksi luokitellulle) padolle laadittava turvallisuustarkkailuohjelma. Ohjelman laatii tai 
hankkii padon omistaja tai haltija. Ohjelman laatijalta edellytetään sama pätevyys kuin vastaavan 
rakenteen suunnittelijalta. Ohjelma voi sisältää sekä varsinaista tarkkailua että määräajoin tapah-
tuvia tarkastuksia koskevia määräyksiä (PTL 6 §). Tarkkailuohjelma on laadittava hyvissä ajoin 
ennen padon valmistumista siten, että se voidaan hyväksyä noudatettavaksi ennen padon käyt-
töönottoa. Ehdotus turvallisuustarkkailuohjelmaksi tulee toimittaa alueelliselle ympäristökeskuk-
selle. Tarkkailuohjelmaehdotus sisältää sekä käyttöönottoaikaisen että sen jälkeisen ohjelman. 
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Padon tarkkailu käsittää mm. seuraavat seikat: 
- altaan veden tai muun padotun aineen korkeuden seuranta 
- patorakenteiden (maa- ja betonipadot, säännöstely- ja juoksutusrakenteet ym.) näkyvien osien 
sekä padon taustan tarkastukset jokaisen tarkkailukäynnin yhteydessä 
- tarkkailuohjelmassa määrätyt havainnot ja mittaukset sekä muut patokohtaiset seikat 
- jätepatojen osalta mahdolliset muut patoturvallisuuteen liittyvät erityiskysymykset. 
 
Tarkkailua suorittavat henkilöt on perehdytettävä ja koulutettava tehtäviinsä. Tarkkailusta ja ha-
vainnoista tulee pitää havaintopäiväkirjaa. Tarkkailukertojen ohjeellinen jaksollisuus riippuu pa-
don luokasta. Ohjeellisesta jaksollisuudesta voi poiketa, jos käytössä on tarkkailukertoja korvaa-
via järjestelmiä (esim. kaukovalvontakamerat, kaukomittauslaitteet sekä tietojenkäsittelylaitteet ja 
niihin perustuvat hälytysjärjestelmät). Tulvien, poikkeuksellisten rankkasateiden ja kovien tuulien 
aikana ja jälkeen tehdään lisäksi tarpeen mukaan ylimääräisiä tarkastuskäyntejä padoille. 
 
Vuositarkastuksen yhteydessä käydään läpi vuoden aikana tehtyjen mittausten tulokset ja muut 
havainnot, tarkistetaan mittauslaitteiden kunto ja tutkitaan korjauksia vaativat kohdat padosta ja 
siihen liittyvistä laitteista. Padon vuositarkastus tulee tehdä sulana vuodenaikana. Padon vuosi-
tarkastuksen yhteydessä on tarkistettava ja päivitettävä myös padon turvallisuussuunnitelma 
henkilö- ja yhteystiedot sekä myös muut tiedot. Vuositarkastuksen yhteydessä tarkastetaan pa-
tovaurion havaitsemiseen ja väestön varoittamiseen liittyvien laitteiden ja hälytysyhteyksien toi-
minta toimintakokeiluilla. Vuositarkastuksista ja koekäytöistä laaditaan pöytäkirja, joka säilytetään 
padon omistajan turvallisuuskansion yhteydessä. 
 
Määräaikaistarkastusten väli on enintään viisi vuotta. Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen 
ajankohta lasketaan käyttöönottotarkastuksesta. Määräaikaistarkastuksen tekemiseen osallistu-
vat padon omistajan tai haltijan edustaja sekä riittävän pätevyyden ja kokemuksen omaava hen-
kilö. Tarkastukseen osallistuvat lisäksi patoturvallisuusviranomainen ja P-padon osalta myös 
pelastusviranomainen sekä Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija. Kaikki saman padotus-
alueen patorakenteet tarkastetaan samalla tarkastuskerralla siitä huolimatta, että patorakenteilla 
on eri omistaja (esim. maapato ja voimalaitospato). Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan 
padon tarkkailu- ja vuositarkastustiedot, padon turvallisuusasiakirjojen ja luokituksen ajantasai-
suus sekä suoritetaan rakenteiden tarkastus. Määräaikaistarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, 
joka säilytetään padon turvallisuuskansion yhteydessä. Padon asiantuntijan tulee laatia pöytäkir-
jaan tai sen liitteeksi arvio padon kunnosta ja turvallisuudesta. 
 
Patojen tiedot kerätään ympäristöhallinnon ylläpitämään patoturvallisuuden tietojärjestelmään. 
Tietojärjestelmä sisältää patojen mitoitukseen, viranomaisvalvontaan ja siihen liittyviin tarkastuk-
siin liittyvät tiedot. Patotietojärjestelmä on linkitetty ympäristöhallinnon muihin tietojärjestelmiin, 
jotka sisältävät yleisempää tieto vesistöissä olevista rakenteista sekä ympäristöhallinnon sähköi-
seen asianhallintajärjestelmään, johon tallennetaan patoihin liittyvät dokumentit. Tietojärjestel-
män tietojen ylläpidosta vastaa patoturvallisuusviranomainen. 
 
 

4.1.3 Sillat 

 
Siltojen kokonaismäärä Suomessa on yli 20 000. Näistä pääosa on hyväkuntoisia. Huonokuntois-
ten siltojen määrä on kuitenkin kasvamassa nopeammin kuin niitä on mahdollista korjata. Tämä 
johtuu siitä, että voimakkaan tienrakennuskauden sillat tulevat korjausikään. Tiehallinto arvioi, 
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että vuoteen 2020 mennessä silloista on tulossa peruskorjausikään noin 7000 siltaa. Siltojen 
hoidossa ja ylläpidossa on tärkeätä pitkäjänteinen toiminta: tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä 
varmistetaan siltojen turvallinen käyttäminen ja säilyvyys.  
 
Päävastuu siltojen kunnosta kuuluu Tiehallinnon tiepiireille. Käytännössä silta-asioiden hoito on 
niin monitahoinen ja monenlaista asiantuntemusta vaativa, että tehtävissä onnistuminen edellyt-
tää rakentavaa yhteistyötä useiden eri osapuolten kanssa. Sillantarkastustoimintaan liittyvät teh-
tävät jakaantuvat eri osapuolille pääpiirteissään kuvan 2 mukaisesti. 

 

Kuva 2.  Siltojen tarkastustoiminnan eri sidosryhmät ja tehtävät (Lähde: Tiehallinnon Sillantarkas-
tusohje). 
 
 



RIL Sovittelu Oy  ESISELVITYS 
Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen katsastusmenettelyn avulla 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RIL Sovittelu Oy                                                            18                                                                                  
17.12.2007 

Siltojen teknillisiä lopputarkastuksia on tehty 1960-luvun alkupuolelta lähtien. Järjestelmällinen 
siltojen tarkastustoiminta aloitettiin Tie- ja vesirakennuslaitoksessa vuonna 1970 silloisen TVH:n 
siltaosaston toimeksiannosta. Yleisten teiden sillaston ensimmäinen tarkastuskierros (inventointi) 
vei aikaa yli 15 vuotta. Tarkastuksissa käytettiin apuna muistilistaa (sillantarkastusselostus), joka 
oli TVH:n kirjeen liitteenä. Päävastuu siltojen kunnossapidosta on kuulunut tiepiireille ja edelleen 
tiemestaripiireille. Tiemestarit ovat seuranneet siltojen kuntoa vaihtelevalla tarkkuudella. Käytän-
töä pyrittiin yhdenmukaistamaan koulutuksen avulla vuonna 1976. Siltojen kunnossapito-ohjetta 
on sen laatimisen jälkeen uusittu säännöllisesti tarkastustoiminnan kehittyessä. Etenkin 80- ja 
90-lukujen vaihteessa tarkastustoiminta otti harppauksia siltojen hallintajärjestelmän (SIHA) ke-
hittämisen myötä. Painopiste siirtyi kuntotiedoista vauriotietoihin ja sillantarkastusohjeen vau-
rioluokituksia täydennettiin. Tarkastustoiminnan avulla saadaan spesifejä tietoja vaurioista ja 
siltatyypeille ominaisista ongelmista. Näin ollen sillantarkastustoiminnan avulla voidaan vähitellen 
estää sopimattomien materiaalien ja virheellisten ratkaisujen käyttö – tätä tavoitetta voisi rinnas-
taa mm.rakennusvirhepankin käytön tavoitteisiin. 
 
Tarkastusjärjestelmä muodostuu seuraavista siltakohtaisista tarkastuksista: 
– Vastaanottotarkastus, jossa rakennuttajan toimitusmies vastaanottaa urakoitsijan suorittaman 
sillan rakennus- tai korjaustyön tuloksen ja vertaa sitä suunnitelmiin (samalla kootaan tarkastus-
toiminnan lähtöaineistoa Siltarekisteriin) 
– Jatkuva tarkkailu ja vuositarkastukset, joiden tarkoituksena on havaita liikenneturvallisuutta 
haittaavat tekijät ja kirjata tarvittavat hoito- ja kunnostustoimenpiteet (sisältyvät tiepiirien alueelli-
siin hoitourakoihin) 
– Yleistarkastukset (noin 5 v. välein), joissa Tiehallinnon Sillantarkastajatutkinnon omaava toimi-
tusmies tarkastaa rakenteet systemaattisesti ja kirjaa kunto- ja vauriotietoja Siltarekisteriin (tietoja 
voidaan käyttää mm.erikoistarkastuksen tai tehostetun tarkkailun tarpeen arviointiin) 
– Erikoistarkastukset (noin 15 v. välein), erikoista asiantuntemusta vaativat kriittisiä rakenneosia 
koskevat selvitykset, jotka tehdään erikoislaitteilla ja rakenteista otettujen näytteiden avulla labo-
ratoriossa 
– Tehostettu tarkkailu, jonka tarkoituksena on mahdollistaa laskennallisen kantavuuden ylittämi-
nen sallittujen raja-arvojen ylälukemiin asti (käytetään useimmiten niissä tapauksissa, jolloin silta 
tai sen osa ”kulutetaan loppuun”) 
 
Suurille silloille on laadittu siltakohtainen hoito-ohje, jossa tarkastusten ja erikoistutkimusten si-
sältö, menetelmät ja ajankohdat on yksityiskohtaisesti määritetty. Muille suurille terässilloille tulee 
tehdä yleistarkastusta täydentävä kriittisten rakenneosien erikoistarkastus noin 15 vuoden välein. 
Siltojen hallintajärjestelmän kehittämiseen kuuluu ns. tarkkailusiltaverkosto. Tarkkailusilloille teh-
dään viiden vuoden välein perustarkastus vakioidun ohjelman mukaan. Niille ei tehdä yleistarkas-
tuksia erikseen. Sillantarkastuksessa sillan kaikki rakenneosat käydään silmämääräisesti syste-
maattisesti läpi. Vaurioista selvitetään tyyppi, luokka, laajuus ja vaurion syy sekä määritetään 
korjaustoimenpide ja sen kiireellisyys. Vauriotietojen perusteella päärakenneosille ja koko sillalle 
annetaan kuntoarvio. 
 
Siltojen tarkastuksissa käytettäviä perusmenetelmiä ovat näköhavainnot, mittaukset, pintatestaus 
sekä näytteiden otto ja laboratoriokokeet. Tarkastukset aloitetaan tekemällä näköhavaintoja, 
joiden perusteella päätetään muiden menetelmien käytöstä niin, että vältetään tarpeetonta raken-
teiden rikkomista. Yleistarkastukset tehdään näköhavainnoin ja täydentävin mittauksin (yksinker-
taisin kokein testauslaitteilla ja käsityövälineillä). Sillasta ja huomattavimmista vaurioista ja puut-
teista otetaan valokuvia. Materiaalityyppien vaurioasteet on esitetty Sillantarkastuskäsikirjan  
taulukoissa. Siltojen jatkuvan tarkastustoiminnan kannalta on välttämätöntä, että tarkastuksista 
laaditaan raportit ja tiedot taltioidaan järjestelmällisesti. Jotta eri tahoilla laadittavat raportit anta-
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vat yhdenvertaisen kuvan, on Sillantarkastusohjeessa ja Sillantarkastuskäsikirjassa määritelty 
yleisimmät käsitteet, joita on käytettävä. Sillantarkastuskäsikirjassa on lisäksi useimmin esiintyvi-
en vaurioiden vaurioluokitus. Tiedot taltioidaan arkistointiohjeiden mukaan. 
 
Yleistarkastuksia saavat tehdä vain Tiehallinnon Sillantarkastajatutkinnon hyväksytysti suoritta-
neet henkilöt. Yleistarkastusten tilaajan edustajana tulisi olla sillantarkastajan pätevyyden omaa-
va henkilö. Hänen olisi hyvä itse tehdä muutamia yleistarkastuksia vuosittain oman ammattitai-
tonsa ylläpitämiseksi. Suurten vesistösiltojen yleistarkastuksia tekevältä henkilöltä edellytetään 
Tiehallinnon sillantarkastajan tutkinnon hyväksyttyä suorittamista ja tarkastuspätevyyden säilyt-
tämistä erityisten Siltojen yleistarkastusten laatuvaatimusten mukaisesti sekä vähintään kahden 
vuoden kokemusta yleistarkastusten tekemisestä. Tarkastuksia tekevän henkilön tulee olla silta-
alan diplomi-insinööri tai kantavien siltarakenteiden suunnittelukokemusta tai vankkaa siltojen 
korjaussuunnittelukokemusta omaava rakennusalan insinööri. FISE Oy:n myöntämä kuntotutki-
jan pätevyys katsotaan eduksi ja sillä voidaan korvata puuttuvaa kokemusta. 
 

4.1.4 Ilma-alukset  

 
Ilma-aluksen omistaja, haltijan tai käyttäjän on pidettävä huolta ilma-aluksen lentokelpoisuudes-
ta. Katsastuksilla valvotaan ilma-alusten lentokelpoisuutta. Lisäksi katsastuksilla valvotaan, että 
ilma-alus, sen varustus, käyttö ja huoltotoiminta täyttävät ilmailumääräysten asettamat vaatimuk-
set. Ilma-alusten katsastusta ja lentokelpoisuuden valvontaa  harjoittaa Suomessa Ilmailulaitos. 
Toiminta perustuu ilmailulakiin sekä ilmailumääräykseen ilma-alusten katsastuksesta ja muusta 
jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnasta (määräys AIR M16-1, 15.2.1996). Ilma-aluksia katsaste-
taan yleensä rekisteröinnin yhteydessä, määräajoin sekä muista lentokelpoisuuden tarkastus-
syistä. Katsastuksen suorittavat Ilmailuhallinnon katsastajat; harrasteilma-alukset katsastaa 
Suomen Ilmailuliitto ry:n katsastajat (joita on nettihaun mukaan Suomessa 15 kpl). 
 
Suomalaisten ilma-alusten ja suomalaisen ansiolentoyrityksen käytössä olevien ilma-alusten 
omistajan, haltijan tai käyttäjän sekä ilma-aluksen päällikön ja muun miehistön on annettava Il-
mailulaitokselle lentokelpoisuuden valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Ilmailulaitos voi tarkastaa 
ilma-alusta, tehdä tai teettää sille kokeita ja määrätä sillä lennettäväksi koelentoja, sekä tarkas-
taa asiakirjoja, jos se on lentokelpoisuuden valvonnan kannalta tarpeen. 
 
Niin sanottu ”uusintakatsastus” rekisteröinnin ja lentokelpoisuuden toteamisen jälkeen toimite-
taan määrävälein omistajan, haltijan tai käyttäjän tilauksesta. Katsastus vaaditaan lentokelpoi-
suustodistuksen voimassaoloajan uudistamiseksi – käytännössä voimassaoloaikaa voidaan pi-
dentää säännöllisesti 2-3 vuodella riippuen konetyypistä, joten tämä lienee myös yleinen tarkas-
tusväli. (Katsastaja voi uudistaa lentokelpoisuustodistuksen edellä mainittua lyhyemmäksi ajaksi, 
jos katsastuksessa todetaan, ettei täydelle katsastusjaksolle ole edellytyksiä.) Uusintakatsastuk-
sessa tarkastetaan, että ilma-alus täyttää katsastushetkellä voimassa olevat jatkuvalle lentokel-
poisuudelle asetetut vaatimukset. Ilma-aluksen rakenne, järjestelmät, laitteet sekä varusteet ja 
asiakirjat tarkastetaan. Tarvittaessa lennetään koelento. Katsastustilaisuudessa on esitettävä 
mm. lentokelpoisuustodistus, lentokäsikirja, teknillinen päiväkirja, edellinen katsastuspöytäkirja 
sekä edellisen katsastuksen jälkeen tehtyjen vauriokorjausten, muutostöiden sekä peruskorjaus-
ten asiakirjat. Säännölliseen lentoliikenteeseen ja tilauslentoliikenteeseen (charter) käytettävien 
liikenneluokan lentokoneiden huoltotoimintaa valvotaan lisäksi Ilmailulaitoksen hyväksymän luo-
tettavuusohjelman mukaisesti. 
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Muina katsastustilanteina pidetään tilanteita, joissa ilma-alukselle on tehty suuri vauriokorjaus tai 
muutostyö, perushuolto tai -korjaus, tai kun ilma-alukselle haetaan lentokelpoisuustodistusta 
vientiä varten. Epäselvissä tapauksissa kohdissa Ilmailulaitos päättää katsastuksen tarpeellisuu-
desta. Ilma-alus katsastetaan myös, kun ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä sitä perustel-
lusti pyytää tai Ilmailulaitos määrää erikseen ilma-aluksen katsastettavaksi erityisestä syystä. 
 
Katsastuksesta laaditaan pöytäkirja, jossa todetaan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja johon merki-
tään lentokelpoisuustodistuksen voimassaoloajan päättymispäivämäärä. Katsastuspöytäkirjaan 
merkitään katsastuksessa todetut viat ja puutteet sekä esitetään vaatimukset niiden korjaami-
seksi. Viat ja puutteet on otettava huomioon ja korjattava pöytäkirjassa annettujen vaatimusten 
mukaisesti katsastuspöytäkirjaan merkittyihin määräaikoihin mennessä. 

 

4.2 Vertailu muiden maiden käytäntöihin 

Selvitystyön puitteissa yritettiin hakea tietoa katsastusmenettelyn tyyppisistä tarkastuksista, mi-
käli sellaisia jossain Euroopan maassa käytetään. Tiedonhakua vaikeutti se tosiseikka, että eri 
maissa vallitsee laajasti toisistaan poikkeavat lähtötilanteet, järjestelmät ja taustaolosuhteet. In-
ternet-haun perusteella Euroopassa ja muualla maailmassa on kylläkin jonkinlaisia rakennusten 
tarkastusmenettelyjä käytössä tai suunnitteilla, mutta niiden laajuutta on vaikea päätellä. Esimer-
kiksi joissain maissa vasta tuodaan kuntotarkastusten/arvioiden tyyppisiä suosituksia esiin korja-
ustoimenpiteiden arvioinnin yhteydessä. Tietojen vertailukelpoisuutta vaikeutti myös nimikkeistön 
sekavuus: maiden välillä ja niiden sisäisessäkin terminologiassa käytetään useita erilaisia nimi-
tyksiä eri tyyppisille menettelyille sekä ”ristiin” (building inspection, condition assessment, main-
tenance audit jne.). 

Yhteistä maailmalla voidaan kursorisen tarkastelun perusteella sanoa olevan vain rakenteellisen 
turvallisuuden ongelmien tiedostaminen myös muualla kuin Suomessa. Pyrkimys ennalta ehkäis-
tä vahinkoja on havaittavissa mm. Englannissa ja Saksassa, joissa on Suomen tapaan koettu 
varoittavia onnettomuuksia. Briteissä rakenteellisen turvallisuuden tarkkailuun ja suositusten 
antamiseen on perustettu jo vuonna 1976 komitea – the Standing Committee on Structural Safe-
ty (SCOSS, www.scoss.org.uk). Komitean päätarkoituksena on edistää tietoisuutta rakenteellista 
turvallisuutta vaarantavista tekijöistä, tuoda tapahtuneita vaaratilanteita esiin, antaa suosituksia 
toimenpiteistä käytäntöjen parantamiseksi ja edistää vuorovaikutusta alan toimijoiden välillä. 
Puolassa kuolonuhreihin johtanut halliromahdus johti käytäntöön, jossa kaikki yli 1000 m2 katto-
rakenteet tulee tarkastaa kahdesti vuodessa: ennen talvea ja talven jälkeen. Tästä yllättävänkin 
tiukasta tarkkailumenettelystä ei valitettavasti saatu lisätietoa, koska paikalliset kontaktihenkilöt 
eivät useista yrityksistä huolimatta vastanneet kyselyihin. 

Länsimaissa kehityssuunta näyttäisi olevan deregulaatioon ja dokumentoituun omavalvontaan 
päin.  
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5 Kannanottoja katsastusmenettelyyn 

Haastattelujen avulla selvitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä katsastusmenettelyn tarpeellisuu-
desta ja sisällöstä. Selvityksessä haastateltiin 14 asiantuntijaa rakentamisen ja kiinteistönpidon 
eri sidosryhmistä. Kymmenen vastaajaa haastateltiin tapaamisella, kolme puhelimitse ja yksi 
sähköpostilla.  

Haastateltavat käytiin läpi johtoryhmän kokouksessa 16.1.2008 ja tarkennettiin johtoryhmän ko-
kouksessa 14.2.2008. Haastateltaviksi valittiin viranomaisten, omistajien, huoltajien ja ylläpitäji-
en, suunnittelijoiden, kuntotarkastajien ja vakuutustoimialan edustajia. Haastateltavat suhtautui-
vat haastatteluun yleensä myötämielisesti, mutta vakuutustoimialan edustajat eivät nähneet asi-
alla olevan yhteyttä heidän toimialaansa. 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna käyttäen apuna liitteessä 1 esitettyä kysy-
mysalustaa. Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä mahdollisti kunkin kysymyksen syvällisen 
käsittelyn, mutta jätti tilaa myös vapaille kommenteille. Samat kysymykset kysyttiin kaikilta haas-
tateltavilta. Näin pystyttiin vertaamaan eri intressitahoja edustavien henkilöiden näkemyksiä sa-
masta asiasta. Haastattelut tehtiin helmi-maaliskuun aikana 2008.  

Tässä luvussa on purettu haastattelujen tulokset kysymyskohtaisesti. Esiin on nostettu vastaajien 
yleiset näkemykset, mutta myös poikkeavat näkemykset. Kunkin kysymyksen kohdalle on kirjattu 
joitakin vastaajien autenttisia kommentteja asioiden havainnollistamiseksi. Synteesi vastausten ja 
vertailukohteena olleiden katsastus- tai tarkastusmenettelyjen analyysistä on esitetty johtopää-
töksinä kappaleessa 6. 

 
Kysymys 1: Tunnetteko onnettomuustutkintakeskuksen antaman suosituksen rakennus-
ten rakenteellisen turvallisuuden parantamisesta ka tsastamalla? 
 
Onnettomuustutkintakeskuksen keltaiset raportit olivat kaikille vastaajille jollain tasolla tuttuja, 
mutta raportissa no. S1/2006Y esitettyä ehdotusta katsastusmenettelystä tunnettiin huonosti. 
Vastaajat luonnehtivat onnettomuustutkinnan suosituksia mm. näin: 
 

• ”Olen kuullut, mutta en perehtynyt.” 
• ”Ajatuksellisesti tuttu. ” 
• ”En tunne. ” 
• ”Ajatus tuttu. ” 

 
Parhaiten raportteihin ja niissä esitettyihin suosituksiin olivat perehtyneet tahot (omistajat ja 
suunnittelijat), jotka olivat olleet mukana tarkastamassa rakennuskantaa 2003-2004 tapahtunei-
den sortumien vuoksi. Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmän käynnistämä ja eri liittojen to-
teuttama tiedonkeruu olemassa olevan rakennuskannan rakenteiden turvallisuustilanteesta ja 
varsinkin näiden seurauksena laadittu erityismenettelyohje sen sijaan olivat tuttuja. 
 

• ”Raportit ovat tuttuja – erityismenettelyä on käyty läpi” 
• ”Kyllä tunnen ja olen ollut käyttämässä katsastusmenettelyä. ” 
• ”En suoranaisesti, mutta kun tuli romahduksia, kävimme omat rakennuksemme läpi. ” 

 



RIL Sovittelu Oy  ESISELVITYS 
Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen katsastusmenettelyn avulla 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RIL Sovittelu Oy                                                            22                                                                                  
17.12.2007 

Kysymys 2. Pidättekö olemassa olevan rakennuskannan  (rakenteelliseen turvallisuuteen 
liittyvää) katsastusta tarpeellisena? Miksi?    
 
Rakennusten katsastamista pidettiin tarpeellisena. Yleisesti toivottiin, että kaikki mahdolliset toi-
menpiteet on syytä ottaa käyttöön. Kaupan alalla rakennusten turvallisuutta pidettiin myös ima-
gokysymyksenä. Jotkut vastaajat totesivat, että vanhat autot katsastetaan vuosittain ja raken-
nuksissa on kuitenkin paljon suuremmat arvot kyseessä. Kysymyksiä aiheutti se, mitä katsasta-
misella lopulta tarkoitetaan ja miten laajalle se ulotetaan. 
 

• ”Ehdottoman tärkeää. Etenkin, kun mietimme, mitä viime vuosina on tapahtunut. Jatkos-
sa, kun tulee lumisia talvia, niin ongelmia voi taas tulla.” 

• ”Kyllä, koska ongelmia on esiintynyt. ” 
• ”Kyllä. Kattojen romahduksia on tapahtunut. Tätä halutaan parempaan hallintaan. ” 
• ”Ilman muuta, kysymys on vain siitä, kuinka tarkkaan ja missä laajuudessa. Kiinteistöjen 

kuntoa pitää seurata! ” 
• ”Kaikki kiinteistöt tutkittiin rakenteellisesti käyttäen rakennusteknistä asiantuntija-apua. 

Tulokset osoittivat, että puutteita ja virheitä oli, jopa romahdusvaaraa esiintyi. Tämä 
osoitti meille, että tarvetta tarkastuksille on.”  

• ”Rakennuksen kunnossapito on hyvää kiinteistönpitotapaa jo lainsäädännönkin perus-
teella. Tuntuu siltä, että laki jää vain kirjaimeksi, jos ei katsasteta. ” 

• ”Rakennusten on oltava kunnossa sitä hetkeä varten, kun kantavuutta tarvitaan – eli, kun 
lunta tulee. ”  

 
Parempaa laadunhallintaa rakentamiseen ja ylläpitoon haluttiin poikkeuksetta. Vastaajat olivat 
yleisesti huolissaan rakentamisen laadusta. Virheitä tiedettiin tapahtuvan rakentamisessa paljon 
ja välinpitämättömyyttä todettiin esiintyvän kaikissa rakennusprosessin vaiheissa.  
 

• ”Olemme käyneet laajarunkoisia liikuntapaikkarakennuksia on läpi ja virheitä on löytynyt.”  
• ”Joka vaiheessa on havaittu virheitä: suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheissa.” 
• ”Rakentamisen laadussa tiedetään olevan puutteita.” 
• ”Omat kokemukset osoittavat että virheitä on paljon. Jopa uusissa rakennuksissa esiintyy 

esim. halkeamia, joita on syytä tutkia enemmän. Laatupuutteita on paljon kentällä.” 
• ”Vaikka säädökset ovatkin hyvät, ei rakentamisen taso ole samalla tasolla. Katsastami-

nen voisi olla yksi hyvä lisäväline.” 
 
Rakennuksissa oleskelevien, asioivien ja työskentelevien ihmisten turvallisuutta pidettiin erittäin 
tärkeänä. Tärkeänä pidettiin myös rakennusten kunnossa pitämistä yleensäkin. Rakennusaikai-
sen valvonnan ei todettu pystyvän estämään virheellistä rakentamista, eikä virheellistä käyttöä 
estämään todettu olevan oikein mitään vakiintunutta käytäntöä. Vastauksista henki syvä huoli 
etenkin uusien rakennusten rakenteellista turvallisuutta ja suunnitteluosaamisen katoamista koh-
taan. 
 

• ”Mikäli rakennuttaja ei ole valveutunut, pääsee pahojakin virheitä läpi. Rutiinivalvonta ei 
pysty blokkaamaan virheitä, joita muuten sattuu myös isoille johtavillekin rakennusliikkeil-
le. ” 

• ”Enää ei osata ja saattaa tulla inhimillisiä mitoitusvirheitä. Ohjelmat mitoittavat, eikä käyt-
täjillä ole käytännön tuntumaa tai sitten mitoitetaan liian tarkkaan. Aina ei voi tietää, onko 
suunnittelija osannut ottaa kaikki kuormitustapaukset huomioon. ” 

• ”Rakennuksissa pitäisi mennä ennakkohuoltoon kuten koneissa.” 
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Kysymys 3. Minkä tyyppiset rakennukset ovat mielest änne riskillisiä ja voisivat kuulua 
katsastuksen piiriin? 
 

Vastaajat näkivät yleisesti, että katsastuksen piiriin pitäisi kuulua sellaisten rakennusten, joissa 
oleskelee tai liikkuu paljon ihmisiä. Henkilöihin kohdistuvan riskin alentaminen nähtiin katsasta-
misen ensisijaisena tehtävänä. Esimerkkeinä tulivat esiin hallit, kauppakeskukset ja julkiset ra-
kennukset. Yksittäisenä valikoivana kriteerinä mainittiin suuri jänneväli.  
 
Asuinrakennuksissa nähtiin olevan vähiten rakenteellisia ongelmia, vaikka toisaalta asuinraken-
nusten valvonnan todettiin olevan heikointa. Useat vastaajat näkivät Suomen Rakentamismää-
räyskokoelman mukaiseen AA-luokkaan valikoituvien rakennusten olevan luontaisesti katsastuk-
sen piiriin kuuluvia.  
 

• ”Isot hallitilat, missä on paljon ihmisiä, yleisötilat, kauppakeskukset jne. ovat selviä tapa-
uksia. Riski henkilövahingoille on näissä suurin. ” 

• ”Ennen kaikkea rakennukset, missä liikkuu paljon yleisöä. ” 
• ”Sen mukaan, onko rakennuksessa yleisöä, onko pitkiä jännevälejä tai muuten poik-

keavia rakenteita. ” 
• ”Sellaiset, joissa on suuria henkilömääriä. ” 
• ”Vaativat rakenteet, isot ihmismäärät jne. Rakennusmääräyskokoelman AA-luokan koh-

teet. ” 
• ”Jos puhutaan rakenteellisesta turvallisuudesta kantavuuden näkökulmasta niin katto-

kannattimien jänneväli on keskeinen mittari. Laajarunkoiset liikuntahallit valikoituvat tällä 
kriteerillä katsastusten piiriin. ” 

• ”Talous on aina sekundäärinen asia, henkilövahingot ovat ensisijaisia.” 
 

Katsastamisen ei haluttu rajautuvan vain kantaviin rakenteisiin. Yleisölle riskillisiä voivat olla 
myös ei kantavat rakenteet kuten lasirakenteet, alaslasketut katot ja muut erikoisrakenteet. Myös 
ikääntyneet elementtirakenteet nähtiin riskillisinä. 
 

• ”Katsastuksen pitäisi keskittyä rakenteisiin, joissa on rakennettu mahdollisia vaaran paik-
koja yleisölle. ” 

• ”Myös lasirakenteet ja alakatot voivat olla riskillisiä.” 
• ”Lisäksi lasikatot ja –seinät. ” 
• ”Aggressiiviset uimahalliolosuhteet tuulettamattomassa tilassa voivat tehdä myös alas-

lasketuista katoista riskirakenteen.”  
• ”Ongelmana on, että mitoitus on tehty alkuperäistä käyttöä ajatellen, jälkeenpäin varsin-

kin alakattoihin kiinnitetään vaikka mitä kuormia ottamatta konstruktööriin yhteyttä. 
• ”Kun mennään tarpeeksi vanhoihin rakennuksiin, niin elementtien kiinnitykset, saumauk-

set jne. ovat sellaisia kohtia. ” 
• ”Kantavat rakenteet ovat vain yksi, toki merkittävin osa, mutta oikeastaan kaikki rakenteet 

ovat tärkeässä roolissa. ”  
• ”Romahduskohun jälkeen ristikkorakenteet, vetotangot ja muut kantavat rakenteet katsot-

tiin. ”  
 
 
Kysymys 4. Mitä asioita katsastuksessa pitäisi tark astella? 



RIL Sovittelu Oy  ESISELVITYS 
Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen katsastusmenettelyn avulla 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RIL Sovittelu Oy                                                            24                                                                                  
17.12.2007 

 
Tämä kysymys jakoi vastaajajoukkoa. Rakennukset nähtiin yksilöinä, eikä kaikkiin rakennuksiin 
sovellettavaa standardia välttämättä nähty tarpeellisena. Ongelmat koettiin erilaisiksi erilaisissa 
rakennuksissa. Rakennustyypille ja käytölle tyypilliset ongelmat pitäisi olla tiedossa jo etukäteen. 
Pääosa vastaajista piti parempana rajoittua vain rakenteellisiin kysymyksiin. 
 

• ”Katsastuksessa pitäisi keskittyä rakenteisiin, rakenteiden turvallisuuteen. 
• ”Oma näkemykseni on, että rakenteellisia asioita. ” 
• ”Tarkastuksen pitäisi kohdentua rakenteelliseen puoleen – se voi jäädä normaalin ylläpi-

don puolelta heikomman tarkastelun varaan. ” 
• ”Ne asiat, missä on ihmisten vahingoittumisen riski, pitäisi kuulua tarkastuksen piiriin, 

muut kuuluvat rakennuksen normaalin tarkkailun piiriin. ” 
• ”Näen, että on rakennusosia, joita on syytä käydä säännöllisesti katsomassa. Varsinkin 

suuremmalla rasituksella esim. säärasituksessa olevat. ” 
 

Rakenteellisia asioita olivat vastaajien mielestä erityisesti ennalta riskillisiksi todetut kohdat ra-
kenteissa (rakennuksen suunnittelija määritellyt ja kirjannut huoltokirjaan), mutta yleisesti nähtiin, 
että tarkastajan tulisi tarkastella myös muodonmuutoksia, halkeamia, taipumia, lohkeamia ja 
muita rikkoontumisia jne. 
 

• ”Huoltokirjan mukaan – siinä pitäisi olla sanottuna riskilliset paikat. ” 
• ”Betonirakenteissa halkeamat. ”  
• ”Korroosioasiat, palosuojausasiat. ”  
• ”Kaikissa rakenteissa muodonmuutokset, erityisesti taipumat (huom. nämä vaativat am-

mattitaitoa!) ” 
• ”Aika vaikea rajata. On tullut esiin virhetapauksia jopa perinteisissä rakenteissa (esim. 

elementtikonsoli!). ” 
 

Rakenteellisissa asioissa todettiin hyväksi kiinnittää huomiota erityisesti käyttöönoton jälkeisiin 
muutoksiin. Käyttäjien ammattitaitoon tunnistaa itse tekemiensä muutoksien riskejä ei luotettu. 
Vastaajilla oli omakohtaisia kokemuksia esim. poraamisista riskillisiin paikkoihin, palosuojauksien 
muutoksista, lisäkuormituksista, käyttötarkoituksen muutoksista jne. ilman asianmukaista suun-
nittelua tai lupaa. 
 

• ”Että rakennuksen käyttötarkoitus on pysynyt samana esim. kuormitusten suhteen (esim. 
toimistosta on tullut varasto tai arkisto).” 

• ”Jos on tehty rakenteellisia muutoksia niin on tarkastettava, että ne on tehty suunnitel-
mallisesti (läpimenot jne.). ” 

• ”Erityisesti muutettuja ratkaisuja, saneerauksia jne. ” 
 

Vastaajat hakivat katsastukselle vertailukohtaa kuntotarkastuksista, –tutkimuksista, -arvioista ja -
todistuksista. Usean vastaajan mielestä tuore kuntotarkastus voisi korvata katsastuksen. 
 

• ”Samoja asioita kuin kuntoarviossa tai kuntotodistuksessa. ” 
• ”Katsastuksesta voisi tulla kuntotodistuksen tapainen sertifikaatti.” 
• ”Voisihan se olla niinkin, että ne rakennukset, joissa on kuntoarvio tehty, ei tarvitsisi kat-

sastaa ollenkaan. ” 
• ”Kuntotarkastusohjeissa on käyty läpi asioita, joita mielestämme pitäisi katsastuksessa 

tarkastella. ” 
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Osa vastaajista piti tärkeänä lähteä liikkeelle suunnitelmista ja tarkastaa ne ennen katselmointia. 
Keskeisenä asiana pidettiin muutenkin pätevien suunnittelijoiden käyttöä kaikissa suunnitteluvai-
heissa. Tästä huolimatta toivottiin suunnitteluvirheiden etsimistä vielä käytönkin aikana. 
 

• ”Lähtökohtaisesti rakenteiden suunnittelupuoli. Onko mitoitus mennyt oikein?” 
• ”Laskelmien tarkastus ja sen jälkeen aistinvarainen tarkastelu kohteessa.”  

 

Rakennusfysikaalisten tai -biologisten, työturvallisuuteen tai paloturvallisuuteen liittyvien ongel-
mien ulottaminen katsastuksen piiriin jakoi vastaajakunnan kahtia. Osan mielestä pitäisi tarkas-
taa mahdollisimman paljon, kun kerran tarkastetaan, osan mielestä pitäisi tarkastaa vain kanta-
vat rakenteet ja jättää loput rakennuksen normaalin huollon ja ylläpidon varaan. Maatilarakenta-
misen puolelta toivottiin ilmanvaihdon ja rakennusten kosteustilanteen arvioimista siksi, että kos-
teudella voi olla haitallista vaikutusta rakenteisiin. Myös rakennusautomaatio erityisesti pelastus-
toimeen liittyvänä nähtiin tarkastettavana asiana.  
 
Omistajan järjestämän huoltotoiminnan ja ulkopuolisen tarkastuksen eroja luonnehdittiin mm. 
seuraavasti: 
 

• ”Jatkuvasti kehittyvät, esim. kosteuskysymykset kehittyvät pikku hiljaa ja näitä ei pitäisi 
tähän sotkea, tulee liian laaja ongelmakenttä katsottavaksi.” 

• ”Kuntokartoituksissa keskitytään olosuhteiden ylläpitämiseen. Kuntokartoituksissa katso-
taan esim. kosteusasiat.” 

• ”Jatkuva seuranta olisi huoltopalveluasiaa.” 
• ”Kiinteistönomistaja voisi ottaa enemmän vastuuta automatiikan toimivuudesta ja katsas-

tuksesta voisi pelastustoimikin saada työkaluja itselleen.” 
• ”Rakennus on kokonaisuus ja mielestäni katsastus pitäisi ulottaa myös rakennusfysikaa-

lisiin ongelmiin. Normaali huoltohan voi toimia jatkuvasti, mutta määräaikaisesti voitaisiin 
silti tarkastaa, että kaikki on kunnossa.” 
 
 

Kysymys 5. Mitkä olisivat tarkoituksenmukaiset kats astuksen määräajat ja tarkastusvälit? 
 

Sekä kysymys katsastuksen sisällöstä että erityisesti määräajoista tai tarkastusväleistä nostivat 
esiin tarpeen tunnistaa kohteiden erilaisuus. Toisia rakennuksia pitäisi vastaajien mielestä tar-
kastaa tiheämmin kuin toisia. Toivottiin erilaisia menettelyjä erilaisiin tarpeisiin eli esim. raken-
nusten luokittelua eri katsastusluokkiin. Yleisesti esiintyi myös käsitys, että kohteen suunnittelijat 
voisivat määrittää uuden kohteen käytönaikaisten tarkastusten määrävälit ja tarkastuskohteet ja 
kirjata ne rakennuksen huoltokirjan kautta toteutettavaksi ja kuitattavaksi. Keskeisiä muuttujia, 
jotka määrittelisivät katsastuksen määrävälit, olivat: 
 

• ”Rakennuksessa oleskelevien henkilöiden määrä” 
• ”Rakennuksen ikä” 
• ”Käytettyjen rakenteiden tunnistettu riskillisyys” 
• ”Millaiset kosteusrasitukset (esim. maatilarakennukset)” 
• ”Vuosittaiset olosuhdevaihtelut (poikkeavan luminen talvi käynnistäisi automaattisesti 

katsastamisen)” 
• ”Edellisessä tarkastuksessa tehdyt huomautukset” 
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Yleisesti ehdotettiin jaksotusta siten, että uusi rakennus tarkastetaan takuuajan lopussa ja vanha 
rakennus katsastusmenettelyn voimaantulon jälkeen siten, että saadaan lähtötilanne tietoon. 
Tämän jälkeen tarkastus olisi 5-10 vuoden määrävälein, mutta riskillisimmissä (uimahallit, koti-
eläinsuojat, kylpylät, liikuntahallit jne.) kohteissa 2-5 vuoden välein tai siten, kuin huoltokirjassa 
on määritelty. Lyhin toivottu tarkastusväli oli yksi vuosi ja pisin 30 vuotta, eniten kannatettiin 5 tai 
10 vuoden määräväliä. Jatkuvaa kunnon tarkkailua ja poikkeamien raportoimista pidettiin ensisi-
jaisena rakenteellisen turvallisuuden varmistustapana. Vastuksista voidaan nostaa esiin seuraa-
vat mielipiteet: 
 

• ”Kolmessa osassa: 
1. Peruskuntotarkastus takuutarkastuksen yhteydessä 
2. Jaksotettu kuntotarkastus 5-10 vuoden välein. Rakennesuunnittelija voisi määritellä 

tarkastusvälin suunnitteluvaiheessa ja se kirjataan huoltokirjaan. 
3. Jatkuva seuranta (seurantatarkastukset) ylläpitohenkilöstön toimesta. ” 

• ”Kuntotodistuksessa otetaan kymmenen vuoden näkemys. Se voisi olla hyvä väli. ” 
• ”Käyttötarkoituksen ja henkilömäärien mukaan, raskaammasta esim. kerran vuodessa 

kevyempään esim. kerran kymmenessä vuodessa. ” 
• ”Tässä pitäisi lähteä olosuhteista. Ehkä muutaman vuoden välein, jos on poikkeavat olo-

suhteet niin sitten harkinnan mukaan – esim. poikkeava talvi. ”  
• ”Nykyinen rakennuskanta pitäisi käydä kertaalleen läpi kaikkien kiinteistönomistajien toi-

mesta. Lähtötaso pitäisi olla tiedossa. ”  
• ”Jos on rakennettu asianmukaisesti, niin kyllä 10 vuotta pitäisi riittää. Jotkut erityisen vaa-

tivat olosuhteet, esim. uimahallit, kylpylät jne. voivat vaatia tiheämpää seulaa. ” 
• ”Lähtökohta voisi olla 10 vuotta. ” 
• ”Riippuu rakennuksen tyypistä ja rakennusosista. ” 
• ”Periaatteessa vuosittain olisi hyvä käydä jollain lailla läpi ja 5 vuoden välein tarkemmin 

(tikkailta tai nostolavoilta, liitokset tarkemmin jne.) ” 
• ”Elementtirakennukset yli 30-vuotiaina ovat hieman huolestuttavia. Ensimmäinen jä-

reämpi tarkastus ehkä 20-30 v.kohdalla, sen jälkeen 10 v. välein. Kun kunto heikkenee, 
niin voidaan tarkastuksia tihentää tarpeen mukaan ja aina edellisen tarkastuksen pohjalta 
päätetään, koska on seuraava. Tarvelähtöisesti siis – tavoitteena on, että rakennukset 
pysyvät toimintakunnossa. ” 

• ”Tähän ei ehkä voi sanoa yhtä lukua. Huoltokirjan kautta pitäisi tuoda esiin perusasiat, 
kuluvat osat jne. ja näihin liittyvät huoltovälit. Jos haetaan säännönmukaista tarkastusta, 
pitäisi olla eri luokkia: vaativat, isoja ihmismääriä koskevat rakennukset useammin, esim. 
5 v. välein. ” 

 

Kysymys 6. Mikä voisi olla katsastuksen suorittava instanssi?  
 
a. Olisiko katsastusmenettelyn integrointi olemassa  oleviin järjestelmiin (nykyinen ra-

kennusvalvonta, huoltopalvelut, isännöinti, palo- j a pelastustoimi, urakoitsijan vuosi-
tarkastukset) mahdollista vai tulisiko kehittää ”uu si” systeemi?  
 

Vastaajien yleinen käsitys oli, että nykyiset systeemit lähtien rakennusten luovutuksesta, huollos-
ta ja kuntotarkastuksista kaupantekohetken teknisiin due diligensseihin tulisi jollain tavalla integ-
roida katsastamiseen, mikäli mahdollista. Vastaajat näkivät, että uusi systeemi voidaan luoda, 
mutta päällekkäisyyksiä vanhoihin menetelmiin nähden ei saisi esiintyä.  
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Katsastaminen nähtiin parhaimmillaan menettelynä, joka voisi tuoda kaivattua mielenkiintoa ra-
kennusten kunnosta huolehtimiseen, etenkin jos katsastaminen pystytään tuotteistamaan hyvin 
ja se on laadultaan hyvää toimintaa. Integrointi rakennusprosessiin ja rakennusten elinkaareen 
nähtiin keskeisenä. Katsastamisen käyttämät lähtötiedot pitäisi syntyä jo suunnitteluvaiheessa, 
kriittiset kohdat pitäisi pystyä tunnistamaan jo rakennusvaiheessa tai viimeistään käyttöönotto-
vaiheessa, rakennuksen käytön aikaiset kokemukset on saatava siirrettyä katsastusmenettelyyn 
tiedoksi, tiedot katsastuksessa havaituista poikkeamista olisi saatettava rakennusvalvonnan tie-
toon jne. Toisaalta liiallista integroimista karsastettiin, koska systeemistä voi tulla liian byrokraat-
tinen.  
 
Katsastuksen nivoutuminen nykyisenkaltaiseen rakennusvalvontaan herätti paljon keskustelua. 
Rakennusvalvonta koettiin ainoana viranomaisena, jolla on jonkunlaisia mahdollisuuksia ottaa 
roolia rakentamisen erityisasioissa. Olemassa olevaan rakennuskantaan puuttumista pidettiin 
kuitenkin rakennusvalvonnankin osalta ongelmallisena. Osa vastaajista näki rakennusvalvonnan 
tai rakennusvalvonnan ja pelastustoimen yhdessä tietynlaisena katsastustoiminnan perusorgani-
saationa. Rakennusvalvonnan niukat resurssit olivat vastaajien tiedossa, eikä tämän vaihtoehdon 
nähty olevan kovin realistinen. Realistisena nähtiin sen sijaan rakennuksen lopputarkastuksen 
laajentamista siten, että rakennusvalvonta voisi tarkastaa myös suunnittelu- ja rakennusvirheitä 
ja periä tästä erillisen maksun. Rakennusvalvonta voisi käyttää ulkopuolista asiantuntemusta 
apunaan. 
 

• ”Integrointi voisi tapahtua eri vaiheisiin. Rakennusvalvonta on tietysti keskeisessä roolis-
sa. Isännöitsijä on omistajan edustaja ja suora linkki heihin. ”  

• ”Palo- ja pelastustoimi on paikallinen viranomainen, rakennusvalvonta ja pelastustoimi 
voisivat toimia yhdessä. ” 

• ”Aina voi kuvitella yhdistämistä, mutta esim. rakennustarkastajatkaan eivät enää katso 
yksittäisiä kohtia rakennuksissa. TUKES valvoo sprinkleritarkastuksia tekeviä organisaa-
tioita tietyillä pelisäännöillä ja he raportoivat, täyttääkö joku määräykset vai ei. Viran-
omainen taas katsoo poikkeukset, voiko hyväksyä vai ei. ” 

• ”Kytkentä lakisääteisen rakennusvalvonnan toimenpiteisiin on syytä harkita.” 
• ”En usko, että rakennusvalvonnalla on resursseja katsastustoiminnan ylläpitämiseen. ”  
• ”Rakennusvalvonnalla ehkä olisi parhaat tiedot. ”  
• ”Rakennusvalvonnan roolina voi olla huolehtia, että toimenpiteet on tehty.” 
• ”Pitäisikö lopputarkastus tehdä laajemmin ja katselmoida esim. suunnitteluvirheitä jo täs-

sä ja muut sitten käytön aikana?” 
• ”Jonkun konsultin pitäisi tehdä tästä tuote. Melkein heittäisin pallon yksityiselle sektorille.  

Ihan samalla tavalla kuin on tuotteistettu kuntotutkimukset.” 
• ”Joku alan yrittäjä voisit tehdä nämä tutkimukset. Kyse on niin suurista taloudellisista ar-

voista, että toimijan laatu pitäisi jollain tavalla varmistaa.” 
• ”Se voisi olla joku erillinen insinööritoimisto. ” 
• ”Silmämääräistä tarkastelua voi tehdä isännöitsijätkin. ” 

 
Olennaisena vaatimuksena vastaajat näkivät sekä katsastuksia suorittavien organisaatioiden 
akkreditoinnin että katsastavien henkilöiden pätevyyden. Katsastuksen laatuun pitäisi pystyä 
luottamaan. Toimijoiden akkreditointi nähtiin yleistä luotettavuutta tuovana, mutta varsinaisen 
katsastusraportin takeena pidettiin korkeatasoisia henkilöpätevyyksiä. 
 



RIL Sovittelu Oy  ESISELVITYS 
Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen katsastusmenettelyn avulla 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RIL Sovittelu Oy                                                            28                                                                                  
17.12.2007 

• ”Auktorisoidut tekijät. Laatu olisi varmistettava. Auktorisoinnin voisi antaa joku laadun 
sertifioija, Det Norske Veritas, Inspecta jne. Tämä on vahvasti myös uskottavuuskysy-
mys, järjestö ei ehkä voi tässä olla auktorisoijana. ” 

• ”Auktorisoidut tarkastusliikkeet olisi ehkä hyvä malli. ” 
• ”Auktorisoidut yksityiset tekijät. Inspecta tai VTT nousevat esiin auktorisoijina.” 
• ”Mikäli kyseessä olisi kaupallinen palvelu, pitäisi toimijan olla sertifioitu.” 
• ”Isännöitsijät voisivat tehdä sen omille asiakkailleen, jos vain osaamista ja kykyä on. 

Isännöitsijät tuntevat kiinteistön paremmin kuin ulkopuolinen taho. ”  
 
 
b. Millainen pätevyys (koulutus, kokemus) katsastaj illa tulisi olla?  

 
Katsastamista ja sen pohjalta tehtäviä havaintoja ja suosituksia pidettiin tärkeinä rakennuksessa 
tehtäviä toimenpiteitä ajatellen. Keskeisimpänä asiana pidettiin rakenteellisia kysymyksiä, minkä 
vuoksi yleisin pätevyysvaatimus oli korkean luokan suunnittelijapätevyys. Tähän haluttiin lisätä 
vielä tarkastustoiminnan osaaminen. Tekijän pitäisi tarvittaessa pystyä myös antamaan asiallista 
neuvontaa. 
 

• ”Suunnittelijapätevyys on tärkeä, suunnittelutausta pitää olla. Ihan joka kaveri ei pysty te-
kemään. ” 

• ”Kaverin on oltava tosi kokenut ja myös teoreettisesti koulutettu. Kaverilla pitäisi olla ko-
kemusta myös tarkastustoiminnasta. Kaverin pitää ymmärtää, mitkä ovat vaurion merkit, 
mistä vaurioituminen yleensä alkaa ja mistä kannattaa huolestua. ” 

• ”Pitäisi tuntea myös rakennuksessa tapahtuvan toiminnan erityispiirteet – käyttötyypin 
mukaan.” 

• ”Fise voisi todeta, että on pätevä tarkastuksen tekijä. Suunnittelutausta on luultavasti se, 
mikä antaa hyvää pohjaa. Työmaanäkemystäkin pitäisi olla – teoriaa ja käytäntöä yhdis-
tettynä.” 

• ”Toimija, joka tuntee rakenteiden toiminnan ja käyttäytymisen, vaatii kovan koulutuksen 
ja kokemuksen. Esim. rakennusvalvonta ei ehdi ja huoltoyhtiöt jne. ei mielestämme pysty 
tarkastusta suorittamaan.”Tämä on ammattimiesten toimintaa.  

• ”Aina, kun on kyse tarkemmasta tarkastuksesta, pitäisi olla samantasoinen tarkastaja 
kuin on ollut suunnittelijakin. AA-pätevyys tulee laajarunkoisissa halleissa vaatimukseksi 
tällä perusteella.” 

• ” Rakennesuunnittelijan pätevyys – nämä pystyvät kiinnittämään huomion oikeisiin paik-
koihin, missä murtuma voi esiintyä. Rakenteiden mekaniikkaa on tunnettava.” 

• ”Rakennepuolen tekninen koulutus on välttämättömyys.” 
• ”Kevennettyyn tarkastukseen käy vaikka huoltomies – tarkempaan pitää olla rakenne-

suunnittelija. Rakennesuunnittelija tuntee rakenteiden toiminnan ja tietää, missä ongel-
mat yleensä ovat.” 

• ”Kyllä ne suurimmat asiat ovat rakenteellisia. Tämä vaatii määrätyntasoista koulutusta ja 
kokemusta. Kun aletaan tulla elinkaaressa vaiheeseen, jossa tehdään isoja päätöksiä, 
niin en uskaltaisi oikein huoltomiehen varaan laskea. Huoltomiestason hoidamme muu-
tenkin itse, mutta he ovat arvokkaita ja kiinnostuneita rakennuksesta joka tapauksessa.” 

• ”Tekninen koulutus ja pitkä rakennusalan kokemus pitäisi myös olla.” 
 

Katsastamista pidettiin sen verran erityisosaamista tarvitsevana toimintana, että useat vastaajat 
epäilivät täydellisen katsastajan olemassaoloa. Jotkut vastaajat ehdottivatkin parityöskentelyä, 
jossa osaamiset voisivat täydentää toisiaan. 
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• ”Vai pitäisikö olla kaksi henkilöä kerrallaan? Voi olla, että toisella on kaavat päässä ja toi-
sella on tarkastustausta. ” 

• ”Tietysti voisi olla vaikka parityöskentelyä, toinen tuntee rakenteet ja toinen rakennustyy-
pin erityisongelmat tai käytön ongelmat.” 

 

Kysymys 7. Mitkä olisivat mahdolliset katsastamisen  menetelmät tai -välineet? Silmämää-
räisyys/laitteet/reseptorit? 

 
Vastaajat totesivat silmämääräisen tarkastuksen voivan olevan myös katsastuksen ensimmäisen 
asteen. Tämä sisältäisi myös suunnitelmien silmämääräisen tarkastelun. Mikäli havaitaan puut-
teita, voitaisiin tutkia kyseinen kohta tarkemmin. Silmämääräistäkään tarkastelua ei pitäisi tehdä 
pelkästään lattialta käsin, vaan järjestää tapoja päästä katsomaan mm. kattokannattimia, liitoksia 
ja erityisrakenteita läheltä. Valmius rakenteiden tarkempaan tutkimiseen mittalaitteilla pitäisi 
myös olla. 
 

• ”Pinnallisemmassa tarkastelussa voidaan antaa suosituksia tarkemmista selvityksistä. 
100 % tarkastus voisi olla liian raskas.” 

• ”Silmämääräinen arviointi on yleinen tapa, mutta vaikeimmissa rakenteissa pitäisi mennä 
mittaussysteemeihin.” 

• ”Silmämääräinen ei välttämättä riitä. Kuvittelen, että tämmöinen lähtee liikkeelle siitä, että 
tarkastaja tutustuu niihin suunnitelmiin, mitä löytyy ja arvioi silmämääräisesti, mutta täy-
tyy olla rohkeutta tehdä mittauksia, hitsauksen ultrauksia, palosuojauksen ainevahvuuk-
sia, betoniraudoitusten skannauksia jne. Silmämääräisissäkin tarkastuksissa on mentävä 
lähelle, esim. tukipintojen hiushalkeamat jne.” 

• ”Kyllä silmämääräisyyskin johonkin asti riittää, mutta voi käydä niinkin, että kymmenen 
vuotta ylhäällä ollut rakenne murtuu yhdessä yössä. Tällöin eilisen päivän tarkastus ei 
olisi havainnut ongelmaa. Suunnitelmat pitäisi käydä ensin läpi ja sitten vielä pitäisi pääs-
tä katsomaan, miten toteutus on tehty.” 

• ”Oikeaoppisia ja ammattimaisia tahoja käyttämällä löytyy karkeimmat virheet jo ihan sil-
mämääräisesti.” 

• ”Silmämääräinen kohdetarkastus ilman muuta, mutta silmämääräisesti tuskin voidaan ta-
voittaa sitä tarkkuutta, mitä halutaan.” 

• ”Jos selkeää mittauslaitetta ei ole, niin kyllä silmä on aika huono mittari. Pieniä muutoksia 
ja poikkeamia on vaikea havaita silmällä. Voi tietysti olla, että asiantuntijan silmä kehittyy 
ajan oloon havaitsemaan tarkemmin.” 

• ”Pinnassa näkyvistä muutoksista voimme päätellä myös syvemmällä olevat vauriot. Var-
muudella voidaan kuitenkin sanoa vasta, kun on paikan päällä nähty, mikä on tilanne.” 

• ”Kun on korkeita rakennuksia, on oltava kiikarit tai mieluiten nostolavat jne. Pintapuolises-
tikin katsomalla voi jotain jäädä haaviin, mutta harvoin pystyy ihan lattialta käsin näke-
mään esim. korkealla olevia kattokannattimia. Tiloissa on toiminta päällä, rakenteet ovat 
usein piilossa tai yleisöä on paljon – työ on tehtävä iltaisin tai viikonloppuna, että normaali 
toiminta ei häiriinny.”  

• ”Silmämääräisesti on tarkastettava ainakin suunnitelmat.” 
• ”Viittaan kuntoarviotasoon, pinnallisemmassa tarkastelussa voidaan antaa suosituksia 

tarkemmista selvityksistä. 100 % tarkastus voisi olla liian raskas.” 
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• ”Riippuu tietysti siitä, mitä tarkastetaan. Pitäisi olla raja-arvot, miten hyväksytään tai hylä-
tään. Jonkun tasoiset mittalaitteet pitäisi silloin olla. Teknologian hyödyntäminen tarkas-
tuksissa on selvä asia.” 

 
Tulevaisuuden suuntana nähtiin mittalaitteiden asentamisen integroituna esim. pitkiin kannatti-
miin jo tehtaalla ja jatkuvan seurannan integroimisen rakennusautomaatioon. Olemassa olevan 
rakennuskannan osalta tässäkin nähtiin ongelmia. 
 

• ”Halleihin voitaisiin laittaa mittauspisteitä, joista tarkkailtaisiin muutoksia. Näitä voisi lait-
taa sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin. Lasikatteisiin voi laittaa myös jotain mittaus-
menetelmiä. Tämä voisi olla jatkokehityksen suunta.” 

• ”Voisiko jokaiseen palkkiin asentaa taipumaseurannan? Uutena ehkä voisikin, mutta 
vanhoihin rakenteisiin voi olla työläs homma.” 

• ”Anturit esim. palkeissa voisi olla kustannustehokas ratkaisu. Erityisesti niissä, missä on 
riskejä. VTT voisi tutkia tätä.” 

• ”Rakenteisiin asennettavat anturit tulevat varmasti myös yleistymään. Toisaalta tällöin 
täytyy tietää ja tarkastaa, että ne toimivat oikein.” 

 

Kysymys 8. Mitä ongelmia menettelyssä on mielestänn e mahdollista havaita? 
 

Vastaajien mielestä erityistä huomiota pitäisi kiinnittää pieniin vaurioihin, jotka voivat olla suu-
remman ongelman alkuja. Näiden havaitseminen todettiin kuitenkin vaikeaksi ja tarvitsevan ko-
kemusta ja erityisasiantuntemusta. Jo pidemmälle edenneet halkeamat, muodonmuutokset, loh-
keamat jne. todettiin pystyttävän havaitsemaan silmämääräisesti. Tosin mittalaitteilla todettiin 
päästävän täydellisempiin tuloksiin. Tarkastajan pitäisi silmämääräisesti pystyä havaitsemaan 
myös suunnitelmien vastaiset muutokset. 

 
• ”Ennen kaikkea katsastaminen on ennalta ehkäisevää. Voidaan havaita pieniä asioita – 

kattokaivojen väärin asennettuja peltejä tai kaivot täynnä roskaa – joista syntyvät vahin-
got voivat olla suuria.” 

• ”Ammattilaiset voivat nähdä myös suunnitelmia vastaamattomat muutokset.” 
• ”Muodonmuutokset on mahdollista havaita silmämääräisesti.” 
• ”Liikkumiset ja murtumiset – sortumavaarat” 
• ”Halkeamat on mahdollista havaita.” 
• ”Halkeamat, myös pienet halkeamat, kun ollaan riittävän lähellä.” 
• ”Läpimenot epäasiallisissa paikoissa.”  
• ”Teräsrakenteisiinkin tehdään jälkikiinnityksiä paikkoihin, joita ei ole mitoitettu kyseisille 

kuormille.” 
• ”Palomaalauksia on saatettu vahingoittaa ja jättää paikkaamatta. Tämä vaatii totaalisen 

kiinteistön katselmuksen.” 
• ”Savunpoisto on yksi, jonka näkee. Niitä ei kokeilla tai huolleta yleensä riittävästi. Itse it-

sensä testaavaa automatiikkaa tarvitaan tässä suhteessa.” 
• ”Paloturvallisuusasiat, sulkeutuvatko palo-ovet vai eivät, osastoinnin toteutus jne. Läpi-

menojen tiivistykset, Halkeamat. Muodonmuutokset. Monia muitakin asioita voi tulla vas-
taan kuten putkivuodot, kosteusvauriot.” 

• ”Onko palo-osastointi säilynyt suunnitellulla tavalla, palosuojaukset.” 

• ”Halkeamat. Muodonmuutokset. Vesivuodot. ” 
• ”Puutteelliset kaiteet yms. työturvallisuuskysymykset.” 
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• ”Jännitettyjen betonielementtien osalta porausjäljet ja kiellettyihin paikkoihin kiinnitetyt 
kannakkeet (elementtitoimittajalta tulee tieto, mihin ei saa porata – jänneterästen kohdal-
le)” 

• ”Muutostyöt pitää havaita.” 

• ”Jos edellisessä katsastuksessa on tehty merkintöjä ja suositeltu korjaamista, pitäisi ne 
katsoa erikseen.” 

 

Muista vastaajista poikkeavaa näkemystä edustavat vakuutusyhtiöt. Vakuutusala näe katsas-
tusmenettelyä toimivana ratkaisuna. Näkemys johtuu osittain siitä, että rakennusvirheet eivät 
sisälly kiinteistöjen vakuutusten korvauspiiriin, muuten kuin suorituskyvyttömyyden varalle otetta-
vissa rakennusvirhevakuutuksissa. 
 

• ”Ensinnäkin koko ajatus tuntui vieraalle ja suuri epäily kohdistui siihen, voidaanko yli-
päänsä minkäänlaisella katsastusmenettelyllä löytää sellaisia rakenteissa olevia virheitä, 
joita esimerkeissä mainittiin.” 

• ”Samoin epäilyjä esitettiin siitä, tuleeko tästä kuntokartoitusmenettelyn kaltainen toimin-
tamalli, joka ei erityisen hyvin ole toteuttanut sitä tavoitetta, joka siihen suunnitteluvai-
heessa kohdistui.” 

 
 
Kysymys 9. Pitäisikö katsastuksen olla lakisääteine n vai vapaaehtoinen? 
 
Tämä kysymys koettiin hankalaksi. Turhautuneisuutta koettiin siitä, että vaikka lait ja asetukset 
ovat tällä hetkellä hyvällä tasolla, eivät kaikki nytkään niitä noudata ja uudet lait todettiin siten 
turhiksi. Toisaalta ilman lain mukanaan tuomaa arvovaltaa katsastuksen pelättiin jäävän liian 
kevyeksi ja helposti ohitettavaksi niiden toimesta, jotka eivät asian tärkeyttä itse ymmärrä. 
 
Lakisääteisyyttä kannattavia kommentteja: 
 

• ”Ne ketkä ymmärtävät tämän, tekevät tämän varmasti joka tapauksessa. Mutta kaikki ei-
vät ymmärrä.” 

• ”Jos on selkeät määräykset, niin sen pohjalta on kaikkien helpompi toimia.”  
• ”Sehän on jo lakisääteinen sitä kautta, että kiinteistönomistajan on pidettävä rakennus 

turvallisena ja terveellisenä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §). Lakia voisi tarkentaa si-
ten, että määrävälein olisi tehtävä tarkastusraportti.” 

• ”Jos halutaan kattavaksi, niin ainakin merkittävien isojen kohteiden osalta pitäisi olla laki-
sääteinen.” 

• ”Lakisääteisenä voisi olla suhteellisen harvana menettelynä, esim. viiden vuoden välein – 
tosin aika vaikea määritellä, että asia on kunnolla tehty, jos vain täytetään esim. lomake.” 

• ”Meillä löytyy vastuullisia tahoja ja vastuuttomia tahoja. Ei lakejakaan tehdä rehellisiä var-
ten.” 

• ”Jonkun tasoinen yhteiskunnan ohjaus on varmasti oltava. Lakisääteisyydellä saataisiin 
varmistettua se, että turvallisuuden kannalta välttämättömät asiat tulee tehtyä.” 

• ”Näkemieni tapausten perusteella olen sitä mieltä, että lakisääteinen. Vapaaehtoisuus ei 
välttämättä toimi.” 

• ” Pystyykö rakennusvalvonta toimimaan ilman lakeja? Tämä on enemmän YM:n asiaa.” 
• ”Koska määräystaso on jo kunnossa, niin mitä tähän vielä pitäisi lisää tuoda?” 
• ”Kun olemassa oleviakaan säännöksiä ei noudateta, niin noudatettaisiinko lakisääteistä 

katsastamistakaan?” 
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Vapaaehtoisuutta kannattavia kommentteja: 
 

• ”Kiinteistön omistajalla pitää olla vastuu näistä asioista, tässä mielessä vapaaehtoinen 
järjestely voisi olla parempi.” 

• ”Uskomme aina vapaaehtoisuuteen. Jos vapaaehtoisuus ei toimi, niin on tietysti pakko 
mennä lakisääteisyyteen. ” 

• ”2003 sortumienjälkeinen tarkastusrumba oli vapaaehtoinen, mutta toimiva. Katsastus on 
enemmän asennekysymys – noudattaisivatko kaikki edes lakia?” 

• ”Meille riittää kyllä sekin, että esim. Rakli suosittelee. Rakli toimi varsin fiksusti tässä 
edellisessäkin hässäkässä. Me emme tarvitse tähän lakia.” 

• ”Tämä on vaikea kysymys. Ehkä ei ensimmäisenä kannata lähteä lakisääteisyydestä, 
vaan olisi tutkittava mitä muita tapoja voisi olla. Vapaaehtoisuus ja rakennusvalvonnan 
osallistuminen voisivat olla alkuun käypäisiä. Ensin ohjeistus ja rakennusvalvonnan tuki 
taakse.” 

 
 
Kysymys 10. Miten katsastuksen tuloksia tulisi käsi tellä? 
 

a. Kenelle löydöksistä raportoidaan?  
 
Katsastuksen tuloksena todettiin syntyvän jonkun tasoisen raportin tai todistuksen. Raportin en-
sisijaisena vastaanottajana nähtiin rakennuksen omistaja. Mikäli raportti sisältää vakavia huo-
mautuksia tai korjauskehotuksia tulisi raportti vastaajien mielestä toimittaa myös rakennusval-
vonnan ja mahdollisesti pelastusviranomaisten tietoon. Lisäksi raportti pitäisi toimittaa (omistajan 
toimesta) rakennuksen käyttäjille. 
 
Katsastuksista kertyvissä raporteissa olevaa informaatiota haluttiin käyttää hyväksi alan oppimi-
sen kannalta. Eräänä keinona nähtiin alan järjestöt, jotka voisivat koota rakennusten omistajilta 
saatavia kohdekohtaisia tietoja ja tehdä niistä yhteenvetoja ja analyysejä alan yhteiseen käyt-
töön. Toisena tietokantana nähtiin FISEn rakennusvirhepankki, jonne voitaisiin tallentaa toimi-
mattomien rakenteiden tiedot virhekorttien muodossa. 
 

• ”Kiinteistön omistajalle.” 
• ”Tietysti omistajalle, koska tämä on omistajan vastuulla.” 
• ”Omistajalle ensisijaisesti. Hän on vastuussa kiinteistöstä.” 
• ”Kiinteistönomistajalle. Kaupantekotilanteessa hänellä on velvollisuus esittää todistukset 

ostajalle (kuten energiatodistus nyt)” 
• ”Omistajille ensisijaisesti. Rakennusvalvontaan tietysti.” 
• ”Lakisääteisesti määrättynä toimintaketjun pitäisi olla selvä: raportti niille viranomaisille, 

jota asia koskee - rakennusvalvonta, pelastustoimi jne., jotta asioihin pystyy puuttumaan. 
Ehkä niin, että tarkastaja tarkastaa ja kirjaa ja viranomainen toimii sen jälkeen.” 

• ” Koemme velvollisuutena antaa informaation koosteina Raklille, jonka kautta tieto taas 
leviää koko rakennusalalle.” 

• ”Jos suunnitelmissa tai kantavissa rakenteissa havaitaan ongelmia, on rakennusvalvon-
nan saatava tieto. Korjaussuunnitelmat on kuitenkin esitettävä rakennusvalvonnalle.” 

• ”Raporttien on mentävä ruohonjuuritasolle, niille jotka käytännössä tekevät huoltotoimen-
piteitä!” 
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• ” Lisäksi nykyään on usein eri käyttäjä ja heille pitäisi ehdottomasti avoimesti myös ker-
toa.” 

• ”Huoltokirjaan pitää tehdä merkinnät ja sen pohjalta niitä käsitellään. Ja sinne myös kui-
tataan, mitä on tehty.” 

 
b. Miten viranomaisten välisen tiedonkulun tulisi a siassa toimia?  

 
Vastaajilla ei ollut selkeää näkemystä eri viranomaisten välisestä toiminnasta. Tähän kysymyk-
seen vastattiin enemmän siitä näkökulmasta, miten viranomaiset ylipäätään tulevat informoiduik-
si katsastusten tuloksista. Valtakunnallinen katsastusjärjestelmä tuottaisi paljon dokumentaatiota, 
jonka ajateltiin kiinnostavan ainakin neljää eri tahoa: viranomaisia (ympäristöministeriö, raken-
nusvalvonta ja pelastustoimi), kiinteistön omistajaa, kiinteistön käyttäjää ja rakennus- ja kiinteis-
töalan ammattilaisia. Jonkinlaista valtakunnallista tietokantaa tiedon tallentumiseksi toivottiin 
ainakin viranomaiskäyttöä varten, mutta tietokannan ylläpitäjää ja siitä vastuuta kantavaa koti-
pesää ei uskallettu veikata. Vakuutusyhtiöt eivät myöskään ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi. Mi-
nimissään pitäisi tallentaa katsastuksessa havaitut poikkeamat ja tunnistetut vaaratilanteet tai 
mahdolliset vaaran aiheuttajat. Alan järjestöjen katsottiin olevan yksi mahdollisuus asian eteen-
päin viemiseksi. 
 

• ”Jos tämä toimisi hyvin, pitäisi katsastustulosten olla jossain valtakunnallisessa rekiste-
rissä. Paikallisen rakennusvalvonnan pitäisi päästä näkemään tulokset. Muutoksiin tai 
korjauksiin rakennuslupia haettaessa näkisi myös, onko vanhat korjaussuositukset toteu-
tettu.” 

• ”Viranomainen ei voi katsastusraportteja arkistoida. Paljonhan tästä tietoa tulee ja se olisi 
hyvä analysoida ja tiedottaa – myös viranomaisille. Luulisi, että vakuutusyhtiöillä olisi in-
tressiä tässä asiassa.” 

• ”Ydin on, että homma toimii paikallisesti. Valtakunnallisesti OM:n ja YM:n keskitetyn tie-
don tarve on kysymysmerkki.” 

• ”Jos johonkin toimenpiteisiin joku viranomainen ryhtyy, niin sen tiedon pitää siirtyä myös 
muille asianosaisille viranomaisille. Tarkastuksia on jo nyt myös yhdistetty.” 

• ”Rakennusvalvonta ja pelastusviranomaisille pitäisi raportoida ainakin poikkeamista.” 
• ”Viranomaisten toiminnan koordinointi on muutenkin hankalaa ja ratkaisut vaihtelevia.” 
• ”Viranomainen voisi kiinnittää huomion uuden rakennuksen loppukatselmuksessa, että 

huoltokirjassa on katsastukseen liittyvät asiat kirjattu ja tuotu asia siten kiinteistönpidon 
puolelle.” 

• ”Näen niin päin, että menisimme hierarkisesti. Ylöspäin näemme, että viestit, jotka tulevat 
kiinteistönomistajilta pitäisi koota Raklin toimesta ja heidän tehtävänsä voisi olla keskus-
tella viranomaisten kanssa.” 

 
c. Miten katsastajan suosittelemien toimenpiteiden suorittamista tulisi kontrolloida?  

 
Vastauksissa esiintyi suurta skeptisyyttä korjaustoimien suorittamista kohtaan. Alalla vallitsevan 
kulttuurin todettiin ohjaavan minimisuorituksiin ja välttämättömienkin korjaustoimenpiteiden lyk-
käämiseen. Toisaalta todettiin, että asiantuntevat omistajat hoitavat rakennuksiaan esimerkilli-
sesti ilman erillisiä suosituksiakin ja ylläpito voi olla hyvinkin tarkasti suunniteltua ja korjaustoi-
menpiteet oikeaoppisesti ajoitettuja. Ulkopuolista kontrollia pidettiin tarpeellisena niille, jotka eivät 
hoida asioita omatoimisesti muutenkaan. Ongelmana on kontrollin kohdistaminen näihin toimijoi-
hin.  
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Viranomaispuolelta paikallisen rakennusvalvonnan nähtiin olevan ainoa taho, jolla voi olla mah-
dollisuuksia ja osaamista suorittaa kontrollointia ja tarvittaessa määrätä sanktioita (lähinnä käyt-
tökielto tai sen uhka). Ongelmana tässä nähtiin toiminnan resurssointi ja rahoittaminen. Keven-
nettynä mallina nähtiin omistajalta rakennusvalvontaan tuleva raportti, että korjaukset on tehty, 
jolloin erillisiä katselmuksia ei tarvitsisi tehdä. 
 

• ”Rakennusvalvonnan pitäisi kontrolloida. Jos ei rakennusvalvonta, niin kuka sitten?” 
• ”Sanktiomenettely on jo nyt keskustelujen alla. Jos on hyvin oleellinen puute niin se voi 

johtaa myös toiminnan rajoittamiseen, esim. käyttökieltoihin jne. Pienemmät puutteet 
ovat tietenkin jälkivalvonnan piirissä. Kun ilmoitetaan oikealle taholle, niin kyllä asiat 
yleensä hoituu.” 

• ”Rakennusvalvonta voisi tietysti tulla valvovaksi viranomaiseksi. Korjaussuunnitelma pi-
täisi esim. hyväksyttää rakennusvalvonnalla ja loppukontrolli voisi olla rakennusvalvon-
nalla. Jos tästä tulee valtakunnallinen järjestelmä, niin paljon muita viranomaisia ei ole 
kuin rakennusvalvonta.”  

• ”Riippuu vähän, miltä tasolta asioita on tarkoitus tehdä. Kiinteistön omistajan intressi ja 
velvollisuushan korjaustoimenpide on. Hänen oma tarkastus on tässä tapa. Jonkun ta-
soisella jälkiraportoinnilla tämä pitäisi hoitaa.” 

• ”Tämä on tietysti ongelma. Kiinteistön omistajan intressissähän korjaustoimenpiteet ovat, 
mutta jos he eivät toimi, niin ei siinä raportit paljoa auta. Sanktioita ei voi määrätä kuin vi-
ranomaiset, mutta se voisi toimia pakotteena.” 

• ”Meidän puoleltamme olisi ihan hyvä, jos valvontajärjestelmä saataisiin esim. viranomais-
toimintana organisoitua.” 

• ”Jotenkin! Samat virheet toistuvat nyt. Kiinteistöpäällikön pitäisi opastaa ja kouluttaa käyt-
töhenkilökuntaa. Pitäisi esim. teipata kielletyt alueet kiinnityksille. Tässä on isoja eroja, 
esim. Hartwall Lahti toimii hyvin, mutta Variston Kodin Ykkosessä on puutteita.  

• Taloyhtiön hallitus on luontaisesti vastuussa, jos korjauksia ei tehdä. 
• Jos kantaviin rakenteisiin kohdistuvia korjaustöitä on suositeltu, on nämä tuotava raken-

nusvalvonnan tietoon. Valvonta tapahtuu loppukatselmuksen kautta ja tämän työn osalta 
asiakirjat arkistoidaan. Korjaukset ovat kiinteistönomistajan vastuulla ja jos hän ei korja-
uksia tee niin se jää kiinteistön omistajan vastuulle. 

 
 
Kysymys 11. Miten arvioisitte mahdollisen katsastus menettelyn käyttöönoton ja hyödyn-
tämisen onnistuvan?  
 

a. Millä edellytyksillä?  
 

Keskeisiä tunnistettuja edellytyksiä katsastusmenettelyn onnistumiselle olivat 
1. Palvelu on tuotteistettu 
2. Pystytään osoittamaan hyötyjä omistajille ja/tai käyttäjille 
3. Toimijat ovat arvostettuja 
4. Asiasta on tiedotettu oikein 
5. Järjestöjen tuki 
6. Menettely on lakisääteinen 

 
Vastaajat toivat yllä esitettyjä asioita julki seuraavasti: 

• ”Jos asiasta puhutaan oikealla tavalla ja etukäteen, ennen seuraavaa onnettomuutta.” 
• ”Omistajan on ensin ymmärrettävä, mistä on kysymys ja miten vakavista asioista.” 
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• ”Järjestelmästä on oltava rakennuksen omistajalle tai käyttäjälle hyötyä – esimerkiksi 
pystyt osoittamaan, että rakennuksen turvallisuustaso on parempi kuin kilpailijalla.” 

• ”Jos tästä saadaan joitakin hyötyjä näkyviin, niin asia menee paremmin läpi.” 
• ”Paketti pitäisi myydä ihmisille ymmärrettävästi. Rakennusten omistajat pitäisi saada ak-

tiivisesti itse toimimaan.” 
• ”Pelkkä tietokin on jo lisäarvo – ennakoiva kiinteistönpito on hyvä asia – ongelmakohtia 

selvitetään etukäteen.” 
• ”Kyllä lainsäädäntö on yksi edellytys.”  
• ”Lainsäädännöllä tietysti saadaan toimimaan. Mutta mihin vedetään raja? Byrokratiaa pi-

täisi vähentää ja siksi menettelyä pitäisi rajata tiukasti.  
• ”Jos olisi tuotteistettu palvelu, niin sitä voitaisiin käyttääkin.”  
• ”Jos toimittajat olisivat arvostettuja, niin myymällä kiinteistönpitopäälliköille selkeää tuo-

tetta voisi se mennä kaupaksikin.” 
• ”Mikä lisäarvo tästä saadaan? Saako sellainen Prisma paremmin maitoa kaupaksi, jonka 

ovenpielessä lukee, että rakennus on katsastettu? Voisiko yksi olla se, että todistus on 
laitettava julkisesti esille? Esimerkiksi hisseissähän on katsastustarrat seinissä näkyvillä.”  

• ”Kyllä tarkastus varmaan saadaan toimimaan, mutta miten esim. viimeksi tehdyn tarkas-
tuskierroksen suositukset siirtyivät toimenpiteiksi?” 

• ”Tämä pitäisi pystyä kääntämään niin, että tästä on hyöytä omistajalle, eikä viranomais-
ten valvontakeksintö.” 

• ”Aineellisia tai aineettomia hyötyjä tällä pitäisi saada aikaan.” 
• Jos huoltokirja tulisi kaikkiin rakennuksiin pakollisiksi, voisi jatkuva huoltaminen toimia 

eräänlaisena katsastamisena. Taloyhtiöllä pitää olla jotain hyötyä katsastamisesta. 
• ”Jos omistaja saisi esim. alennusta vakuutuksissa, voisi motivaatio lisääntyä. Vrt. ruotsa-

lainen value guarantee –järjestelmä = riskiarviomenettely, jonka perusteella vakuutusyh-
tiöt antavat alennusta.” 

• ”Joku vakuutuskin voi olla niin, että vakuutuksen saamisen ehtona on katsastaminen, tai 
alennuksia vakuutuksissa ja muuta porkkanaa.” 

• ”Jos tämän saisi vakuutusmaksuun hyvityksenä tai bonuksena tai niille, jotka eivät kat-
sasta tulisi kovemmat maksut.”  

• ”Järjestöillä (Rakli, RT jne.) pitäisi olla roolia omien jäsentensä suhteen.” 
 
b. Mitä potentiaalisia ongelmia menettelyssä voisi ilmetä?  

 
Keskeisiä tunnistettuja ongelmia olivat: 

1. Omistajat eivät näe katsastuksesta hyötyä itselleen. 
2. Katsastajiksi ei saada osaavia ihmisiä tai osaavia ihmisiä ei ole tarpeeksi. 
3. Katsastustulokset eivät ole luotettavia. 
4. Katsastukseen aletaan luottaa liikaa. 
5. Hinta muodostuu liian korkeaksi. 
6. Maksuhaluttomuus, vaikka hinta olisi kohtuullinenkin. 
7. Yleinen välinpitämättömyys. 
8. Vapaaehtoisena menettelynä ei noudateta. 
9. Tarkastuskohteisiin ei päästä lähelle. 
10. Korjaustoimenpiteitä ei seurata. 

 
Vastaajat toivat edellä esitettyjä ongelmia julki seuraavasti: 
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• ”Jos ei nähdä hyötyjä, eikä se palvele mitään, niin ei varmaan tule käyttöön. Useampia 
tarkastuksia voisi yhdistellä, ettei tule yhtä tarkastusta lisää! Tällä tavalla omistaja voisi 
saada synergiahyötyjä.” 

• ”Jos tästä ei nähdä hyötyjä ja pahimmillaan tuodaan lainsäädännöllä vaatimus tehdä ’pa-
peri’ niin se tehdään vain muodon vuoksi. Tämä on uskottavuusasia.” 

• ”Pätevien tarkastajien löytäminen voi olla ongelma.” 
• ”Toimivuuden kannalta olennaista, jopa kriittistä on se, että on osaavia ihmisiä, jotka 

osaavat katsastuksen tehdä.”  
• ”Iso ongelma on se, että onko katsastusraportti oikein? Jos annetaan huono arvio ja kor-

jataan turhaan tai sitten ei huomata jotain.” 
• ”Rakennesuunnittelutoimistot ovat nostaneet asiantuntijuudessa profiiliaan, mutta toimin-

nassa on hajontaa.” 
• ”Tilaajan näkökulmasta on äärettömän tärkeää, että tarkastus on luotettava. Miten saa-

daan varmistettua se, että katsastajien laatu on kohdallaan ja tekijät vastuullisia?” 
• ”Kustannukset voivat olla henkinen ongelma.” 
• ”Hinta tulee olemaan yksi keskeinen tekijä. Moni ei ymmärrä, että kun lähdetään teke-

mään perusteellista katsastusta, niin se maksaa.”  
• ”Rahan säästäminen on yksi ongelma.” 
• ”Mitä pienempi kohde, sitä isompi ongelma on katsastuksen hinta.” 
• ”Ongelma voi olla tilaajan valmius ja halu maksaa tästä toiminnasta.” 
• ”Asunto-osakeyhtiössä kaikki päätökset vaikuttavat osakkaiden omaisuuteen, mutta hy-

vätkin asiat voivat jäädä kustannussyistä tekemättä.” 
• ”Ongelmana on yleinen osaamattomuus ja ymmärtämättömyys tai jopa välinpitämättö-

myys eri tasoilla, omistajista lähtien.” 
• ”Riskien vähättely on yksi ongelma.” 
• ”Jos toimenpide ei ole lakisääteinen, niin pahoin pelkään, että katsastukset jäävät teke-

mättä.” 
• ”Vapaaehtoisuuteen liittyy aina ongelma, että kaikki eivät kuitenkaan toimi ohjeistuksen 

mukaan. Itseään kunnioittava kiinteistönomistaja hoitaa asiat, mutta sitten on sellaisia, 
jotka eivät hoida. Lakisääteisenä ehkä noudatettaisiin paremmin.” 

• ”Toisaalta voi olla, että aletaan luottamaan katsastukseen liikaa, eivätkä todelliset ongel-
mat saa tarpeeksi huomiota.” 

• ”Kun on alaslasketut katot ja ehkä yläpohjassa vielä villalevyt kiinnitettynä ääneneristyk-
sen vuoksi niin kantavia rakenteita ei näe. Marketeissa on yleensä parempi tilanne, kun 
kaikki rakenteet näkyvät.” 

• ”Vastuuketjut ovat epäselviä. Miten esimiehet toimivat saamansa tiedon/raportin kans-
sa?” 

• ”Korjaustöiden seuranta ja valvonta on myös ongelma. Jotenkin pitäisi seurata, että kor-
jaustoimenpiteet myös tehdään. Miten rakennusvalvonta voitaisiin kytkeä tähän?” 

 
c. Millainen katsastuksen kustannustason pitäisi ol la? 

 
Katsastuksen kustannustason arveltiin asettuvan muutaman tuhannen euron luokkaan per kohde 
riippuen kuitenkin kohteen koosta ja menettelyn laajuudesta. Mikäli katsastuksen perusteella 
joudutaan lisätutkimuksiin tai toimenpiteisiin, maksavat ne jotain erikseen. Ristiriitaa oli havaitta-
vissa vastaajien erittäin korkeatasoisen katsastajan osaamis- ja kokemusvaatimuksen ja alhai-
sen hinnan välillä. Yleisesti katsastuksen hintatasoa verrattiin kuntoarvion hintatasoon. 
 

• ”Kuntoarvion hinta, joka on suuruusluokkaa 4-5.000 €.” 
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• ”Ehkä joitain tuhansia euroja.” 
• ”Rakenteellinen katsastus voisi olla yhdellä ihmisellä n. viikon työ eli suuruusluokaltaan 

tuhansia euroja.” 
• ”Kustannustaso on suorassa suhteessa käytettyyn työmäärään – satasista tuhansiin per 

kohde.” 
• ”Varmasti puhutaan kuitenkin kymmenistä tuhansista tai ainakin tuhansista euroista, riip-

puu tietysti kohteen koosta, mutta katsastuksen piirissä olevat varmasti ovat aina isoja.” 
• ”Jos kyseessä on silmämääräinen tarkastus ja koskee vain rakenteita, niin ei kustannus 

voi olla kovin merkittävä. Pitäisi olla huomattavasti vähemmän kuin kuntokartoituksen hin-
ta, koska siinä tehdään havaintoja myös eri rakennusosien kunnosta ja rakennusfysikaa-
lisista asioista.” 

• ”Ei saa ainakaan suunnittelukustannuksia kaksinkertaistaa. Jos ei puhuta mistään kovin 
isoista summista, niin kyllä valveutuneet rakennuttajat ovat valmiita maksamaan. Tämä 
tulee takaisin imagon kautta.” 

• ”Jos tarkastetaan suunnitelmat ja sitten kohteessa niin esim. Jumbon työmäärä on var-
masti suuruusluokaltaan kuukauden mittainen yhdeltä henkilöltä.” 

• ”Meillä tarkastamisen kustannus ei ainakaan viimeksi ollut mitenkään päätä huimaava.” 
• ”Jos siinä on vastuullisia tekijöitä, niin hinta tulee asettumaan kohdalleen automaattisesti 

markkinatalouden lakien mukaan.” 
• ”Jos kohteesta paljastuu paljon lisätutkimusaiheita, tulee hintakin muodostumaan toisek-

si. Kohdekohtaisia eroja on varmasti paljon – riippuu rakennuksen vaativuudesta ja mo-
nimutkaisuudesta.” 

 
 
Kysymys 12. Muita mieleen tulevia asioita rakennusk annan tilasta, kunnossapidosta, kat-
sastusmenettelyn tarvepohjasta tms. – sana on vapaa . 
 
Haastattelun ”sana on vapaa” –osio nosti esiin seuraavat spontaanit kommentit: 
 

• ”Jos katsastus olisi sama kuin kuntoarvio ja pitäisi sisällään turvallisuusriskit, tulevat tä-
hän satsatut eurot varmasti takaisin. Tämä on fiksua, mutta löytyykö markkinoilta tätä fik-
suutta?”  

• ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän sitoutuminen ja asenne ovat keskeisiä. Tästä löytyy 
isoja eroja.” 

• ”Olisi hyvä, jos ylläpidon kulttuuri saadaan rakennettua ilman viranomaispakkoa, mutta 
jos se ei onnistu, niin pitää olla rohkeutta aloittaa myös viranomaisohjaus. Myös pakko 
voi aikaansaada hyvää kulttuuria, vaikka pakkoa usein vastustetaankin.” 

• ”Yleinen valistus on tärkeää.” 
• ”Käytössä on puutteita – käyttöhenkilökunta ei aina ole saman tasoista kuin rakennettu 

tekniikka. ” 
• ”Kunnossapidossa tulee myös yllätyksiä – talo onkin paljon huonommassa kunnossa kuin 

on luultu.” 
• ”Laatupuutteet ovat yleisiä ja yhtenä tekijänä riskikartassa. Urakoitsijoiden työn laatu 

vaihtelee paljon.” 
• ”Rakentamisen ääripäät ovat leveällä. Joissakin kohti on erittäin hyvää osaamista ja tah-

totilaa, mutta toisessa päässä tehdään vain, jos ja kun viranomainen vaatii.”  
• ”Palvelujen ulkoistamisen laaturiskit ovat ilmeisiä. Jos pyritään mahdollisimman alhaiseen 

hintaan, niin riski laadun putoamiselle on olemassa. Tämä koskee esim. ylläpitoa, kun-
nostusta, siivousta jne.” 
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• ”Monta asiaa olisi vältetty, jos isännöitsijöiden osaamistaso olisi ollut riittävän hyvä. Isän-
nöinnin koulutus pitäisi laittaa kuntoon.” 

• ”Tällä hetkellä huoli on siitä, mistä ammattilaiset löytyvät tulevaisuudessa – koko ketjus-
sa. Hyvistä ihmisistä kilpailevat kaikki.” 

• ”Usein käyttöönotossa jo nähdään etukäteen, että tuota ei pidetä kunnossa, kun on tehty 
hankala ratkaisu. Tällöin huoltokirjaan kirjataan ohjeet, mutta usein niitä ei käytännössä 
noudateta.” 

• ”Erityisesti uimahalleille olemme kehittäneet tarkennettua käyttöönottomenettelyä, ihan 
toimintakokeista lähtien.”  

• ”Koko katsastustoiminta olisi linjassa kokonaisuuden katselmoinnin kanssa ja siinä moni 
tukeutuu toisiinsa. Katsastus voisi nitoa nämä asiat yhteen.” 

• ”On tärkeää, että selkeytetään rooleja – on perinteinen rakennusvalvonta ja siihen liittyvät 
tehtävät, on kuntokartoitukset ja sitten voi olla katsastusmenettely. Nämä eivät saisi 
mennä päällekkäin.” 

• ”Suurella osalla kiinteistöjä on korjausvelkaa. Elinkaaren hallinnan kautta korjaussuunni-
telmat pitäisi periaatteessa olla käytössä koko ajan.” 

• ”Korjausvelka kasvaa liikuntarakennuksissa. Aina, kun on kunnalla tiukempi budjettitilan-
ne, niin liikuntapaikoista tingitään helpommin kuin esim. kouluista tai sairaaloista.” 

• ”Köyhän miehen korjaukset ovat problemaattisia – korjataan liian vähän tai väärin” 
• ”Ei olla vielä yleisesti tajuttu, että rakennusvaiheen kustannus on vain pieni osa raken-

nuksen elinkaaren aikaisesta kustannuksesta. Investointivaiheen säästöt saatetaan mak-
saa käytön aikana moninkertaisesti lisäkustannuksina.”  

• ”Tulevia kustannuksia pitäisi pystyä diskonttaamaan ostohetkeen. Elinkaarikustannukset 
pitäisi tuoda mukaan keskusteluun.” 

• ”Tosi hyvä idea, että tällaista selvitetään – aihetta varmasti on. Vaatii varmasti paljon työ-
tä, ennen kuin tämä on läpi ja että menettely on järkevä ja oikeasti rakennuttajien ja kiin-
teistönomistajien käytössä.” 

• ”Me ostamme valmiita kiinteistöjä ja luotamme, että niissä on kestävät rakenteet.” 
• ”Määrätyssä laajuudessa katsastusmenettely on paikallaan, mutta varsinainen kunnos-

sapito on oma asiansa. Me panostamme rakennusten kuntoon systemaattisesti.” 
• ”Huoltomiesten ja henkilökunnan haastattelu heidän havaitsemistaan epäkohdista on tär-

keä! He tuntevat rakennuksen parhaiten.” 
• ”Esim. jälkikiinnitysohjeet rakennusten seinissä tai huoltokirjassa olisi hyvä menettely.” 
• ”Katsastaja voisi olla eräänlainen ”omahoitaja”. Sama kaveri kävisi rakennuksessa use-

ammin.” 
• ”60-luvun elementtirakennukset ovat varmasti suurin pommi.” 

• ”Vakuutusyhtiöt ovat systematisoineet ja huomanneet, että hyvä kunnossapito tuottaa 
hyötyjä.” 

• ”Osasta valmiista rakennuksista huoltokirja on tehty vain siksi, että sitä vaaditaan ja jo 
lähtökohtaisesti tällöin tietää, että rakennus tulee jäämään oman onnensa nojaan.” 

• ”Edellisestä kierroksesta (2003 – 2004) olisi hyvä saada yhteenveto. Mitä ongelmia löytyi 
mistäkin rakennetyypistä (Raklin tietokanta)?” 
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6 Johtopäätökset ja suositukset 

 

6.1 Millaisiin rakennuksiin katsastus pitäisi kohde ntaa? 

 
Tehdyn selvityksen perusteella katsastaminen pitäisi kohdentaa rakennuksiin, joissa rakennuk-
sen suunnittelussa, rakentamisessa tai käytössä tapahtuvasta virheestä voi seurata suuronnet-
tomuuden vaara tai rakennuksen käyttöön liittyy erityinen vaativuus tai poikkeavuus. Määrittely 
on sama kuin erityismenettelyn pääperiaatteissa on esitetty.  
 
Katsastuksen piiriin voisivat siten kuulua erityismenettelyohjeen mukaisesti määriteltynä riski-
tasoon 3 kuuluvat rakennukset (1=vähäinen riski, 2=keskisuuri riski, 3= suuri riski). Näinkin arvi-
oiden katsastuksen piiriin kuuluisi kymmeniä tuhansia olemassa olevia rakennuksia. Uusien ra-
kennusten katsastuksen tarve määriteltäisiin samoilla kriteereillä rakennesuunnittelijan toimesta. 
Katsastuksen piiriin kuuluvuuden yhteydessä tulisi huomioida etenkin se, että vaikkei rakennus 
käyttötarkoitukseltaan osuisi automaattisesti suureen riskiryhmään, voi se silti sisältää esimerkik-
si lasirakenteita, vaarallisia alakattorakenteita tai muita yksityiskohtiensa vuoksi riskillisiä osia, 
jotka pitää tunnistaa ja tällä nojalla sisällyttää kohde katsastuksen piiriin. Alla on esitetty esimerk-
kejä riskillisimmistä rakennustyypeistä: 
 

• Urheiluhallit, konsertti- ja kokousrakennukset, kauppahallit, muut vastaavat yleisötilat 
• Korkeat rakennukset 
• Urheilu- ym. katsomot 
• Uimahallit, kylpylät 
• Suuret teollisuus- ja varastokiinteistöt 
• Suuret maatalousrakennukset 

 

6.2 Millainen katsastusmenettely voisi olla? 

Keskeisimmäksi ongelmaksi selvityksessä todettiin rakenteelliset kysymykset. Rakenteiden pet-
tämisellä on suurimmat taloudelliset ja inhimilliset seuraukset. Tämän perusteella katsastusme-
nettely kannattanee rajata ainakin alkuvaiheessa käsittelemään vain rakenteellisia seikkoja, mut-
ta kuitenkin myös muita kuin kantavia rakenteita (esim. lasirakenteet, alaslasketut katot jne.).  

Seuraavan sivun taulukossa 3 on kuvattu menettelyn alustavia yksityiskohtia. Niitä suunnitelta-
essa lähtökohtana pidettiin, että rakennusvalvonta on tarkastanut uusien rakennusten suunnitteli-
joiden pätevyyden ja erityismenettelyä on käytetty asianmukaisesti hyväksi ja suunnittelun oikeel-
lisuus on tällä tavalla varmistettu. Tällä perusteella erityismenettelyn voimaantulon jälkeen ra-
kennettujen rakennusten katsastamisessa ei keskityttäisi suunnitteluvirheiden etsintään vaan 
ainoastaan suunnitelmista poikkeamisiin ja alkavien vaurioiden tai tunnetusti riskialttiiden raken-
teiden tai kohtien tarkkailuun.  

Olemassa olevien rakennusten suunnitelmien ja lähtötietojen tarkastelua pidetään mielekkäänä 
lähinnä sen määrittämiseksi, mitkä kyseisessä rakennustyypissä voisivat olla huomionarvoisia 
riskirakenteita tai vaurioalttiita kohtia tai mitä on mahdollisesti muutettu. Tarkastelu kohdistetaan 
etenkin käytön tai olosuhteiden mukanaan tuomiin muutoksiin ja muihin ”epäilyttäviin” seikkoihin. 
Keskeistä on myös piilossa olevien rakenteiden tarkastelu.  
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OMINAISUUS EHDOTETTAVA RATKAISU 

Katsastuksen piiriin 
kuuluvat rakennukset 

Ks. selvitystyön kohta 2. Riskillisiin rakennuksiin katsotaan kuuluvaksi: 

- Urheiluhallit, jäähallit, konsertti- ja kokousrakennukset, kauppahallit, tmv.yleisötilat  

- Korkeat rakennukset 

- Urheilu- ym. katsomot 

- Uimahallit, kylpylät 

- Suuret varasto- ja teollisuuskiinteistöt ja maatalouden tuotantorakennukset 

Katsastuksen laajuus 

Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää kantavien rakenteiden tarkastamista sekä 
muiden riskillisiksi tunnistettujen rakenteiden kuten lasirakenteet, alaslasketut katot 
jne. katsastusta. Rakennusfysikaaliset ja –biologiset asiat kuuluisivat katsastukseen 
vain siinä laajuudessa kuin niillä on haitallista vaikutusta (esim. kosteusrasitus) 
rakenteisiin. Katsastaja voi kuitenkin mainita raportissaan kaikki huolestuttavat ha-
vainnot, vaikka ne eivät suoranaisesti kuuluisikaan katsastuksen piiriin. Uudisraken-
tamisessa rakennesuunnittelija voisi määritellä käytön aikana tarkkailtavat kohdat ja 
katsastuksen määrävälit. 

Katsastuksen 
suorittamisväli 

Uusissa rakennuksissa ensimmäinen katsastus tulisi suorittaa takuutarkastuksen 
yhteydessä lähtötilanteen määrittämiseksi. Olemassa olevissa rakennuksissa lähtöti-
lanne pitäisi selvittää erikseen. Suunnittelijan tulisi määritellä jatkotarkastusten aika-
väli, lähtökohtaisesti n. 5-20 vuotta, rakennustyyppikohtaisista erityispiirteistä riippu-
en. 
Mikäli katsastuksessa havaitaan korjaustarpeita, tulisi toimenpiteiden suorittaminen 
varmistaa kohtuullisen ajan kuluttua tapahtuvalla jälkitarkastuksella. Myös poikkeuk-
sellisten olosuhteiden kuten runsaslumisen talven johdosta ylimääräisiä katsastuksia 
voidaan suorittaa tarvelähtöisesti.  

Suorittamistapa 

Lähtökohtana voidaan pitää rakenteiden lähietäisyydeltä tapahtuvaa systemaattista 
silmämääräistä tarkastelua. Toimintaa ohjattaisiin rakennus- ja rakennekohtaisilla 
katsastusohjeilla. Havaittaessa silmämääräisesti vaurion mahdollisuutta, voitaisiin 
määrätä tarpeen mukaan suoritettavaksi kokeita ja mittauksia (perustuen ohjeistuk-
seen vauriotyypeistä ja niiden havaitsemistavoista rakennekohtaisesti). Suunnitelmi-
en ja mahdollisten muiden lähtötietojen tarkastelua tulisi suorittaa siinä määrin, että 
pystyttäisiin havaitsemaan tehtyjä merkittäviä muutoksia. 

Katsastajaan kohdistuvat 
pätevyys- ym.vaatimukset 

Haastattelujen perusteella suunnittelijataustaa pidetään ehdottomana lähtökohtana. 
AA-suunnittelijoiden käyttöä etenkin katsastuskohteen lähtötilanteen määrittämiseksi 
ja vaaranpaikkojen ennakoimiseksi pidetään tarpeellisena. Katsastajat olisivat siis 
yksityisistä organisaatioista. Heidän toimintansa luotettavuuden ja tasalaatuisuuden 
kannalta olisi jatkossa olennaista, että toimijat voisivat yksilö- tai yritystasoisesti 
hankkia pätevyydelleen akkreditoinnin puolueettomalta instanssilta (FISE, Inspecta). 

Katsastuksen ohjeistus 

Katsastusmenettelyn tuominen työkaluksi rakenteellisen turvallisuuden ylläpitoon 
edellyttää tiedonvälitystä menettelyn tarkoituksesta ja toteuttamisesta etenkin kiin-
teistön omistajille sekä katsastajille. Eräs jatkoselvityksen kohde olisikin eri raken-
nustyyppien ominaispiirteiden sekä rakennusosakohteiden ominaisvaurioiden kartoit-
taminen ja näiden tulosten hyödyntäminen katsastusohjeiden laatimisessa. Menette-
lyn on siis oltava määrämuotoinen ja eri rakennustyyppeihin omansa. Ohjeiden 
tarkoituksena olisi tuottaa korkealaatuista ja tasavertaista katsastustyötä; vaadittai-
siin yksityiskohtaista ohjekirjaa joka sisältää yksityiskohtaiset säännöt tarkastetta-
vaan rakenneosaan liittyen, tarkastusmenetelmät sekä havaittavaksi odotettavat 
(tyypillisimmät) viat ja puutteet. Ohjeiden olemassaolo palvelisi myös asiakkaan 
odotuksia: menettelyn kulun on oltava johdonmukainen ja läpinäkyvä. 

Muita huomautuksia mm. 
toimenpiteistä ja raportoin-
nista 

Ensimmäisen katsastustapahtuman löydökset tulisi joko kirjata olemassa olevaan 
huoltokirjaan tai luoda huoltokirjaa vastaava katsastusasiakirja. Näin varmistettaisiin, 
että vanhoillekin rakennuksille tehtäisiin kunnossapitoa ja rakenteellista turvallisuutta 
edistävä tietopankki. Tietojen keräykseen voitaisiin ajatella luotavan taltiointiohjeet 
jotta katsastuksen tulosten dokumentointikin pysyisi tasalaatuisena ja määrämuotoi-
sena. Tarkoituksenmukaista olisi myös koota katsastuksissa havaittuja virheitä yh-
teen alan yleistä käyttöä ja seurantaa varten. Merkittävimmät havainnot voitaisiin 
esimerkiksi toimittaa jonkun järjestön keräämään tietokantaan. 
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Taulukko 3. Katsastusmenettelyn olennaisimpia ominaisuuksia. 

6.3 Kustannukset ja vastuusuhteet 

Käytössä oleva kuntotarkastusmenettely muodostaa tietyn perustason katsastuksen kustannuk-
sille, koska kuntotarkastus on menettelynä katsastukseen verrattava toimenpide. Keskeistä hin-
nan määräytymisessä on rakennuksen koko ja erityispiirteet, katsastamisen laajuus ja näiden 
kautta syntyvä katsastamiseen käytetty aika. Kustannus määräytyy asiantuntijan ajankäytön mu-
kaan. Mikäli menettely on vapaaehtoinen, tulevat kustannukset löytämään tasonsa markkinaeh-
toisesti. Yleisesti voidaan todeta, että tason pitäisi olla ”muutamia tuhansia euroja” kohteen koos-
ta riippuen. 

Viranomaismenettelynäkin toteutettuna katsastamisesta aiheutuu kustannuksia. Rakennusval-
vonta joutuisi todennäköisesti kiinnittämään katsastukseen ulkopuolisia suunnittelijoita tai tarkas-
tajia, eikä kustannustaso siten välttämättä poikkeaisi kaupallisesta toiminnasta. Kuntien ei voida 
olettaa subventoivan katsastuksia omista budjeteistaan. 

Kustannusvastuu katsastamisesta on lähtökohtaisesti rakennuksen omistajalla, jollei hän ole sitä 
sopimuksella jollekin toiselle siirtänyt. 

6.4 Menettelyn potentiaaliset ongelmat 

 
Menettelyn heikkouksia ja vahvuuksia analysoitiin muodostamalla SWOT-nelikenttä (kuva 3). 
Keskeisintä on, että katsastaminen on luotettavaa, tuottaa selkeää tietoa ja on hyödyllinen ra-
kennuksen omistajalle tai käyttäjälle.  
 
Suurimpana riskinä voidaan nähdä yhden ylimääräisen ja pahimmillaan jo olemassa olevien me-
nettelyjen kanssa päällekkäisen, pakollisen menettelyn kehittäminen. Katsastusmenettelyn hy-
väksyntä uutena ”ylimääräisenä” menettelynä voi muodostaa ongelman. Vaikka katsastusmenet-
telyllä voitaisiinkin löytää alkavia virheitä, joiden korjaus myöhemmin voisi tulla kalliiksi, voi myös 
katsastamisen kustannus olla menettelyn käyttöön ottoa hidastava tekijä. 
 
Edellytykset vapaaehtoiselle toiminnalle ovat olemassa: sortumista tai näkyvistä rikkoontumisista 
aiheutuvat imagotappiot omistajalle voivat olla suuriakin, eikä rakennuksen käytön keskeytyksiin 
ole yleisesti varaa. 
 
Koska katsastamisen piiriin ehdotetut rakennukset sisältävät vaativia rakenteita, voi ongelmaksi 
muodostua vaativien rakenteiden toimintaa ymmärtävien ihmisten puute. Korkeatasoisen asian-
tuntemuksen kytkeminen katsastusprosessiin tulee muodostamaan järjestelmälle keskeisen 
haasteen. 
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� Lisää luottamusta rakenteelliseen 
turvallisuuteen

� Informaatio rakennuksista lisääntyy 
elinkaaren eri vaiheissa

� Lisää tietoa erityyppisten rakenteiden 
vaurioitumisesta

� Ikääntymistä helpompi seurata

� Korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus
� Rakennusten kuntohistoria tallentuu 

� Resurssipula: korkeatasoisten 
suunnittelijoiden niukkuus

� Kustannusten suhde erityyppisten 
omistajien maksukykyyn

Vahvuudet Heikkoudet

Uhat
� Ei koeta velvoittavana ja/tai 

hyödyllisenä
� Rakennusten ongelmakohtia ei löydetä 

tai vaaratilanteita syntyy menettelystä 
huolimatta � uskottavuus kärsii

� Maksuhaluttomuus
� Yleinen välinpitämättömyys

� Korjaustoimenpiteitä ei tehdä

Mahdollisuudet
� Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy

� Muissa tarkastuksissa voidaan säästää
� Korostaa huolenpitovelvollisuutta �

parempi rakennusten kunto

� Hyödyntäminen imago-mielessä 
(kaupalliset toimijat)

� Järjestöt lähtevät mukaan tukemaan 
menettelyä

 

Kuva 3.  Mahdollisen katsastusmenettelyn SWOT-analyysi.  

 

6.5 Suositukset 

Tehdyn esiselvityksen perusteella suositamme katsastusmenettelyn kehittämistä ja käynnistä-
mistä riskillisiksi luokiteltavissa rakennuksissa vapaaehtoisena, mutta systemaattisena menette-
lynä.  

Menettelyn kehittämistä puoltaa yleinen näkemys katsastamisen tarpeesta ja turvattavan edun 
merkittävyys: rakenteellisen turvallisuuden puutteista aiheutuvien vahinkojen seuraamukset ovat 
niin vakavia, että kaikkia realistisia tapoja parantaa nykyisiä käytäntöjä tulee pitää tarkoituksen-
mukaisena.  

Haastatteluista kävi ilmi asiantuntijoiden huoli siitä, että rakentamisen ketjussa on hyvistä aikeis-
ta ja osittain toimivista prosesseista huolimatta vakavia puutteita. Välineitä virheiden vaikutusten 
minimointiin kaivataan. Tarvetta uudelle menettelylle puoltavat vastaavasti myös saavutettavissa 
olevat hyödyt omaisuuden arvon säilyttämisen ja henkilövahinkojen välttämisen ja imagohyötyjen 
muodossa. 

Uuden menettelyn perimmäisenä tavoitteena olisi varmistaa kriittisten, turvallisuuteen radikaa-
leimmin vaikuttavien rakenteiden, rakennusosien ja liitosten kestävyys riskillisissä rakennustyy-
peissä. Tarkoituksenmukaisinta on implementoida uutta systeemiä asteittain. Rakenteellisen 
turvallisuuden näkökulmasta sortumavaaraa voidaan pitää akuuteimpana ehkäistävänä vaarati-
lanteena. Menettelyä voidaan luonnollisesti käyttää ohjausvaikutusta antavana myös muun tyyp-
pisiin kuin määrittelemiimme rakennuksiin tai soveltaa sitä vapaaehtoisesti muin tavoin. 
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Suositamme ainakin seuraavia jatkotoimenpiteitä:: 
 

• Rakennusten tai rakennusten käytön erityispiirteistä johtuvia tyyppivikoja tulisi selvittää. 
Työtä on jo osittain tehty esimerkiksi puu- ja teräsrakenteiden sekä maatalousrakennus-
ten osalta VTT:n toimesta – kyseisistä raporteista saa hyvää osviittaa tarkkuustasoon. 
Erilaisille rakennuksille voitaisiin luoda omat katsastusoppaansa. 
 

• Rakennekohtaisen tarkastusohjeen laatiminen. Katsastusmenettely saadaan määrämuo-
toiseksi parhaiten tuottamalla ohjeistus siitä, miten eri rakenteet tulee tarkastaa ja mihin 
tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Rakennusosien ominaisvaurioiden kartoittaminen 
muun muassa aiempien tapahtuneiden vaurioiden sekä suunnittelijoiden määrittelemien 
kestävyysyksityiskohtien jne. pohjalta olisi olennaista, jotta voitaisiin tuottaa tasalaatuista 
katsastustyötä. Ohjeiden olemassaolo palvelisi myös asiakasta: menettely olisi ennakoi-
tavissa ja valveutuneimmat omistajat tai ylläpitohenkilöt voisivat rakennekohtaisiin huo-
mioihin perehdyttyään tarkkailla rakennusta myös itse paremmin. 

 
• Katsastuksen suorittavien toimijoiden akkreditointia tai katsastajien pätevyyden toden-

tamisen menettelyä tulisi kehittää. 
 

• Katsastusta suorittavien henkilöiden koulutusjärjestelmä tulisi kehittää. 
 

• Katsastamisen tulos pitäisi kirjata ja luovuttaa rakennuksen omistajalle ja käyttäjälle ja 
tallentaa johonkin tietokantaan jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedonvälityksen yksi-
tyiskohtia ja käytännön varmistamista (mm. valvovia ja tietoa kokoavia osapuolia) voisi 
selvittää tarkemmin toimivan systematiikan varmistamiseksi. 

 
• Katsastusmenettely pitää tuotteistaa järjestelmän selkeyden ja läpinäkyvyyden saavut-

tamiseksi. 
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7 Yhteenveto 

 

 

Rakenteiden kestävyys kaikissa käyttöolosuhteissa on välttämätön edellytys maankäyttö- ja ra-
kennuslain turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksen täyttämiseksi. Rakenteiden on täytettävä 
riittävät lujuus-, varmuus- ja toimivuusvaatimukset riippumatta hankkeesta ja rakennustyypistä. 
Näiden ominaisuuksien luotettavuus synnytetään suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä, mutta 
olennaista on myös olemassa olevan rakennuskannan kunnossapito kiinteistöjen käyttövaihees-
sa.  
 
Tämän selvityksen lähtökohtana ovat tällä vuosituhannella tapahtuneet kattoromahdukset, jotka 
ovat vakavimpia esimerkkejä rakenteellisen turvallisuuden laiminlyöntien seurauksista. Vaurioi-
den takana on ollut sekä lumikuormia että myös oleellisia suunnittelu- ja valmistusvirheitä. Yh-
teistä onnettomuuksiin joutuneille rakenteille on ollut pitkät jännevälit ja rakennusvirheet. Ylisuuri 
kuormitus ei selitä yhtäkään tapahtunutta sortumaa. 

Työryhmä suosittaa rakennusten katsastusmenettelyn kehittämistä ja käyttöönottoa riskillisiksi 
katsottavissa rakennuksissa systemaattisena menettelynä vapaaehtoispohjalta. Keskeisenä pe-
rusteena menettelyn suosittamiselle on yleinen käsitys rakentamisprosessin heikosta laaduntuot-
tokyvystä ja nykyisten tarkastusmenetelmien kyvyttömyydestä estää vakavienkin virheiden ja 
puutteiden pääsy rakennuksiin. Uusi menettely tarvitaan turvaamaan rakennusten turvallisuus, 
mutta se ei kuitenkaan saa olla päällekkäinen olemassa olevien menettelyjen kanssa.  

 
Vapaaehtoisuuteen on päädytty siksi, että useimmat kiinteistönomistajat hoitavat rakennusten 
kunnon ylläpidon jo nyt esimerkillisesti. Yleisen tietämyksen, helposti käyttöönotettavien menette-
lyjen ja katsastamisesta saatavien hyötyjen toivotaan kannustavan myös niitä toimijoita, joilla ei 
ole vakiintuneita menetelmiä rakennusten kunnon tarkkailuun, tarkastelemaan rakennuksensa 
kuntoa ja suorittamaan riittävää ylläpitoa rakennuksen elinkaaren aikana. 
 
Katsastamisella voi parhaimmillaan olla myös viranomaistoimintaa ja omistajien ja viranomaisten 
vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa parantava vaikutus. Katsastusraporteista kerääntyvä tieto 
muodostaa valtakunnallisesti kattavan tietokannan erilaisten rakennusten kunnon kehityksestä ja 
tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Mikäli tietoa pystytään järjestöjen tuella tiivistämään ja jalos-
tamaan, voi katsastamisella olla myös rakentamis- ja ylläpito-osaamista ja tietämystä lisäävä 
vaikutus. 
 
Katsastamisen tarve ja laajuus voitaisiin uusissa rakennuksissa määritellä suunnitteluvaiheessa 
ja ohjelma kirjata huoltokirjaan. Olemassa olevissa rakennuksissa pitäisi tehdä alkukatsastus 
lähtötilanteen selvittämiseksi ja todellisen katsastustarpeen ja määrävälien määrittelemiseksi. 
Silmämääräisen, läheltä tehdyn ja systemaattisen katsastamisen määräväli voisi lähtökohtaisesti 
olla 10 vuotta tai rakennustyypin, rakenneratkaisujen tai rakennuksen käytön mukaan erikseen 
määritelty väli (kuva 4). 
 
Menettelyn hyväksyttävyys vaatii selkeiden lisäarvojen tuottamista, yleisen mielipiteen ja kulttuu-
rin muokkaantumista ylläpitoa suosivaksi ja rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen ja viranomais-
ten tukea. 
 
 



RIL Sovittelu Oy  ESISELVITYS 
Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen katsastusmenettelyn avulla 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RIL Sovittelu Oy                                                            45                                                                                  
17.12.2007 

 
 
 
 

Rakennusten katsastaminen
(Suositellaan käytettäväksi kaikissa, mutta erityisesti AA-luokan rakennuksissa)

Erityismenettely

UUSI 

RAKENNUS

Alkukatsastus

Suunnittelija tunnistanut 

erityismenettelyn avulla riskilliset 

rakenteet

Suunnittelija kirjaa huoltokirjaan 

käytön aikana erityistä tarkkailua 

vaativat rakenteet ja rakennus-

osat ja määrittelee tarvittaessa 

yleisestä poikkeavan 

tarkastusvälin, esim. 2-5 v.

Loppukatselmus

Erityismenettely

Huoltokirja 

Kiinteistörekisteri

Huoltokirja

Huoltokirja

Kuntotarkastus

Tekninen DD

FISEn virhepankki

Kuntotarkastus tai DD 

voi olla sama asia kuin 

katsastus

Välikatsastus 

2-5 v.

Varsinainen katsastus 10 v.

Puutteiden 

jälkitarkastus

Suunnittelijan määrittelemien 

erityistarkkailua vaativien 

rakenteiden ja rakennusosien 

välitarkastus määritellyn 

tarkastusvälin mukaisesti sekä 

havaittujen puutteiden 

korjaamisen jälkitarkastus.

Määrämuotoinen 

katsastusmenettely, jolle luodaan 

alan yhteisesti hyväksymä normi ja 

jota järjestöt suosittelevat. 

Katsastajat akkreditoidaan.

Katsastuksen tuloksena syntyy 

”katsastustodistus” – raportti, 

jossa tulokset on eritelty. 

Tuloksista raportoidaan omistajalle 

ja  sovitun järjestön ylläpitämään 

tietokantaan, josta tehdään 

vuosittain yhteenvetoja alan ja 

FISEn virhepankin käyttöön. 

Arvio katsastus-

tarpeesta

Rakennuksen katsastamisen tarve 

arvioidaan

Suunnitelmien läpikäynti. 

Katsastaja kirjaa huoltokirjaan 

erityistä tarkkailua vaativat 

rakennusosat ja määrittelee 

tarvittaessa yleisestä poikkeavan 

tarkastusvälin

Rakenteiden kuormituksiin tehdyt 

muutokset tai jälkiasennukset on 

kirjattava huolto-/katsastuskirjaan 

ja ilmoitettava rakennusvalvontaan

Kaikki katsastuksen piiriin kuuluvat 

rakennukset tarkastetaan 

vähintään kriittisiksi tunnistetuilta 

osiltaan 10 vuoden välein. 

Kyseeseen voi tulla rakenteellinen 

tai rakennusfysikaalinen katsastus 

tai molemmat. 

Tiedonkeruussa voidaan käyttää 

hyväksi rakenteisiin asennettuja 

mittalaitteita tai/ja aistinvaraista 

läheltä tutkimista. Tarkempi 

menettely määritellään tehtyjen 

havaintojen mukaan

VANHA

RAKENNUS

Integrointi

nykyjärjestelmiin

Varsinainen katsastus 10 v.

Välikatsastus/

puutteiden 

jälkitarkastus

Ja
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Päivitetty 11.4.2008 
kokouksen perusteella 

 
Kuva 4. Ehdotetun rakennusten katsastusmenettelyn perusperiaatteita 
 



RIL Sovittelu Oy  ESISELVITYS 
Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen katsastusmenettelyn avulla 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RIL Sovittelu Oy                                                            46                                                                                  
17.12.2007 

Lähteet 
 

Haastattelut 

Pentti Leino, Pöyry Civil Oy. 1.2.2008. 

Esko Rantanen, Helsingin pelastuslaitos. 7.2.2008. 

Risto Järvelä, Opetusministeriö. 8.2.2008. 

Timo Jääskeläinen & Ilpo Valtaoja, SOK Kiinteistötoiminnot. 8.2.2008. 

Matti Kaijomaa, Raksystems-Anticimex Oy. 14.2.2008. 

Ilkka Ojala, Tampereen tilakeskus. 25.2.2008. 

Risto Levanto, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto. 26.2.2008. 

Tero Heikkilä, Isännöintiliitto. 27.2.2008. 

Reijo Tasanen, Finavia. 7.3.2008. 

Veli Matti Ojala, Finanssialan keskusliitto. 13.3.2008. 

Antti Siipola, ISS Palvelut. 14.3.2008. 

Raija Seppänen & Kjell Brännäs, Maa- ja metsätalousministeriö. 18.3.2008. 

 

Julkaisuja 

 
Ajoneuvohallintokeskus. Katsastuksen arvosteluperusteet (2007). 
 
Jääskeläinen, Lauri. Huomioita rakennusvalvontaa koskevien säännösten tilanteesta joissakin Euroopan 
maissa (2007). 
 
Onnettomuustutkintakeskus. Kevättalven 2006 rakennusonnettomuudet (Tutkintaselostus S1/2006). 
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen – erityismenette-
lyn soveltamisohje (RIL 241-2007).  
 
Tiehallinto. Sillantarkastuskäsikirja (2004). 
 
Tiehallinto. Sillantarkastusohje (2004). 
 
VTT (Leino, Tapio; Kortesmaa, Markku; Koski, Hannu). Laajarunkoisten liikuntahallien rakenteellinen 
turvallisuus – projektiraportti (2005). 
 
VTT (Leino, Tapio; Kortesmaa, Markku). Laajarunkoisten teräs- tai puurakenteisten liikuntahallien ra-
kenteellinen turvallisuus ja kunnon tarkastus (2006). 
 
VTT (Leino, Tapio). Potentiaalisten rakennevaurioiden analyysityökalu – PORA (2005). 
 
VTT. Puurakenteisten hallien kuntotarkastusohje (2006). 
 
VTT (Kortesmaa, Markku). Suurten maatalousrakennusten rakenteellinen turvallisuus (2007). 
 
VTT. Teräsrunkorakenteiden kuntotarkastusohje (2006). 
 



RIL Sovittelu Oy  ESISELVITYS 
Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen katsastusmenettelyn avulla 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RIL Sovittelu Oy                                                            47                                                                                  
17.12.2007 

LIITE 1.  Haastattelukysymykset. 

 I TAUSTA JA LAAJUUS 
 
 Haastateltavan nimi:                 

Organisaatio:                            
Haastatteluaika:                        
 

1. Tunnetteko onnettomuustutkintakeskuksen antaman suosituksen rakennusten rakenteellisen turvallisuuden 
parantamisesta katsastamalla? 
 
 

2. Pidättekö olemassa olevan rakennuskannan (rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvää) katsastusta tarpeellise-
na? Miksi? 
 
 

3. Minkä tyyppiset rakennukset ovat mielestänne riskillisiä ja voisivat kuulua katsastuksen piiriin? 

• Käyttötarkoituksen mukaan? 

• Laajuuden mukaan? 

• Kantavien rakenteiden mukaan? Miten alaslasketut katot? 

• Taloudellisten tai henkilö- ja omaisuusvahinkojen mukaan? 
  

 
 

II MENETTELY JA TOTEUTUS 
 

4. Mitä asioita katsastuksessa pitäisi tarkastella? 
 
 

5. Mitkä olisivat tarkoituksenmukaiset katsastuksen määräajat ja tarkastusvälit? 
 
 

6. Mikä voisi olla katsastuksen suorittava instanssi?  
 
a) Olisiko katsastusmenettelyn integrointi olemassa oleviin järjestelmiin (nykyinen rakennusvalvonta, huolto-
palvelut, isännöinti, palo- ja pelastustoimi, urakoitsijan vuositarkastuksiet) mahdollista vai tulisiko kehittää 
”uusi” systeemi?  
 
 
a) Millainen pätevyys (koulutus, kokemus) katsastajilla tulisi olla?  
 
 

7. Mitkä olisivat mahdolliset katsastamisen menetelmät tai -välineet? 

• Silmämääräinen arviointi? 

• Laitteiden hyödyntäminen, reseptorit rakenteisiin tmv. (Building Information Management System -
tyyppinen)? 

 

8. Mitä ongelmia menettelyssä on mielestänne mahdollista havaita? 
 
 

9. Pitäisikö katsastuksen olla lakisääteinen vai vapaaehtoinen? 
 
 

10. Miten katsastuksen tuloksia tulisi käsitellä? 
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• Kenelle löydöksistä raportoidaan? 

• Miten viranomaisten välisen tiedonkulun tulisi asiassa toimia? 

• Miten katsastajan suosittelemien toimenpiteiden suorittamista tulisi kontrolloida? 
 

 
 

III POHDINTA 
 

11. Miten arvioisitte mahdollisen katsastusmenettelyn käyttöönoton ja hyödyntämisen onnistuvan?  

• Millä edellytyksillä? 

• Mitä potentiaalisia ongelmia menettelyssä voisi ilmetä? 

• Millainen katsastuksen kustannustason pitäisi olla? 
 

12. Muita mieleen tulevia asioita rakennuskannan tilasta, kunnossapidosta, katsastusmenettelyn tarvepohjasta 
tms. – sana on vapaa. 
 
 
  

 



RIL Sovittelu Oy  ESISELVITYS 
Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen katsastusmenettelyn avulla 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RIL Sovittelu Oy                                                            49                                                                                  
17.12.2007 

LIITE 2. Yhteenveto muiden alojen katsastusmenettelyiden ominaispiirteistä. 

Tarkasteltava menet-
telyn ominaisuus 

Vertailukohtana toimivat alat 

AUTO PATO SILTA ILMA-ALUS 

Katsastusmenettelyyn 

verrattavissa olevan 

tarkastuksen suorit-

tamisvälit 

Määräaikaiskatsastus 

1.kerran 3 vuoden kuluttua 

käyttöönottopäivästä; 

vapaavuosi, jonka jälkeen 

vuosittain 

Määräaikaistarkastusten väli 

enintään 5v. 1.tarkastuksen 

ajankohta lasketaan käyt-

töönottotarkastuksesta 

(vertailukohtana etenkin ns.P-

padot joissa suuri onnetto-

muusriski) 

Yleistarkastus n.5v. välein, 

tarkastaja määrittää 

2-3v. määrävälein 

alustyypistä riippuen tai 

tapauskohtaisesti 

suurten muu-

tos/korjaustöiden 

jälkeen 

Suorittamislaajuus Ajoneuvo ja sen varusteet; 

liikenneturvallisuus ja 

ympäristö; maksut 

Kaikki saman padotusalueen 

kohteet yhtä aikaa. Tarkaste-

taan mm.lähtötiedot, turvalli-

suusasiakirjat sekä suorite-

taan rakenteiden tarkastus 

Kaikki sillan rakenneosat Kaikki lentoturvallisuu-

teen vaikuttavat osa-

alueet: rakenne, 

järjestelmät, laitteet, 

varusteet, asiakirjat 

Suorittamistapa (sil-

mämääräinen, kokeet 

tmv.) 

Pääsääntöisesti ilman 

ajoneuvon osien irrottamis-

ta ja purkamista, silmä-

määräisesti ja kokeilemalla 

esim.varusteita, tietyt 

kohteet mittaamalla 

Mm.silmämääräinen tarkaste-

lu, veden korkeuden mittauk-

set, patorakenteiden tarkas-

tukset 

Kaikki rakenneosat silmämää-

räisesti systemaattisesti läpi, 

täydentävät mittaukset tarvitta-

essa 

Asiakirjojen ja aluksen 

silmämääräinen 

tarkastelu, kokeet, 

tarvittaessa koelennot 

Tarkastajaa koskevat 

huomautukset 

Ajoneuvohallintokeskuksen 

toimiluvalla yksityiset 

katsastajat n.250 toimipai-

kalla ympäri Suomen 

Osallistujina omistajan 

edustaja sekä ”riittävän 

pätevyyden ja kokemuksen 

omaava henkilö” (yksityinen 

konsultti), patoturvallisuusvi-

ranomainen, pelastusviran-

omainen ja Suomen ympäris-

tökeskuksen asiantuntija 

Tiehallinnon Sillantarkastajatut-

kinto; erityiskohteissa tarkastus-

pätevyydenvaatimukset sekä 

väh.2v. kokemus; DI-tutkinto 

+käytännön kokemus 

Ilmailuhallinnon omat 

katsastajat; harrasteil-

ma-alukset katsastaa 

Suomen Ilmailuliitto 

ry:n katsastajat 

Tarkastuksen ohjeis-

tus 

AKE: katsastajan käsikirja 

ja katsastuksen arvostelu-

perusteet yhdenmukaista-

maan päätöksiä 

??? Käsitteitä ja vaurioasteita 

esitetty Sillantarkastusohjeessa 

ja –käsikirjassa; tietojen taltioin-

tiohjeet, talletus siltarekisteriin 

??? 

Toimenpiteet, rapor-

tointi 

Määrätyt korjauskehotuk-

set tallennetaan ajoneuvo-

tietojärjestelmään ja ne 

tulostuvat todistukselle 

Pöytäkirja padon turvallisuus-

kansion yhteyteen;  arvio 

padon kunnosta ja turvalli-

suudesta; tallennus patotur-

vallisuuden tietojärjestelmään 

Systemaattinen tietojen keräys: 

taltiointiohjeet, tallettaminen 

siltarekisteriin 

Katsastuspöytäkirjassa 

todetaan ilma-aluksen 

lentokelpoisuus ja viat 

sekä puutteet korjaus-

vaatimuksineen; suora 

yhteys lentokelpoisuu-

teen (valvonta?) 

 


