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TERVE TALO 

Uudisrakennushanke 

Tässä RT-ohjekortissa esitetään Terveen talon ohjeet 
uudisrakennushankkeessa. Ohjeet täydentävät vuonna 1995 
käyttöön otettua ja viimeksi vuonna 2018 päivitettyä Sisäilmaluokitus 
2018 ohjetta (RT 07-11299, LVI 05-10629, SIT 05-610149, Ratu 444-T, 
KH 27-00622). Tämän ohjekortin ohjeet pohjautuvat 
Sisäilmastoluokitus 2018:n sisäilmasto-, puhtaus- ja 
materiaaliluokitukseen ja esittävät, kuinka Sisäilmastoluokituksessa 
määritetyt laatutavoitteet voidaan toteuttaa käytännössä 
uudisrakennushankkeessa. Ohjekorttia täydentävät Terve talo 
Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen sekä Terve talo 
Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista.  Korttisarjan 
tavoitteena on ohjata tavoitellun sisäilmasto-olosuhteen 
saavuttamista hankkeessa. 
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ESIPUHE 

Kuten Sisäilmastoluokituksessa 2018 on mainittu, on hyvä sisäilmasto yksi rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita. 
Tämä Terve talo uudisrakennushanke -ohjekortti täydentää Sisäilmastoluokitus 2018:a ja esittää, kuinka 
Sisäilmastoluokituksessa määritetyt laatutavoitteet voidaan toteuttaa käytännössä uudisrakennushankkeessa. 
Kortissa ohjeistetaan käytännön toimenpiteitä rakennushankkeen hankesuunnittelusta valmiin rakennuksen 
käyttöön ja ylläpitoon. Tämä ohjekortti ja sitä täydentävät asiakirjat (Terve talo Vaihekohtainen tehtäväluettelo 
HJR18:a soveltaen, Terve talo Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista) ohjaavat sekä 
hankkeeseen ryhtyvää, suunnittelijoita, urakoitsijoita, valvojia että rakennuksen käyttäjiä ja ylläpitotahoa. Tämä 
ohjekortti korvaa aikaisemmat, vuonna 2003 ja 2004 julkaistut, Terveen Talon toteutuksen kriteerit toimitila- ja 
asuntorakentamiselle (RT 07-10805, LVI 05-10363 ja RT 07-10832, LVI 05-10377). 

1. OHJEKORTIN TAVOITTEET, RAKENNE JA
KÄYTTÖ

Päätös hankkeen toteuttamisesta Terve talo -ohjeita noudattaen on hankkeeseen ryhtyvällä. Hänen on hyvä 
tunnistaa, että Terve talo -hankkeessa on monia asioita, joita tulee ohjata, yhteensovittaa ja vastuuttaa, jotta 
valmiissa rakennuksessa saavutetaan tavoitetason mukaiset sisäilmasto-olosuhteet. Päätös Terveen talon 
ohjeiden noudattamisesta tulee näin ollen tehdä ennen hankesuunnitteluvaihetta ja asia tulee ottaa huomioon 
jo suunnittelutarjouspyyntöjä laadittaessa. Tässä yhteydessä on hyvä ottaa huomioon, että 
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suunnittelutoimeksiannossa saatetaan tarvita erikseen tilattavia tehtäviä tai tilaajan erillishankintoja. Terve talo -
hankkeelle asetetut mahdolliset erillisvaatimukset tulee luonnollisesti ottaa huomioon myös kaikissa urakointia 
koskevissa asiakirjoissa. 

Tässä ohjekortissa esitetyllä Terveen talon ohjeilla ja korttia täydentävillä asiakirjoilla (Terve talo 
Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen, Terve talo Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen 
tarkastuslista) kuvataan tärkeimmät suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät ohjeet, jotka toteuttamalla 
aikaansaadaan tavoitellut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa 
rakennushankkeen vaiheissa suunnittelusta käyttöön, ja ne koskevat kaikkia hankkeen eri osapuolia. 
Osapuolien tehtävät ja vastuut on esitetty rakentamisprosessin edistymisen mukaan ohjeita täydentävissä 
tarkastuslistoissa. Ohjeet eivät ole viranomaissäännöksiä, vaan apuvälineitä hankkeeseen ryhtyvälle. Ohjeiden 
peruslähtökohtana on hyvä rakentamistapa, joka on määritelty rakentamista koskevassa lainsäädännössä (laki 
ja asetukset) ja näitä täydentävissä ympäristöministeriön ohjeissa. Hyvää rakentamistapaa noudattamalla 
saavutetaan lakien ja asetusten mukaisen tason täyttävä sisäilmasto, mutta tällöinkin on tärkeää varmistua 
hankkeen eri osapuolten tehtävien yhteensovituksesta ja laadusta. Sisäilmastoluokitus 2018:ssa esitettyjä 
sisäilmaston laatuluokkien S1 tai S2 tavoitearvoja, suunnitteluohjeita ja tuotevaatimuksia noudatetaan, kun 
tavoitellaan määräystasoa parempaa sisäilmastoa. Edellisten lisäksi on ohjeistusta julkaistu yleisissä 
rakennusalan järjestöjen laatimissa julkaisuissa, joista keskeisimmät on esitetty tämän ohjeen 
kirjallisuusluettelossa. 

Terveellä talolla tarkoitetaan tässä ohjeessa kaikkia rakennusosien rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, 
rakennushankkeen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan sekä sisäilmaston laatuun vaikuttavia tekijöitä 
(fysikaaliset ja kemialliset tekijät, haju), joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien viihtyvyyteen ja työn 
tuottavuuteen. Hyvän lopputuloksen edellytyksenä on, että koko rakentamisen ketjussa otetaan huomioon 
hankkeessa vaaditut toimenpiteet. Terve talo -hankkeen toteutus edellyttää siis eri toimijoiden tekemisen 
ohjaamista ja yhteensovittamista sekä varmistamista, että sovittuihin tavoitteisiin on päästy. Sisäilmaston laatua 
ei ole tarkoituksenmukaista mitata muuten kuin mitä Sisäilmastoluokituksessa on esitetty silloin, kun hanke 
toteutetaan Sisäilmastoluokitusta käyttäen. Mikäli hanke toteutetaan jonkin muun luokitusjärjestelmän, kuten 
RTS-ympäristöluokituksen tai LEED- tai BREEAM-järjestelmien mukaisesti, tulee näissä esitetyt kriteerit 
luonnollisesti ottaa huomioon ja tarkastella niitä suhteessa Terve talo -tavoitteisiin. 

Tämä ohjekortti esittää ohjeita hankkeen kokonaisuuden hallintaan. Tätä ohjekorttia ja korttia täydentäviä 
asiakirjoja (Terve talo Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen, Terve talo Suunnitteluala- ja 
rakennusosakohtainen tarkastuslista) noudattamalla suoritetaan sisäilmaston laadun kannalta hankkeen 
olennaiset vaiheet tarkoituksenmukaisella ajoituksella. Terve talo- hanke tukee myös taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävää rakentamista. 

Hankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että Terve talo -tavoitteet viedään tämän ohjeen mukaisesti 
suunnittelun, rakentamisen sekä käyttö- ja ylläpitovaiheen asiakirjoihin. Keskeisimmät asiakirjat, joissa 
sitoutuminen Terve talo -hankkeeseen esitetään, ovat suunnittelu- ja urakkatarjouspyyntöaineisto. 
Tarjouspyyntöaineistoa laadittaessa tulee päättää eri tahojen vastuut Terve talo -hankkeessa välttäen 
päällekkäisiä tehtäviä. Osa ohjeista soveltuu vietäväksi myös teknisiin asiakirjoihin, kuten työselostuksiin, 
rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja huoltokirjaan. 

Ohjeiden noudattamisen toteutumista tulee seurata ja varmentaa suunnittelu-, toteutus- ja 
käyttöönottovaiheessa. Vastuu tästä on hankkeeseen ryhtyvällä. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, 
että hankkeen toimijat ymmärtävät Terve talo -asioiden merkityksen lopputuloksen kannalta, mikä olennaisesti 
helpottaa ohjeiden käytön perustelua ja ohjeiden noudattamista käytännössä. 

Hankkeeseen ryhtyvän päätöksellä hankkeeseen voidaan kiinnittää erillinen terve talo -koordinaattori, jonka 
tehtävänä on ohjata ja valvoa Terve talo -ohjeiden noudattamista koko hankkeen ajan. Tässä yhteydessä on 
hyvä ottaa huomioon, ettei terve talo -koordinaattorille ole määritelty virallista tehtävänkuvaa tai laadittu 
tehtävälistaa. Terve talo -koordinaattorin hankekohtaista tehtävänkuvaa määritettäessä kannattaa välttää 
päällekkäisiä tehtäviä muiden hankkeen osapuolien, kuten kosteudenhallintakoordinaattorin ja valvojien, 
kanssa. 
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Kuva 1. Terve talo -hankkeen osapuolien eri tehtäviä hankkeen eri vaiheissa. 

 

2. HANKESUUNNITTELU 

Hankesuunnitteluvaiheen tärkeimpiä asioita on tavoitteiden määrittely Sisäilmastoluokituksen mukaisesti 
ottamalla huomioon rakennettavan rakennuksen tyyppi ja koko, rakennuksen tuleva käyttö sekä 
muuntojoustavuus. Hankesuunnitteluvaiheessa tulee tehdä rakennuspaikkaan ja olosuhteisiin sekä 
runkojärjestelmään liittyvä riskitarkastelu yhdessä suunnitteluryhmän kanssa, jota hyödynnetään suunnittelun 
lähtötietona ja myöhemmin suunnittelun ohjauksessa. 

Sisäilmastoa koskevat laatutavoitteet: 
- Tilojen lämpöolosuhteet (lämmitys, jäähdytys, vetoisuus) 
- Sisäilman laadun tavoitearvot (hiilidioksidipitoisuus, radonpitoisuus, pienhiukkaset (PM2,5)) 
- Ääniympäristö (ääniolosuhteet, ääneneristävyys, meluntorjunta) 
- Valaistusolosuhteet 
- Energiatehokkuus (ilmanpitävyys/q50-luku, E-luku yhteistyössä elinkaarisuunnittelijan kanssa) ottaen 

huomioon myös kesäaikainen sisälämpötila 
- Rakennustuotteiden ja -materiaalien vaatimustasot (kemialliset päästöt, akustiset ominaisuudet, 

siivottavuus, väri jne.) 
- Radonin torjunta 

Kosteudenhallintaa koskevat tavoitteet on otettava huomioon hankkeen rakennuslupaa varten laadittavassa 
kosteudenhallintaselvityksessä ja myöhemmin rakentamisvaiheelle laadittavassa 
kosteudenhallintasuunnitelmassa. Puhtaudenhallintaa koskevat tavoitteet ohjaavat hankkeen 
rakentamisvaiheen pöly- ja puhtaudenhallintaa. Näiden osalta keskeisiä päätettäviä ja selvitettäviä asioita ovat: 

- Sääsuojaus 
- Kuivumisolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen seuranta ja todentaminen 
- Alustavat kuivumisaika-arviot 
- Rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöiden sekä vastaanottovaiheen puhtausluokan puhtaustaso, P1, 

toteutus ja todentaminen 

Rakennus tulee suunnitella siten, että siinä on hyvä sisäilmaston laatu ottaen huomioon kosteus-, lämpö-, 
akustiikka- ja valaistusolosuhteet. Rakennus ei saa heikentää sisäilman laatua sisäilman epäpuhtauksien, 
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materiaalipäästöjen taikka rakenteiden kosteuden vuoksi. Rakennuksen taloteknisten järjestelmien ja 
laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä tavoitteiden mukaisia olosuhteita. Myös 
rakennuksen huolto ja ylläpito tulee voida toteuttaa niin, että ne tukevat tavoiteltuja sisäilmasto-olosuhteita. 

Terveen talon lähtökohtana on valmiin rakennuksen hyvä sisäilmasto, joka määritellään Sisäilmastoluokitus 
2018:n mukaisella sisäilmaston laatuluokalla S1 tai S2. Hankesuunnittelu-vaiheessa määritetään 
hankesuunnitelmaan keskeisten tilatyyppien sisäilmastoluokat. 

Hankesuunnitteluvaiheeseen liittyvät tehtävät: 
- Valitaan tavoiteltava sisäilmastoluokka: S1 tai S2 
- Määritellään hankkeen kosteusriskiluokka (RIL 250, R1-R3) ja sen perusteella valitaan rakennuksen 

lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka (RF1-RF3) sekä kosteudenhallinnan menettelytapa 
(normaali/tehostettu) 

- Määritellään ulkoilman laatuluokat (ODA1-ODA3) ja valitaan tuloilmaluokat (SUP1/SUP2) 
- Tehdään päätös Kuivaketju10 -toimintamallin käytöstä (kyllä/ei) 
- Tehdään päätös sertifioidun ympäristöluokituksen käytöstä (kyllä/ei) 

Suunnittelun ja toteutuksen osalta keskeiset asiakirjat ovat: 
- Ympäristöministeriön asetus 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja sitä täydentävä 

ympäristöministeriön ohje 
- Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017 ja sitä 

täydentävät FINVACin laatimat oppaat 
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017 ja sitä tukeva 

Talotekniikka infon julkaisema opas 
- Sisäilmastoluokitus 

Lisäksi noudatetaan julkaisuissa RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, RIL 126-2020 
Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus sekä RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 
annettuja suunnittelua ja työmaatoteutusta koskevia ohjeita. 

 

3. EHDOTUS- JA YLEISSUUNNITTELU 

Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa tehdään lähes lopulliset valinnat arkkitehtuurin, rakenneratkaisujen, 
teknisten järjestelmien ja rakennuksen tyypillisten tilojen osalta. Tällöin myös Terve talo -tavoitteet on otettava 
huomioon vaihtoehtoisten ratkaisujen ja niiden taloudellisten ja ekologisten vaikutusten tarkasteluissa. Tässä 
vaiheessa tarkennetaan sisäilmaston tavoitteet tilakohtaisiksi tavoitearvoiksi. 

Suunnittelutehtävien sisältö määräytyy suunnittelualakohtaisten tehtäväluetteloiden perusteella. Ns. erikseen 
tilattavat tehtävät on määriteltävä suunnittelutarjouspyynnöissä ottaen huomioon rakennushankkeen 
erityispiirteet. Rakennesuunnittelussa on tärkeää määritellä myös rakennusfysikaaliset suunnittelutehtävät 
(rakennesuunnittelun RAK18 tehtäväluettelon liite 10). 

Rakenne- tai rakennusfysiikan suunnittelijaa suositellaan tekemään rakennusfysikaaliset 
riskiarviot/riskianalyysit sekä tarvittaessa rakennusfysikaaliset laskelmat. Rakennusfysikaalisessa 
suunnittelussa otetaan huomioon myös ennustetun ilmastonmuutoksen vaikutukset rakenteiden lämpö- ja 
kosteustekniseen toimintaan. Kosteusriskiluokan 3 edellyttämät tarkemmat rakennusfysikaaliset tarkastelut 
tehdään vähintään vuoden 2080 ilmastoa vastaavissa olosuhteissa. 

Suunnittelun aikana tulee ottaa huomioon seuraavat osakokonaisuudet: 
- Lämpöolosuhteet ja mahdollinen viilennys 
- Sisäilman laatu (fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät, haju sekä sisäilman suhteellinen 

kosteus) 
- Ääniolosuhteet 
- Valaistus 
- Kosteusteknisesti toimivat ja toimintavarmat suunnitteluratkaisut 
- Rakennuksen ilmanpitävyys 
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- Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 tai vastaava M1-luokituksen täyttävä materiaali (vastaavuus 
tulee osoittaa) 

- Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1 
- Rakennustöiden puhtausluokka P1 
- Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 

Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon puhtaudenhallinnan tavoitteet sekä kaksivaiheisen 
loppusiivouksen edellyttämät toimenpiteet ja aikatauluvaikutus. Puhtaudenhallinnan tavoitteiden mukaista 
toteutusta edesauttaa esimerkiksi ilmanvaihdon palvelualueiden suunnittelu ja mahdollinen lohkottainen 
käyttöönoton suunnittelu puhtaudenhallinnan näkökulmasta. 

Yleissuunnitteluvaiheessa järjestetään hankkeen osapuolille vähintään yksi yhteinen Terve talo -kokous. 
Kokouksen tavoitteena on varmistaa, että suunnittelutyö etenee Terve talo -tavoitteiden mukaisesti. 
Kokouksessa tulee varmistaa, että suunnitelmissa on otettu huomioon rakennusfysikaalisen toimivuuden ja 
sisäilmaston laadun kannalta oleelliset kriteerit. 

Yleissuunnitteluvaiheessa määritellään rakennuksen ja sen tilojen sekä rakenteiden kosteusolosuhteet ja 
rasitustaso ja arvioidaan kosteustekniset riskit, kuten: 

- Vesistön välitön läheisyys 
- Pohjavedenpinnan sijainti rakenteiden tasolla tai yläpuolella 
- Ympäristön epäedullinen muoto (esim. rakennuksen sijainti rinteessä) 
- Sade- ja hulevesien hallinta 
- Perustusten kuivatus 
- Ryömintätilaisen alapohjan olosuhteiden hallinta 
- Välipohjien hitaasti kuivuvat betonirakenteet (esim. väestönsuojan kattolaatta, kuorilaattarakenteet, 

liittolevyrakenteet) 
- Tavanomaista suurempi vedeneristettävien tilojen määrä, koko ja tasoerot sekä märkätilojen 

ympärivuorokautinen käyttö 
- Julkisivujen monimuotoisuus ja vaativat räystäät ottaen huomioon julkisivun kuivumiskyky ja 

tuulettuvuus 
- Loivien vesikattojen liitosten ja tasoerojen määrä 
- Rakennuksen ulkopuolelle ulottuvat maanalaiset tilat 
- Lasiseinä- ja lasikattorakenteet 
- Sisäpuoliselta kosteusrasitukseltaan vaativat tilat (esim. valmistuskeittiöt ja kostutetut tilat, 

kylmäsäilytys- ja pakkastilat, uimahallit, jäähallit) 
- Rakennuksen korkea (100 vuotta) käyttöikätavoite 
- Sisäilman laadulle asetetut korkeat vaatimukset (sisäilmastoluokka S1) 
- Rakennuksessa käytettävät uudentyyppiset rakenneratkaisut 

Arkkitehtisuunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat esimerkiksi: 
- Rakennuksen julkisivujen ja vesikaton arkkitehtonisten tavoitteiden ja rakennusfysikaalisen 

toimivuuden yhteensovittaminen 
- Passiivinen ylilämmön hallinta 
- Erityistä ääneneristystä vaativat tilat on tunnistettu ja niiden vaatimukset määritelty ja rakennetyypit on 

suunniteltu niiden mukaisesti 
- Pintamateriaalien valinnassa on otettu huomioon tilojen erityisestä käyttötarkoituksesta, rakenteiden 

kosteusteknisestä toimivuudesta ja käyttäjistä aiheutuvat normaalista poikkeavat vaatimukset 
- Rakennuksen ylläpito- ja perussiivoukseen liittyvät näkökohdat on otettu huomioon 

Rakennesuunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat esimerkiksi: 
- Rakennetyyppien rakennusfysikaalinen toimivuus 
- Vikasietoisuus (ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen) 
- Toteutettavuus 
- Huollettavuus 
- Korjattavuus 
- Tarkastettavuus 
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Rakennesuunnitelmissa tulee ottaa huomioon erityisesti maanvastaisissa ja välipohjarakenteissa 
pintamateriaalien vaikutus rakenteiden kuivumisaikaan, erityyppisten tilojen ja rakenteiden vedeneristyksen 
tarve sekä erityistä ääneneristystä vaativien tilojen rakenneratkaisut. 

Rakennesuunnitelmien tarkastamisessa pääpaino on eri rakennusosien liittymädetaljien toimivuuden ja 
toteutettavuuden analysoinnissa. 

Tyypillisille ala- ja välipohjarakenteille tehdään yleissuunnitteluvaiheessa kuivumisaika-arviot ottaen huomioon 
vuodenaikojen vaikutus, betonirakenteiden suhteellisen kosteuden enimmäisarvot ennen päällystystä sekä 
kosteudenmittausten mittausepävarmuus. Näiden perusteella tarkastellaan ja tarvittaessa tarkennetaan 
rakentamiseen varattua aikaa. Betonirakenteiden kuivumisajan arvioimiseksi on laadittu työkaluja, kuten 
by2020 Betonin kuivumisajan arviointiohjelma, joiden tavoitteena on toimia apuvälineenä myös työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelmaa laadittaessa. 

LVIA-suunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat esimerkiksi: 
- Pääjärjestelmävalinnat 
- Olosuhdesimulointi 
- Lämmöntuotto-, luovutus- ja jakelutavat ja pääosa materiaalivalinnoista 
- Ilmanvaihdon palvelualueet, ilmamäärien ja koneiden mitoitukset sekä runkokanavien pääreitit ja ulko- 

ja jäteilmalaitteiden alustava sijoitus 
- Ilmanvaihtojärjestelmän huollettavuus ja puhdistettavuus 
- Paine-eron suuruus ulkoilmaan nähden sekä mahdollisesti tilojen välillä 
- Ilmanvaihdon ohjauksen tarpeenmukaisuuden toteutustapa ja säätötavat 
- Vesi- ja viemäröintijärjestelmien toteutustapa, huollettavuus ja pääosa materiaalivalinnoista 
- Jäähdytyksen tarpeellisuus ja sen toteutustapa 
- Tarvittavat tilavaraukset LVIA-tekniikalle 

Rakennuksen ääneneristävyyden, meluntorjunnan ja ääniolosuhteiden osalta noudatetaan 
ympäristöministeriön asetusta rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017) siihen tehtyine muutoksineen ja sen 
täydentävää soveltamisohjetta. Tämän lisäksi voidaan noudattaa sisätilojen ääneneristys- ja 
akustiikkavaatimusten osalta Sisäilmastoluokitus 2018:ssa esitettyjä tavoitearvoja sekä standardia SFS 5907. 
Terve Talo -hankkeissa noudatetaan yleensä vähintään akustista luokkaa C. Tarkastelu 
ääniolosuhdevaatimusten osalta tulee tehdä tilakohtaisesti. 

Sisätilojen työkohteiden valaistus suunnitellaan standardin SFS-EN 12464-1 mukaisesti. Standardissa on 
esitetty vain vähimmäisvaatimustaso, joten yleisvalaistuksen suunnittelu tehdään Terve Talo -hankkeissa 
samoin peruskriteerein sekä Sisäilmastoluokitus 2018:ssa esitetyn mukaisesti. 

Rakennuslupavaiheessa laaditaan hankkeelle kosteudenhallintaselvitys rakennuslupahakemuksen liitteeksi 
ympäristöministeriön asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 ja sitä täydentävän 
ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti. Kosteudenhallintaselvityksen laatiminen on hankkeeseen ryhtyvän 
huolehtimisvelvollisuutena. 

 

4. TOTEUTUSSUUNNITTELU 

Toteutussuunnitteluvaiheessa Terve talo -kokousten tavoitteena on varmistaa, että suunnittelutyö etenee Terve 
talo -tavoitteiden mukaisesti. Aluksi niissä keskitytään suunnitelmien tavoitteiden- ja vaatimustenmukaisuuteen, 
rakennusosien rakennusfysikaalisen toimivuuteen, kosteusteknisiin riskeihin ja pintamateriaalien valintaan. 
Lopuksi paneudutaan rakennusosien liittymädetaljeihin sekä rakennusselostuksen ja työmaan 
laadunvarmistustoimenpiteiden (laadunvarmistuskokeiden, -mittausten ja -katselmusten tekijät 
pätevyysvaatimuksineen) sisällön määrittelyyn. 

Kaikissa rakenteissa, detaljeissa ja liittymissä on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden rakennusfysikaaliseen 
toimivuuteen ja toteutettavuuteen. Rakennetyypeissä ja liittymädetaljeissa tulee välttää moninkertaisia 
työvaiheita vaativia ratkaisuja. Rakenneliitosten detaljisuunnittelussa on otettava huomioon liitosten 
ilmanpitävyys/ilmatiiviys. 
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Rakennusta ympäröivän maanpinnan korkeusasemat ja kallistukset esitetään pinnan-tasaussuunnitelmassa ja 
rakennuksen salaojitus salaojasuunnitelmassa. 

Rakenneleikkauksissa esitetään eri rakennusosiin liittyvät lämmön-, veden- ja kosteudeneristykset sekä ilman- 
ja höyrynsulut liitoksineen, saumoineen sekä läpivientikohtineen. Lisäksi niissä näytetään rakennusosien 
tuuletusjärjestelyt rakennetyypin mukaan, miten veden ja kosteuden tunkeutuminen rakenteiden sisään 
estetään sekä miten ulkoverhouksen taakse tunkeutunut vesi ja kosteus pääsevät poistumaan rakenteita 
vahingoittamatta. 

Rakennusosien liittymien, saumojen ja läpivientikohtien luotettavan toteutuksen varmistamiseksi sekä 
suunnitelmien luettavuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi niistä on tehtävä rakenneleikkauksia 
täydentävät yksityiskohtaiset detaljipiirustukset. Detaljipiirustukset tulee laatia mittakaavassa 1:5 tai 1:10 
suunnitelmassa esitettävän asian mukaan. Perinteisten pystysuuntaisten detaljien tueksi on tapauskohtaisesti 
piirrettävä myös vaakasuuntaiset detaljit esimerkiksi ikkunoiden ja ulkoseinän liittymistä. 

Alapohjien osalta keskeisintä on osoittaa rakenteen lämpö- ja kosteustekninen toimivuus sekä miten vältetään 
maaperässä olevien epäpuhtauksien ja radonin siirtyminen sisäilmaan. Ryömintätilaisissa alapohjissa on 
kiinnitettävä huomiota myös ryömintätilan tuulettumiseen ja olosuhteiden hallintaan ml. tulvatilanteet. 

Ulkoseinissä on tärkeintä huolehtia rakenteen tuulettuvuudesta rakennetyypin mukaan sekä siitä, että 
viistosateen ja tuiskulumen haitallinen tunkeutuminen rakennuksen ulkopuolelta rakenteiden sisään on estetty. 
Lisäksi on varmistettava, että kosteutta ei kulkeudu sisäilman vesihöyryn diffuusion tai konvektion vuoksi 
haitallisessa määrin rakenteiden sisään. 

Yläpohjan detaljipiirustuksissa esitetään, miten rakenne tuuletetaan, miten sisäilman vesihöyryn haitallinen 
kulkeutuminen diffuusion tai konvektion vuoksi estetään ja miten vältytään sadeveden, lumen ja sulamisveden 
haitalliselta tunkeutumiselta vesikatto- ja yläpohjarakenteisiin, ulkoseiniin ja sisätiloihin. Kattokaivojen ja muiden 
sadevesijärjestelmän osien jäätyminen tulee niin ikään estää. 

Märkätiloista laaditaan vähintään seuraavat suunnitelmat: 
- lattiapiirustus, jossa on esitetty lattiapinnan korkeustasot vähintään jokaisen nurkan, lattiakaivon ja 

kynnyksen kohdalla sekä kaatosuunnat 
- detaljit lattian vedeneristeen nostosta kaikkiin erilaisiin ympäröiviin rakenteisiin 
- detaljit vedeneristeen liittämisestä lattiakaivoon, hanakulmarasioihin ja muihin läpivienteihin sekä 

kynnykseen 

Märkätilojen osalta tulee myös esittää miten ilmanvaihto-, lämmitys- sekä vesi- ja viemäröintijärjestelmä 
toteutetaan. 

Lattiakaivoilla varustetuissa teknisissä tiloissa, kuten esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneissa ja 
lämmönjakohuoneissa, tulee lattia vedeneristää. Vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100 mm korkeuteen 
ja lattiassa olevien aukkojen reunakorokkeiden päälle sekä liitetään kynnykseen. 

Tilojen käyttötarkoitukseen soveltuvien lattiamateriaalien lopullinen valinta tehdään 
toteutussuunnitteluvaiheessa. Mikäli toteutusvaiheessa esitetään vielä vaihtoehtoinen lattiamateriaali 
urakoitsijan toimesta, tulee sille saada erikseen lupa hankkeeseen ryhtyvältä. Tilan käyttötarkoituksen 
asettamat vaatimukset tulee ottaa huomioon materiaalivalinnoissa (mm. kulutuskestävyys, hygieenisyys, 
puhdistettavuus, akustiset vaatimukset, veden ja kemikaalien kestävyys sekä mekaaniset rasitukset). 

Lattiapäällysteiden ja pinnoitteiden vesihöyrynvastuksen (sd-arvon) vaikutus rakennetyypin kuivumisaikaan on 
tarkastettava. Mikäli lattianpäällysteiden osalta on vaihtoehtoja, joilla päästään kosteusteknisesti parempaan 
lopputulokseen tai lyhyempään kuivumisaikaan, on kustannus- ja aikatauluvaikutukset myös hyvä tarkastella 
kuivumisaika-arvion kautta. Myös huomattavan hitaasti kuivuvien rakenteiden, kuten deltapalkkien, vaikutukset 
on arvioitava. Mikäli kosteusmittauksia edellytetään tehtäväksi perustapauksia (RT-kortin ohjeet) syvemmältä, 
tulee näiden kuivumisaika myös tarkastella pinnoitteen ominaisuuksiin nähden. 

Maanvastaisissa alapohjissa on pyrittävä välttämään liimattavien lattiapäällysteiden käyttöä. 

Pintamateriaaleina tulee käyttää vähäpäästöisiä materiaaleja. Käytettävien tuotteiden vähäpäästöisyys on 
osoitettava ja tuotteiden valmistuksen tulee olla laadunvarmistuksen piirissä. 
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Ilmanvaihdon osalta tulee suunnitella kanavistoon riittävä määrä tarkastus- ja puhdistusluukkuja ja kanavien 
riittävä kannakointi tulee varmistaa. Paineellisten vesi- ja viemärijärjestelmien osalta tulee määrittää 
painekokeiden koemenetelmät eri putkistomateriaaleille, suojaputkitus sekä vesijohtojen ja viemäreiden 
jatkosten toteutustapa ja kannakointi. Vesijohdot, viemärit ja niihin liitetyt laitteet on lisäksi suunniteltava niin, 
että mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa ja vuotavat johdot ovat helposti vaihdettavissa tai 
korjattavissa. Lämmitystarveratkaisuissa on otettava huomioon kylmäsiltojen vaikutus ja lämpöolojen hallinta 
suurten ikkunapintojen läheisyydessä. 

Kiinteistön puhtaudenhallinta otetaan huomioon suunnittelussa niin, että rakennuksen siivouspalvelut voidaan 
toteuttaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi samalla tukien hyvän sisäilmaston 
ylläpitoa/olosuhdevaatimuksia. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota mm. ulkotilojen ja viheralueiden 
huollettavuuteen, sisäänkäyntien kykyyn estää lian kulkeutuminen sisätiloihin, sisätilojen ja niiden pintojen 
puhdistettavuuteen, työn koneellistamiseen ja automatisointiin sekä siivoustilojen sijoittamiseen ja 
varustukseen (RT 91-10970 Puhtauden hallinnan huomioonottaminen rakennussuunnittelussa, RT 91-10971 
Siivoustilat). Lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon erilaisten toimintaympäristöjen hygieniavaatimukset sekä 
niiden vaikutukset rakennuksen ja tilojen suunnitteluun. 

 

5. RAKENTAMISVAIHE 

Terve talo -hanke koskee myös rakentamisvaiheessa kaikkia rakennushankkeeseen osallistuvia osapuolia, ei 
ainoastaan päätoteuttajaa. Tavoitteiden mukaisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää kaikkien osapuolien 
vastuuttamista ja perehdyttämistä asetettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin niiden saavuttamiseksi. 

Rakentamisen aikana tulee hallita seuraavat osakokonaisuudet: 
- Kosteusteknisesti toimivat ja toimintavarmat suunnitteluratkaisut 
- Rakennustöiden kosteudenhallinta 
- Rakennustöiden puhtausluokitus P1  
- Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus P1 
- Rakennuksen ilmanpitävyys 

Päätoteuttajan tulee laatia työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, joka sisältää 
kosteudenhallintaselvityksessä/-ohjeessa esitetyt asiat. Kosteudenhallintasuunnitelman tulee lisäksi täyttää 
seuraavissa asiakirjoissa esitetyt asiat: 

- Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) 
- Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
- RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman noudattamisesta vastaa työmaan kosteusvastaava ja hankkeen 
kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö. Kosteudenhallintasuunnitelman noudattamisen seuranta 
tehdään työmaakierroksilla. Näiden yhteydessä varmistetaan, että materiaalit varastoidaan ja suojataan 
asianmukaisesti sekä valvotaan urakoitsijan vastuulle kuuluvien rakentamisen aikaisten suojausten toteutusta 
(muun muassa sääsuojausta) sekä toteutuksen suunnitelmien mukaisuutta. 

Rakentamisen aikana huolehditaan lisäksi, että rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään 
aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta. Mikäli työmaalla halutaan käyttää 
suunnitteluvaiheen aikana tehdyssä kuivumisaikatarkastelussa käytetystä poikkeavaa betonia, materiaalia tai 
kuivumisolosuhteita, pitää kuivumisaikaa tarkastella uudelleen. Rakenteiden kuivuminen varmistetaan ennen 
niiden pinnoittamista tai päällystämistä kosteusmittauksin hankkeelle laadittavan kosteusmittaussuunnitelman 
mukaisesti. 

Kosteudenhallinnan kannalta tärkeitä ajankohtia ovat mm. 
- Rungon asennus lohkoittain 
- Sääsuojan asennuksen ja purkamisen ajankohta 
- Ulkovaippa vedenpitävä 
- Lämmityksen aloitus 
- Sisävalmistustöiden aloitus 
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- Lopullisen lämmitysjärjestelmän käyttöönotto 
- Rakenteiden kuivumisaika, myös pintabetonivalujen ja tasoitteiden osalta 
- Lattianpäällysteiden asennuksen aloitus 

Päätoteuttajan on laadittava rakennustyölle rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtaudenhallintasuunnitelma. Siinä 
kuvataan mm. seuraavat tekijät: 

- Puhtaudenhallinnan koordinoinnin ja toteutuksen vastuut 
- Puhtausluokan P1 ilmanvaihtoasennusolosuhteiden ja -tapojen toteutus 
- Jätehuollon järjestäminen 
- Rakentamisen aikaisen siivouksen järjestäminen 
- Rakennusmateriaalien ja laitteiden suojaus 
- Kaksivaiheisen loppusiivouksen sisältö ja toteutus vastaanottovaiheessa 
- Puhtaudenhallinnan arviointimenetelmät sisätyövaiheessa 
- Puhtaudenhallinnan arviointi, mittaus ja raja-arvot vastaanottovaiheessa 

Puhtaudenhallintasuunnitelman tarkastaminen ja noudattamisen seuranta (esimerkiksi pölysuojaus, osastointi 
sekä pintojen suojaus) tehdään työmaakierroksella sisävalmistusvaiheesta alkaen. Tähän liittyy olennaisena 
osana myös toiminnan ohjaus sekä tulosten dokumentointi. Toimintakoevaiheessa tulee ottaa huomioon, että 
työvaiheet (mm. siivous- ja asennustyöt) toimintakokeita ennen ja niiden jälkeen ovat 
puhtaudenhallintasuunnitelman mukaiset. Tämä koskee niin ikään luovutusvaihetta. 

Hankkeen toteutusvaiheen yleis- ja työvaiheaikataulussa tulee ottaa huomioon ainakin: 
- Työvaiheiden järjestys, kestot ja päällekkäisyydet noudattavat puhtaudenhallintasuunnitelman ja 

kosteudenhallintasuunnitelman vaatimuksia 
- Aikataulussa on selvästi esitetty kriittisten tahdistavien työvaiheiden etenemisjärjestys 
- Ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on esitetty aikataulussa kerroskohtaisesti tai vaihtoehtoisesti 

ilmanvaihtokoneiden palvelualuekohtaisesti 
- Ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintakokeille ja säädöille on varattu riittävästi aikaa 
- Loppusiivoukselle on varattu riittävästi aikaa 

Rakentamisvaiheen lopussa tulee myös huolehtia, että laadunvarmistussuunnitelmassa määritellyt kokeet ja 
mittaukset tehdään ammattitaitoisesti, oikea-aikaisesti ja vaaditussa laajuudessa ja että niiden tulokset 
raportoidaan kokeita ja mittauksia koskevien ohjeiden (esimerkiksi RT-korttien) mukaisesti. Koe- ja 
mittaustulokset tulee arvioida suhteessa suunnitteluarvoihin ja tulosten perusteella tulee vaatia mahdollisesti 
korjaavia toimenpiteitä sekä lisä- ja uusintamittauksia. 

 

6. KÄYTTÖÖNOTTO 

Käyttöönottovaiheessa luodaan ohjeistus rakennuksen tavoitteiden mukaista ylläpitoa varten. Ohjeistuksen 
tulee olla sisällöltään ja muodoltaan niin selkeää, että edellytykset rakennuksen tavoitteiden mukaista ylläpitoa 
varten ovat olemassa rakennuksen koko suunnitellulle käyttöajalle. 

Käyttöönottovaiheessa varmistetaan lisäksi, että työmaavaiheen laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet on 
suoritettu ja dokumentoitu asianmukaisesti ja täyttävät hankkeelle asetetut vaatimukset ja suunnitteluarvot, 
kuten: 

- Tarkemittaukset 
- Kosteusmittaukset ja päällystettävyyskelpoisuuden todentaminen 
- Tiiviysmittaukset (ilmanvuotoluvun määritys ja mahdollisten vuotokohtien paikannus) 
- Lämpökuvaukset 
- Olosuhdemittaukset 
- Nestemäisenä levitettävien vedeneristeiden tartunnan ja paksuuden määritys 
- Tilojen puhtauden arvioinnit ja pintapölymittaukset 
- Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden arviointi 
- Ilmanvaihtojärjestelmän toimintakokeet 
- Painekokeet 
- Viemäreiden kuvaukset 
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Tilojen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden arviointi tehdään sekä ennen toimintakokeita silmämääräisesti ja 
satunnaisotannalla pintapölymittauksin, että ennen kiinteistön vastaanottoa silmämääräisesti ja 
pintapölymittauksin INSTA 800-standardissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tilapintojen pintapölykertymän 
enimmäistasot on esitetty Sisäilmastoluokitus 2018 -asiakirjassa. Tulokset tulee dokumentoida ja poikkeamien 
korjaukset valvoa. Lattiapintojen käyttöönottopuhdistuksessa käytetyt menetelmät sekä puhdistus- ja 
suojausaineet tulee dokumentoida ja tiedot liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen (huoltokirjaan). 

Rakennuksen ja sen taloteknisten järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää tarvittavat tiedot 
rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisesti. Käyttö- ja huolto-ohje suositellaan laadittavaksi siten, että siitä ilmenee vähintään: 

- kiinteistön omistus, laajuus, tilat käyttötarkoituksineen ja päärakenteet 
- kiinteistön rakentamiseen osallistuneiden yhteisöjen ja henkilöiden yhteystiedot 
- rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät 
- keskeisten huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot 
- tavoitteelliset sisäolosuhteet, hoidon laatutason ja järjestelmien käyttöarvot 
- sisä- ja ulkopuolisten rakenteiden pintamateriaalit 
- käyttöikätavoitteet kustannuksiltaan merkittäville rakenteille ja rakennusosille 
- kustannuksiltaan merkittävien kunnossapitokohteiden kunnossapitojaksot ja -tehtävät 
- korjauspäiväkirjan ylläpito ja vuosikustannusten seuranta 
- toimintaohjeet poikkeus- ja häiriötilanteissa 

Rakennuksen elinkaarenaikaisen kosteudenhallinnan kannalta tärkeät tiedot hankkeen 
kosteudenhallintaselvityksestä ja rakennuksen toteutumatiedoista edellytetään dokumentoitaviksi niin ikään 
rakennuksen ja sen taloteknisten järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeeseen. 

Käyttöönottovaiheessa on myös oleellista ohjeistaa käyttäjien muutto rakennukseen sekä opastaa käyttäjiä ja 
huoltohenkilöstöä käyttämään ja huoltamaan taloteknisiä järjestelmiä oikein. 

Terve talo -hankkeissa suositellaan laadittavaksi hankkeen loppudokumentti, joka liitetään rakennuksen käyttö- 
ja huolto-ohjeeseen. Dokumentissa on kuvattu hankkeen Terve talon- ohjeiden mukaiset toimenpiteet, joilla on 
varmistettu tavoiteltu sisäilmaston laatu. Dokumentti sisältää lisäksi kosteuden- ja puhtaudenhallinnan 
loppuraportit. 

 

7. KÄYTTÖ 

Kiinteistönomistajalla on pääasiallinen vastuu huolehtia, että rakennus säilyy tavoitteiden mukaisessa 
kunnossa. Rakennusosien ja rakenteiden suunniteltu tekninen käyttöikä sekä hyvä sisäilmasto saavutetaan 
toteuttamalla kiinteistön hoito-, teknisten järjestelmien huolto- ja siivouspalvelut rakennuksen käyttötarkoituksen 
mukaisesti noudattaen annettuja huolto- ja kunnossapito-ohjeita. Rakennuksen käyttäjille (tarvittaessa), 
kiinteistöpalveluiden järjestämisestä vastaaville sekä kiinteistöpalveluhenkilöstölle järjestetään rakennusta ja 
sen toimintaa koskeva perehdytys. Perehdytyksessä esitetään rakennuksen vaatimukset kiinteistöpalveluiden 
järjestämiselle, säännöllisille tarkastuksille ja huolto- ja kunnossapitotehtäville tavoitteen mukaisen 
sisäilmastoluokan (S1/S2) saavuttamiseksi. Tässä voidaan käyttää apuna RT-korttia 18-10922 Kiinteistön 
teknisen käyttöiät ja kunnossapitojaksot. Toimenpiteisiin sisällytetään rakennuksen pitkän tähtäimen 
kunnossapitosuunnitelma. Rakennuksen käyttäjille ja huollosta vastaaville tahoille esitetään selkeät 
toimintaohjeet, miten toimitaan vikatilanteissa, kuten vesivuodon sattuessa. Rakennuksen tilojen 
puhtausvaatimukset on suositeltavaa kuvata, missä voidaan käyttää INSTA:800-standardissa esitettyä ns. 
hyvän sisäilman laatutasoa 4. 

Käyttövaiheeseen kuuluu oleellisena osana: 
- Rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien määräaikaistarkastukset ja huoltotoimenpiteet, jotka tulee 

aikatauluttaa selkeästi 
- Taloteknisten järjestelmien säädöt ja puhdistus tarpeen mukaan 
- Rakennuksen energiankulutuksen seuranta 
- Valvontajärjestelmien ylläpito, hälytyksiin reagointi ja virheiden korjaus 
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- Suunnitellut sisäilmaston tarkistus- ja seurantamittaukset ottaen huomioon myös mahdollisen 
ympäristöluokitusten edellyttämät toimenpiteet 

- Tilojen käyttötarkoituksen ja -asteen mukainen ylläpito- ja perussiivous 
- Huollosta vastaavien ja rakennuksen käyttäjien antamien palautteiden käsittely toiminnan jatkuvan 

parantamisen mahdollistamiseksi 

Seuranta sisältää yleensä tilojen aistinvaraisen arvioinnin (esimerkiksi puhtaustason arvioinnin), 
tapauskohtaisesti sisäilman fysikaalisten, kemiallisten ja mikrobiologisten tekijöiden mittauksia, 
ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden tarkastelun ja rakennusosien toimivuuden varmentamisen. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä huoltokirjassa määriteltyjen riskirakenteiden toimivuuden seurantaan. Sisäilmasto-
olosuhteiden seurannassa voidaan hyödyntää rakennusautomaatiojärjestelmästä saatavaa mittausdataa ja 
tarvittaessa määritellä mitattaville suureille hälytysrajat. Mittausten rinnalla on tärkeää arvioida käyttäjien 
kokemuksia esimerkiksi käyttäjäkyselyjen avulla 

Dokumentoinnin rakennuksen ylläpidosta tulee olla niin hyvää, että huolto- ja kunnossapito-organisaation tai 
käyttäjien vaihtuessa kaikki tarvittava tieto rakennuksen tavoitteiden mukaisesta ylläpidosta siirtyy eteenpäin. 
On suositeltavaa, että tiedon siirto tehdään perehdytystilaisuuden yhteydessä. 

 

Tämän ohjekortin on laatinut Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta TK 435 Terveen talon toteutuksen kriteerit Magnus 
Stagnäsin, Timo Turusen ja Leif Wirtasen (Ramboll Finland Oy) käsikirjoituksen pohjalta: 

Jorma Säteri  Metropolia Ammattikorkeakoulu (pj.) 
Hemmo Sumkin Sitowise Oy 
Juha Takkunen  Sirate Oy 
Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry 
Katja Outinen  Valtioneuvoston kanslia 
Katja Tähtinen  Rakennustietosäätiö 
Kiia Miettunen  Sweco PM Oy 
Lari Eskola  A-Insinöörit suunnittelu Oy 
Leif Wirtanen  Ramboll Finland Oy 
Mervi Ahola  Sisäilmayhdistys ry 
Tero Niemelä  Skanska 
Topi Rissanen  A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
Tommi Pihlajamäki  Rakennustieto Oy  
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