
Ulkop. 

asiantuntija

Tilaaja 

(tekninen

toimi)

Tekninen

valvonta 

Suunnittelijat

Rakennuttaja 

(tilaaja)

Korjaaminen
Urakoitsijat

Arkkitehti

korjausprosessin vaiheet

Ehdotus- & 

yleissuunnittelu

HankesuunnitteluTarveselvitys

Toteutus-

suunnittelu

Vaurio-

rakenteiden 

purku

suunnittelun ja rakentamisen ohjausTarjouspyynnöt ja hankinnat



suunnittelun ja rakentamisen ohjaus

Ulkop. 

asiantuntija

Tilaaja 

(tekninen

toimi)

Tekninen

valvonta 

Suunnittelijat

Rakennuttaja 

(tilaaja)

Tarvittaessa

reagointi purku-

vaiheen yllätyksiin

Kunto-

tutkija
Käyttäjäkyselyt, 

kuntoarvio, rhs,

tilojen 

toiminnallisuus

Korjaaminen

Kustannus-

vertailu

Omistaja & 

käyttäjä

Urakoitsijat

Arkkitehti

Ehdotus- & 

yleissuunnittelu

HankesuunnitteluTarveselvitys

Toteutus-

suunnittelu

Kunnan toimintatavat sisäilmaongelmien käsittelyssä, päätöksenteko

Toteutus-
tavan
valinta

Vaurio-

rakenteiden 

purku & mahdollinen 

laajennus

homekorjausprosessin vaiheet

Tarjouspyynnöt ja hankinnat



Onnistuneen homekorjausprosessin vaiheet

suunnittelun ja rakentamisen ohjaus

Ulkop. 

asiantuntija

Tilaaja 

(tekninen

toimi)

Laadunhallintasuunnitelmat

rakennusfysikaalinen suunnittelu

detaljit huomioiden   

& suunnitelmien mukainen toteutus

Aktiivinen

valvonta 

Aktiivinen

valvonta 
Laatuvaatimukset

tarjouspyyntö-

asiakirjoihin

Suunnittelijat

Rakennuttaja 

(tilaaja)

Tarvittaessa

reagointi purku-

vaiheen yllätyksiin

Kunto-

tutkija

Kunto-

tutkija
Käyttäjäkyselyt, 

kuntoarvio, rhs,
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toiminnallisuus
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Kustannus-

vertailu
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Omistaja & 

käyttäjä
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Arkkitehti
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Projektinjohtaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus, tiedonkulun varmentaminen

Ehdotus- & 

yleissuunnittelu

HankesuunnitteluTarveselvitys

Toteutus-

suunnittelu

Kunnan toimintatavat sisäilmaongelmien käsittelyssä, päätöksenteko, 

moniammatillisen sisäilmaryhmän osallistuminen,  vuorovaikutteinen viestintä

Toteutus-
tavan
valinta

Vaurio-
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purku & mahdollinen 

laajennus

Onnistuneen homekorjausprosessin vaiheet
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suunnittelun ja rakentamisen ohjaus

Ulkop. 

asiantuntija

Tilaaja 

(tekninen

toimi)

Laadunhallintasuunnitelmat

rakennusfysikaalinen suunnittelu

detaljit huomioiden   

& suunnitelmien mukainen toteutus

Aktiivinen

valvonta 

Aktiivinen

valvonta 
Laatuvaatimukset

tarjouspyyntö-

asiakirjoihin

Suunnittelijat

Rakennuttaja 

(tilaaja)

Tarvittaessa

reagointi purku-

vaiheen yllätyksiin

Toimijoiden pätevyys 

(aiemmat 

referenssit)

Kunto-

tutkija

Kunto-

tutkija
Käyttäjäkyselyt, 

kuntoarvio, rhs,

tilojen 

toiminnallisuus

Korjaaminen
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täydentäminen,

asiantuntijan

pätevyys

Kustannus-

vertailu

Kuntotutkija

Omistaja & 

käyttäjä

Urakoitsijat

Arkkitehti

Kuntotutkija

Projektinjohtaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus, tiedonkulun varmentaminen

AsiantuntijakonsulttiAsiantuntijakonsultti

Ehdotus- & 

yleissuunnittelu

HankesuunnitteluTarveselvitys

Toteutus-

suunnittelu

Kunnan toimintatavat sisäilmaongelmien käsittelyssä, päätöksenteko, 

moniammatillisen sisäilmaryhmän osallistuminen,  vuorovaikutteinen viestintä

Toteutus-
tavan
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Vaurio-

rakenteiden 

purku & mahdollinen 

laajennus

Mallityöt

Onnistuneen homekorjausprosessin vaiheet -varmentamistoimenpiteet



Onnistuneen homekorjausprosessin vaiheet

suunnittelun ja rakentamisen ohjaus

Ulkop. 

asiantuntija

Tilaaja 

(tekninen

toimi)

Laadunhallintasuunnitelmat

rakennusfysikaalinen suunnittelu

detaljit huomioiden   

& suunnitelmien mukainen toteutus

Aktiivinen

valvonta 

Aktiivinen

valvonta 
Laatuvaatimukset

tarjouspyyntö-

asiakirjoihin

Suunnittelijat

Rakennuttaja 

(tilaaja)

Tarvittaessa

reagointi purku-

vaiheen yllätyksiin

Toimijoiden pätevyys 

(aiemmat 

referenssit)

Kunto-

tutkija

Kunto-

tutkija
Käyttäjäkyselyt, 

kuntoarvio, rhs,

tilojen 

toiminnallisuus

Korjaaminen

Suunnitelmien

ulkopuolinen

tarkastaminen

Kuntotutkimusten

täydentäminen,

asiantuntijan

pätevyys

Kustannus-

vertailu

Kuntotutkija

Omistaja & 

käyttäjä

Urakoitsijat

Arkkitehti

Kuntotutkija

Projektinjohtaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus, tiedonkulun varmentaminen

AsiantuntijakonsulttiAsiantuntijakonsultti

Jälkiseuranta
Omistaja 

(tilaaja) & 

huoltoyhtiö

Ylläpito ja pitkän aikavälin 

kunnossapitosuunnitelma 

(PTS) 5 - 15 V

Ehdotus- & 

yleissuunnittelu

HankesuunnitteluTarveselvitys

Toteutus-

suunnittelu

Kunnan toimintatavat sisäilmaongelmien käsittelyssä, päätöksenteko, 

moniammatillisen sisäilmaryhmän osallistuminen,  vuorovaikutteinen viestintä

Toteutus-
tavan
valinta

Vaurio-

rakenteiden 

purku

Suunnitelmallinen kiinteistönpito

omistajan koko rakennuskannasta
(huoltokirja, kuntotutkimukset, tiedolla 

johtaminen, kouluverkkoselvitys, kunnan 

toimintamallit/-ohjeet)

& mahdollinen 

laajennus

Mallityöt


