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Terveet tilat 2028 -ohjelma

Rakennukset ja rakentaminen - hankeohjelma

2020

RASMI
Rakennetun ympäristön säätiedot 
muuttuvassa ilmastossa

2021
2022
-

2023

2024
-

2026

2019

Rakentamisen mitoitussäät
Testivuosien tarvekartoitus ja 
tuottaminen

Säätietoennusteen raakadatan 
hyödyntäminen tutkimushankkeissa

Säätietoennuste hyödynnettävissä laajasti
• Käyttötarkoituskohtaiset testivuodet
• Säätietoennuste kohdennettu tyypillisiin 

alan ohjelmiin ja simulaattoreihin

Kosteus- ja hometalkoot

Terveet tilat 2028
Terveet tilat 2028 –
ohjelman käynnistyminen

RARSI
Rakennuskannan ja rakentamisen 
sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Rakennuskannan ja rakentamisen 
riskien tunnistaminen laaja-alaisesti
• Terveydelliset riskit

• Homehtuminen
• Ylilämpö
• Ilmankosteus

• Säilyvyyden riskit

Rakennusfysiikan ins.-oppimateriaali

Asetus rakennusten 
kosteusteknisestä toimivuudesta

2026
-

2028

Alan viranomaisohjauksen uudet 
vaatimukset

Ohje rakennusten 
kosteusteknisestä 
toimivuudesta

2018

Ympäristöopas 2016
Rakennusten kosteus- ja 
sisäilmatekninen kuntotutkimus

2016

Frame
Ilmastonmuutoksen ja 
lämmöneristyksen lisäyksen 
vaikutukset vaipparakenteissa

2012

Kuivaketju10
Kosteudenhallinnan
toteutusmalli

2017

Eduskunnan kannanotto kosteus- ja 
homeongelmista

Uusien toteutusratkaisujen laaja-
alainen jalkauttaminen alalle

Kansallinen ilmastonmuutokseen 
sopeutumissuunnitelma 2022

Muiden ministeriöiden ja alan omat 
hankkeet riskien hallitsemiseksi

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden 
rakennusten korjausopas

YM:n hankkeet säilyvyyden, 
sisäilmaston ja homehtumisen 
hallitsemiseksi muuttuvassa ilmastossa

2010

REFI-A ja -B
Rakennusfysiikan ja 
energialaskennan 
testivuodet



Rakentamisen mitoitussäät (2021)
• Rakentamisen mitoitussäiden tarveselvitys ja tuottaminen RASMI-aineistosta

• Mitoitusperusteiden selvitys
• Pitkän ja lyhyen aikavälin mitoitussäät

• Simulointia varten
• Staattista mitoitustilannetta varten

• Säätietojen yleisanalysointi rakentamisen kannalta
• Muutosten analysointi

• Lämpötila
• Sademäärä / viistosade / hulevesi / kosteus
• Jäätymis-sulamissyklit
• Säteily

• Mahdollisten sääverrokkimaiden selvittäminen

• Säätietojen kehityskohteiden selvitys
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Rakennuskannan ja rakentamisen 
sopeutuminen ilmastonmuutokseen
(2022-2023)
• Lämpöjaksojen aiheuttama ylilämpö sisäilmastossa

• Rakennustyypeittäin (hoivalaitokset, opetustilat, asunnot)
• Rakennusvuosittain

• Rakenteiden homehtumisriski
• Tyypilliset uudisrakenteet
• Rakenteet rakennusvuosittain

• Rakenteiden säilymisriski
• Energiamääräysten kiristämisen huomioiminen
• Hulevesien aiheuttamat riskit
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Ministeriöiden ja osapuolten 
jatkohankkeet(2024-2026)
• Edellisissä esitetyissä hankkeissa havaittujen riskien hallitseminen

• Ratkaisujen kehittäminen havaittuihin ongelmiin
• Tiedon jalkauttaminen rakentamisen käytäntöön
• Ohjeistuksen, säädösten ja käytäntöjen selvitys

• Ministeriöiden ja osapuolten omat yksittäiset hankkeet
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