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TERVE TALO 

Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen 

Tämä tehtäväluettelo täydentää Terve talo uudisrakennushanke ja 
Terve talo peruskorjaushanke -ohjekortteja. Tässä tehtäväluettelossa 
on esitetty Terve talo uudisrakennushanke ja Terve talo 
peruskorjaushanke -ohjekorttien vaihekohtaisia tehtäviä, joiden avulla 
ohjataan tavoitellun sisäilmasto-olosuhteen saavuttamista hankkeessa. 
Tehtäväluettelo perustuu Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen 
tehtäväluettelo HJR18:aan (RT 10-11284). Tässä tehtäväluettelossa 
esitettyjen tehtävien avulla pyritään varmistamaan, että Terveen talon 
tehtävät hankkeen eri vaiheissa tulevat otetuksi huomioon 
hankesuunnitteluvaiheesta takuuaikaan asti. Eri hankkeiden 
toteutusmuodosta riippumatta (SR, PJU, allianssi jne.) suositellaan, 
että vaihekohtaiset tehtävät, jotka on pyritty esittämään kronologisessa 
järjestyksessä, tulevat huomioiduksi.  

Tehtäväluetteloon on koottu Terve talo -hankkeen näkökulmasta 
tärkeimmät tehtävät uudis- ja korjausrakennushankkeissa. 
Peruskorjaushankkeiden erityispiirteet on esitetty kirjaimella (K).  
Peruskorjaushankkeissa tulee huomioida luonnollisesti myös muut 
listassa esitetyt vaihekohtaiset tehtävät. 

Tehtäväluettelo on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeeseen ryhtyvälle ja 
hänen edustajilleen, mutta myös muille hanketta ohjaaville tahoille, 
kuten esimerkiksi Terve talo -koordinaattorille. 

HJR18 Tehtävät 

(K = vain korjaushankkeet) 

Huomioita 

B Hankesuunnittelu 

B2 Hankitaan ja nimetään pätevä 
henkilöstö hankkeen vaativuus 
huomioiden 

Terve talo -koordinaattori, jos sellainen kiinnitetään 
hankkeeseen, kannattaa nimetä mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. 

Projektissa on määriteltävä, kenelle kuuluu rakennushankkeen 
kosteudenhallintaselvityksen ja puhtaudenhallinta-asiakirjan 
laadinta. Mikäli hankkeessa käytetään Terve talo koordinaattorin 
ohella erillisiä kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattoreita, 
kuuluvat nämä tehtävät heille. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää pätevän asiantuntijan 
toimimaan hankkeen kosteudenhallinnasta vastaavana 
henkilönä (kosteudenhallintakoordinaattorina). Asiantuntijan 
tehtävänä on valvoa ja ohjata rakennushankkeen 
kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan. 
Kosteudenhallinnan onnistumisen kannalta on suositeltavaa, 
että asiantuntija on mukana hankkeessa jo 
hankesuunnitteluvaiheessa.  Kuivaketju10-toimintamallissa 
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kosteudenhallintakoordinaattorin tulee olla urakoitsijasta ja 
suunnittelijoista riippumaton henkilö. 

B4.1 Teetetään tarvittaessa selvitys 
maaperän pilaantuneisuudesta 
ja teetetään geotekninen 
selvitys/pohjatutkimus 

GEO-suunnittelijan tehtävänä on arvioida maaperän 
pilaantuneisuusselvityksen tarve (GEO18, kohta B4/erikseen 
tilattava tehtävä). 

B4.1 (K) Teetetään selvitys 
terveydelle haitallisista aineista 

Asbestikartoitus tehdään ennen 1994 valmistuneissa 
rakennuksissa. Haitta-aineet ja epäpuhtaudet kartoitetaan ja 
tarvittaessa tutkitaan kaikissa rakennuksissa. Tutkimuslaajuutta 
on varauduttava täydentämään tutkimusten edetessä (RT 
103500 Haitalliset aineet rakennuksissa. Tilaajan ohje ja RT 
103501 Haitalliset aineet rakennuksissa. Tutkijan ohje 

B4.1 Laaditaan alustava 
kosteusriskiarvio 

Käynnistetään rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen 
laadinta. Määritellään RIL-250:n mukainen kosteusriskiluokka 
sekä sen pohjalta kosteudenhallinnan menettelytapa. 
Kosteudenhallintaa koskevien laatutavoitteiden määrittely, ks. 
tarkemmin kohta B4.3.2. 

RAK18 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo, kohdat B4.3 ja C6 
sekä liite 10 (erikseen tilattava tehtävä). Täsmennetään: 

 rakennuspaikan rakennusfysikaaliset rakenteisiin liittyvät 
riskit (tuulisuus ja sateet, pohjavesi, meren / järven 
pinnantaso ja nousu tulevaisuudessa, maapohja), 

 kosteudenhallinnan tavoitteiden ja aikatauluvaatimusten 
alustava määrittely, 

 rakenneratkaisuvaihtoehtojen alustavat kuivumisaika-arviot. 
B4.1 (K) Teetetään tarvittavat 

kuntoarviot ja tutkimukset 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -
julkaisussa on esitetty kuntotutkimuksen tilaamista, 
kuntotutkimussuunnitelmaa ja kuntotutkimusraporttia koskevia 
ohjeita sekä tutkimussuunnitelma- ja tutkimusraporttimallit.  

Myös ilmanvaihdon toimivuus on tutkittava, jotta pystytään 
selvittämään, millaiset sisäilmasto-olosuhteet ovat ja onko 
käyttöä turvaavia toimenpiteitä tarpeen tehdä ennen 
korjaustöiden aikaisiin väistötiloihin siirtymistä. 

Tarkoituksena on, että suunnittelijalla on käytettävissään riittävät 
selvitykset ja kuntotutkimukset ja -arviot rakennuksen kunnosta. 
Suunnittelijan tulee ymmärtää olemassa olevan rakennuksen 
toiminta, jotta tehtävillä muutoksilla ei huononneta rakennuksen 
kosteusteknistä toimivuutta. 

B4.1 (K) Määritellään 
korjaustoimenpiteet ja 
korjausasteet 

Tarkastelun pitää perustua rakennuksen kunnosta laadittuun 
selvitykseen (kosteus- ja sisäilmatekniseen 
kuntotutkimusraporttiin). Korjaustoimenpiteiden määrittely pitää 
tehdä teknisten, taloudellisten ja terveydellisten näkökohtien 
sekä korjaukselle asetetun käyttöikätavoitteen nojalla. 
Suojelluissa rakennuksissa on tarkasteltava myös 
rakennussuojelullisten näkökohtien vaikutusta korjaustavan 
valintaan. Ks. myös kohta C2.2.4. 

Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjaus -
julkaisussa on käsitelty korjausmenetelmien yleisiä 
valintaperusteita sekä erityyppisiä rakennusosakohtaisia 
korjausmenetelmiä näihin liittyvine erityispiirteineen. 
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Korjaussuunnittelussa on keskeistä aina tapauskohtaisesti 
määrittää soveltuvat korjaustavat ja korjausten perusteellisuus. 

B4.3.2 Määritellään sisäilmastoa 
koskevat laatutavoitteet ja 
periaatteet 

Määritellään sisäilmastoluokka ja sisäympäristön tekniset 
tavoitearvot (lämpöolosuhteet, sisäilman laatu, ääniolosuhteet ja 
valaistus) rakennuksen käytön aikana. 

B4.3.2 Määritellään 
kosteudenhallintaa koskevat 
laatutavoitteet ja periaatteet 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava 
rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. 
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys edellytetään 
kaikilta luvanvaraisilta hankkeilta. Tarkoituksena on, että 
rakennushankkeeseen ryhtyvä asettaa vaatimukset 
kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa ja määrittelee 
kosteudenhallinnalle haluttavan laadun tavoitetason. 
Selvityksessä on esitettävä ne toimenpiteet ja menettelyt, joilla 
varmennetaan kosteudenhallinnan toteutumista. 
Kosteudenhallintaselvitystä täydennetään suunnittelutyön 
edetessä. 

B4.3.2 Määritellään 
puhtaudenhallintaa koskevat 
laatutavoitteet ja periaatteet 

Määritellään rakennustöiden puhtausluokitus, ilmanvaihtotöiden 
puhtausluokitus sekä puhtauden todentamismenettelyt 
rakennushankkeen eri vaiheille sisäilmastoluokituksen 
mukaisesti. 

B4.3.2 Määritellään 
energiatehokkuuden tavoitteet 

Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys.  

Rakennusvaipan ilmanpitävyyden tavoitearvo on määriteltävä. 
Asetuksen mukainen vähimmäisvaatimus on q50=4,0 m3/m2h, 
mutta on suositeltavaa pyrkiä tätä alhaisempaan arvoon 
energiatehokkuuden parantamiseksi.  Sisäilmastoluokituksen 
mukaisesti sisäilmastoluokissa S1 ja S2 tavoitellaan q50 ≤ 1,0 
m3/m2h. Korjausrakentamisessa voidaan joutua käyttämään 
suurempaa arvoa kuin uudiskohteissa. 

B4.3.3 Asetetaan ylläpidon tavoitteet Rakenneratkaisujen tulee olla vikasietoisia sekä mahdollisimman 
helposti tarkastettavissa, huollettavissa ja korjattavissa. 
Varmistetaan, että hankkeessa huomioidaan ylläpidon tarpeet 
(RT 91-10970).  

B4.4.1 Laaditaan hankeaikataulu Varaudutaan aikataulussa työn kestoa lisäävin seikkoihin, 
esimerkiksi purkutöiden mahdolliseen laajenemiseen 
korjaushankkeissa, betonin arvioitua pidempään 
kuivumisaikaan, uusien kalusteiden tuuletusaikaan sekä valmiin 
rakennuksen tuuletusaikaan ennen tilojen käyttöönottoa ja 
käyttäjien muuttoa tiloihin. 

B4.4.1 (K) Selvitetään tarvittavat 
väliaikaistilat 

Varmistetaan väistötilojen terveellisyys ja turvallisuus. 

B4.4.2 Laaditaan tarvittaessa 
riskikartoitus ja -analyysi 

Tarkastellaan rakennuksen rakennusfysikaaliseen toimivuuteen 
ja terveellisyyteen (terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään 
sisäilmastoon sekä ääniolosuhteisiin), haitta-aineisiin ja 
epäpuhtauksiin sekä työmaa-aikaiseen kosteuden- ja 
pölynhallintaan liittyviä asioita. Yleensä riskikartoitus laaditaan 
ehdotussuunnitteluvaiheessa, ks. kohta E4. 

B4.4.2 Suunnitellaan projektin 
tiedottaminen ja viestintä 

Luodaan alusta alkaen myönteistä mielikuvaa rakennuksen 
terveellisyyttä ja sisäympäristöä koskevista asioista. 

LAUSUNTOVERSIO



RTS vv:jnro  OHJE-EHDOTUS - 4 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2018 

 C SUUNNITTELUN 
VALMISTELU 

 

C2.2 

C4.2 

 

Määritellään kohteen 
suunnittelun vaativuusluokat ja 
suunnittelijoiden 
pätevyysvaatimukset. 

Määritellään rakennusfysikaalisen suunnittelun tai 
kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävän 
vaativuusluokka. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää yhdessä 
suunnittelijoiden kanssa rakennuksen akustisen 
suunnittelutehtävän vaativuusluokka. Kun suunnittelutehtävän 
vaativuusluokka on vaativa tai poikkeuksellisen vaativa, 
rakennushankkeen akustinen suunnittelija on ilmoitettava 
rakennuslupaa haettaessa. 

C2.2 

C4.2 

Määritellään ja hankitaan 
tarvittavat resurssit ja 
asiantuntijat 

Terve talo -koordinaattori on suositeltavaa ottaa mukaan 
viimeistään tässä vaiheessa tai tehtävät on asianmukaisesti 
vastuutettava muille hankkeessa mukana oleville. Terve Talo -
koordinaattorin tehtäviin voidaan osittaisten päällekkäisyyksien 
vuoksi sisällyttää myös kosteudenhallinta- ja 
puhtaudenhallintakoordinaattorin tehtävät. Huomioitava myös 
rakentamisen aikaiset kosteuden- ja puhtaudenhallinnan 
laadunvarmistustehtävät. 

C2.2 

C4.2 

C4.6 

Selvitetään erityismenettelyn 
tarve 

Määritellään mahdollisista 
erityismenettelyistä aiheutuvat 
tehtävät ja vaatimukset 

Käynnistetään tunnistetut 
erityismenettelyt 

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää, että erittäin 
vaativassa rakennushankkeessa tehdään 
laadunvarmistusselvitys tai ulkopuolinen tarkastus. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee jo hankkeen 
alkuvaiheessa yhdessä asiantuntijoidensa kanssa selvittää 
rakennusvalvontaviranomaisilta erityismenettelyn tarve ja mitä 
erityismenettelyn toimenpiteitä hankkeessa tarvitaan, ks. RIL 
241 kohta 2.4.2. 

Ulkopuolisen tarkastajan kelpoisuus on varmistettava 
rakennusvalvontaviranomaisilta. Erittäin vaativissa hankkeissa 
suositellaan ulkopuolista tarkastusta, vaikka rakennusvalvonta ei 
sitä aina vaadi. Pidetään aloituskokous ulkopuolisen tarkastajan 
kanssa ja siinä tarkennetaan tarkastustehtävän sisältö ja 
aikataulu. 

C2.2 (K) Tarkistetaan ja sovitaan 
korjaustavoitteet ja -aste 

Noudatetaan kohtaa B4.1 

Varmistetaan käyttäjän toiminnan edellyttämien tilamuutosten ja 
niiden edellyttämien taloteknisiin järjestelmiin tehtävien 
muutosten yhteensopivuus rakennusteknisten 
korjaustoimenpiteiden kanssa. 

C2.2 (K) Selvitetään tarkentavien 
tutkimusten tarve  

Esim. terveydelle haitallisten aineiden kartoitus, äänitekniset 
tutkimukset, sisäilmatutkimukset. Noudatetaan kohtaa B4.1. 
Tutkimukset on suositeltavaa pyrkiä tekemään kattavasti jo 
hankesuunnitteluvaiheessa. 

C2.2 Laaditaan tai päivitetään 
tarvittaessa riskikartoitus ja -
analyysi 

Ks. kohta B4.4.2 

C4.1 

C4.3 

Sovitaan suunnittelun 
laadunvarmistuksen tasosta ja 
menettelyistä. 

Suunnitelmien ristiin tarkastus (ulkopuolinen tarkastus) 
sisäilmastoa koskevien asioiden osalta on suositeltavaa. 
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Määritellään suunnitelmien 
yhteensopivuuden, 
rakennusfysikaalisen 
toimivuuden ja kattavuuden 
tarkistaminen 

Suunnitelmakatselmukset Terve talo -koordinaattorin johdolla eri 
suunnitteluvaiheissa. Tarkastustyössä hyödynnetään Terve Talo 
suunnitteluala- ja rakennusosakohtaista tarkastuslistaa. 

Kosteudenhallintakoordinaattorin tulee ohjata ja varmistaa, että 
suunnittelutyö toteutetaan Kuivaketju10-toimintamallin 
mukaisesti. Koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että kaikki 
Suunnittelijan tarkistuslistan kohdat on sisällytetty suunnitelmiin. 

C4.2 Määritellään toimeksiantojen 
laajuudet 

Suunnittelualakohtaisten tehtäväluetteloiden perustehtäviä on 
tarvittaessa täydennettävä erikseen tilattavilla tehtävillä sekä 
tässä asiakirjassa ja Kosteus- ja mikrobivaurioituneen 
rakennuksen korjaus -julkaisun luvussa 2.1.3 ja 2.2 mainituilla 
tehtävillä. 

Hankkeen suunnitteluohjelmassa on otettava huomioon eri 
suunnittelualojen suunnittelutehtävien väliset rajapinnat sekä 
yhteensovitettava suunnittelijoiden tehtävät ja Terve talo -
koordinaattorin tehtävät keskenään. 

Suunnittelijat on velvoitettava osallistumaan Terve talo -
seurantakatselmuksiin. 

Kuivaketju10-hankkeissa toimintamallin käyttäminen on 
esitettävä pakollisena vaatimuksena 
suunnittelutarjouspyynnöissä ja -sopimuksissa. 

C4.6 Tarkennetaan hankkeen 
tavoitteet 

Noudatetaan kohtaa B4.3. 

C4.6 Varmistetaan yhdessä 
pääsuunnittelijan kanssa, että 
suunnittelun lähtötiedot ovat 
laadultaan ja määrältään 
hankkeeseen riittävät 

Korjaushankkeissa keskeisiä lähtötietoja ovat kosteus- ja 
sisäilmateknisten kuntotutkimusten tutkimusraportti ja haitta-
ainetutkimusraportti sekä vanhat suunnitteluasiakirjat. Ks. myös 
C2.2. 

C4.6 Sovitaan suunnittelijoiden 
yhteistyö rakennuksen käyttö- 
ja huolto-ohjeen laatimiseksi 

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen 
käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen 
ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä 
huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista 
käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. 

Kosteusteknisesti riskialttiiden rakennusosien sekä 
rakennusosien rakennusfysikaalisen toimivuuden varmistavien 
taloteknisten järjestelmien tarkastus- ja huoltotoimenpiteet on 
tunnistettava. 

C4.7 Sovitaan hankkeen viestintä ja 
tiedottaminen 

Täsmennetään käyttäjäviestintä viestintäsuunnitelmaan. 
Luodaan alusta alkaen myönteistä mielikuvaa rakennuksen 
terveellisyyttä ja sisäilman laatua koskevista asioista. 

 D ja E Ehdotus- ja 
yleissuunnittelun ohjaus 

 

E3 

E4 

Määritellään tutkittavat 
ratkaisuvaihtoehdot 

Arvioidaan ratkaisuvaihtoehdot 
ja ehdotukset sekä tarkistetaan 
tavoitteenmukaisuus 

Määritellään tiloittain, rakenteittain ja järjestelmittäin 
tarkasteltavat ratkaisuvaihtoehdot. Yleissuunnitteluvaiheen 
loppupuolella pidetään Terve talo -koordinaattorin johdolla 
suunnitelmakatselmus, jossa arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen 
toimivuus. 

Korjaushankkeissa korjausvaihtoehdot voidaan jakaa niihin, 
joissa vaurioitunut materiaali poistetaan sekä niihin, joissa 
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vaurioitunut materiaali jätetään rakenteeseen ja epäpuhtauksien 
pääsy sisäilmaan estetään. 

Korjaussuunnittelijan on RAK 18 tehtäväluettelon mukaisesti 
tehtävä rakennusosakohtainen yhteenveto käytettävistä 
korjausvaihtoehdoista käyttöikineen ja niihin sisältyvine 
riskeineen sekä osoitettava sen avulla, että korjaukset 
kohdistuvat tutkimuksissa havaittuihin ongelmiin ja miten 
ongelmat poistetaan korjausten avulla. Yhteenvedon tueksi 
suositellaan laadittavaksi piirustukset keskeisimmistä 
rakennetyypeistä ja kriittisimmistä rakennusosien liittymistä sekä 
selvitys ilmanvaihtojärjestelmään tehtävistä muutoksista ja 
niiden vaikutuksesta rakenteiden toimintaan ja sisäilmaston 
laatuun. 

E4 Ohjataan suunnittelijoiden 
riskien arviointia ja järjestetään 
tarvittavat sisäilmaston laatua 
käsittelevät 
riskikartoituspalaverit 
tarvittaessa 

Laaditaan tai päivitetään 
riskiarvio ja -analyysi 

 

 

Laaditaan tarvittaessa rakennuksen rakennusfysikaalisia ja/tai 
sisäolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä koskeva riskianalyysi (RIL 
241, kohdat 2.4.2 ja 4.3.2) ottaen huomioon rakenteiden ja 
ilmanvaihdon toiminta, sisäilman laatu ja sisäilmaston 
olosuhteet. 

Pidetään suunnitelmakatselmus (workshop) riskianalyysin 
laatimiseksi, mikäli tämä todetaan tarpeelliseksi riskiarvion 
perusteella. Riskianalyysin tehtävänä on tarkentaa riskiarviossa 
esiin tulleita rakennuksen sisäilmaan ja olosuhteisiin vaikuttavia 
riskitekijöitä ja esittää tapoja, miten niitä hallitaan. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa riskiarvion tai -
analyysin perusteella ennakkolausunnon erityismenettelyn 
(yleensä suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen) tarpeesta ja 
sisällöstä. 

E4 Varmistetaan, että 
suunnittelijat esittävät 
suunnitelmissaan tuotteiden 
vaatimustasot 

Rakennusmateriaalien CE-merkinnät ja päästöluokat, 
ilmanvaihtotuotteiden puhtausvaatimukset. 

Materiaalien päästöjen sertifioinneista hyväksytään seuraavat 
sertifiointimerkit ja -tasot: rakennusmateriaalien päästöluokka 
M1, GEV Emicode EC1 ja EC1Plus, Blue Angel ja GUT. 
Vaihtoehtoisesti vähäpäästöisyys voidaan osoittaa todentamalla 
vastaavuus materiaalien päästöluokan M1 vaatimuksiin 
hyväksyttävällä testausmenetelmällä (EN 16516:2017 + EN ISO 
16000-9:2006 + ISO 16000-28:2012). 

Vaatimusta on syytä soveltaa myös tilojen käyttäjän 
hankintoihin. 

 F Rakennuslupatehtävät  

F4 Teetetään lupa-asiakirjat, 
erityissuunnitelmat ja 
selvitykset 

Korjaushankkeissa näitä ovat esimerkiksi selvitys rakennuksen 
kunnosta, riskiarvio rakenteiden ja ilmanvaihdon toiminnan 
vaikutuksesta sisäilman laatuun ja olosuhteisiin sekä 
kosteusvaurion korjaussuunnitelma 

F4 Laaditaan kosteudenhallinta-
asiakirja (= rakennushankkeen 
kosteudenhallintaselvitys) 

Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys edellytetään 
kaikilta luvanvaraisilta hankkeilta. Selvityksen laatiminen on 
hankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena. Selvityksen laadinta on 
suositeltavaa aloittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa, ks. kohta 
B4.3.2. 

F4 Teetetään suunnitteluvaiheen 
puhtaudenhallinta-asiakirja 

Puhtaudenhallinta-asiakirjassa esitetään: pölynhallinnan yleiset 
menetelmät (työmenetelmien valinta, työskentelyalueen 
koneellinen pölynhallinta, työntekijöiden henkilösuojaus, siivous); 
materiaalien käsittely ja suojaus sekä taloteknisten laitteiden 
suojaus; jätteiden käsittely; rakentamisen aikainen siivous; 
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loppusiivous sekä loppusiivoukselta vaadittava puhtaustaso; IV-
koneiden ja -kanaviston puhtauden todentamismenettelyt. 
Urakoitsija tekee puhtaudenhallinta-asiakirjan pohjalta työmaan 
puhtaudenhallintasuunnitelman.  

Puhtaudenhallinta-asiakirjaa ei yleensä tarvita lupahakemuksen 
liitteeksi. Purku- ja suojaussuunnitelmaa voidaan edellyttää 
lupahakemuksen liitteeksi.  

 G Toteutussuunnittelun ohjaus  

G4 Järjestetään 
suunnitelmakatselmukset ja 
varmistetaan 
tavoitteenmukaisuus 
(suunnittelupaketeittain) 

Pidetään Terve talo -koordinaattorin johdolla 
suunnitelmakatselmukset, joissa arvioidaan ratkaisujen 
toimivuus. Katselmuksissa on käsiteltävä myös työmaa-
aikaiseen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan sekä 
laadunvarmistukseen liittyviä asioita. 

Kokouksiin osallistuvat suunnittelijat, mahdolliset erilliset 
kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintakonsultit, 
rakennuttajakonsultti, tilaajan edustaja sekä urakoitsijan 
edustaja, mikäli urakoitsija on jo valittu. 

Kuivaketju10:ssä kosteudenhallintakoordinaattorin tulee ohjata 
ja varmistaa, että suunnittelutyö toteutetaan toimintamallin 
mukaisesti. 

G4 Ohjataan suunnittelijoiden 
riskien arviointia ja järjestetään 
tarvittavat 
riskikartoituspalaverit. 

Laaditaan tai päivitetään 
riskiarvio ja -analyysi 

Niissä erittäin vaativissa hankkeissa, joissa noudatetaan 
erityismenettelyä, laaditaan riskianalyysi, joka voi toimia 
MRL:ssa määritellyn laadunvarmistusselvityksen osana. 
Laadinnan vetovastuu kuuluu aiemmin tehdyn riskiarvion 
laatijalle. Ks. E4 sekä RIL 241, kohdat 2.5.2 ja 4.4.3. 

G4 Huolehditaan käyttö- ja huolto-
ohjeen laatimisesta 

 

Ks. kohta C4.6. Tarkennetaan tunnistettujen kosteusteknisesti 
riskialttiiden rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien 
tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä. 

Korjaushankkeissa, joiden korjaukset ovat sisäilmalähtöisiä, 
suositellaan laadittavaksi sisäympäristön seurantasuunnitelma 
(voidaan käyttää myös uudisrakentamisessa). Rakennuksen 
kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjaus -
oppaassa käsitellään korjausten onnistumisen seurantaa. 
Seuranta jaetaan käytönaikaiseen käyttäjien kokemuksen, 
sisäilman olosuhteiden ja rakenteiden toimivuuden seurantaan. 
Määritellään esimerkiksi rakenteisiin pysyvästi asennettavien 
kosteusmittausantureiden sekä rakennuksen vaipan yli tehtävien 
paine-eromittausten tarve, sijainti ja lukumäärä. 

 H Rakentamisen valmistelu  

H4.1 Laaditaan alustava 
rakentamisaikataulu 
välitavoitteineen 

Tarkennetaan hankeaikataulu, Ks. B4.4.1.  

H4.2 Määritellään 
kosteudenhallinnan osalta 
mahdolliset lisätoimenpiteet 
tiedonkulun, kommunikoinnin 
ja kouluttamisen osalta 

Määritellään urakoitsijoiden rakennusvaiheen 
kosteudenhallinnan vastuuhenkilöiden velvoite osallistumisesta 
Terve talo -koordinaattorin tai kosteudenhallintakoordinaattorin 
vetämiin kosteudenhallintakoulutuksiin ja -katselmuksiin. 

Kosteudenhallinnasta aiheutuvat urakoitsijoiden keskinäiset 
toteutusvastuut määritellään urakkarajaliitteessä. 
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Liitetään urakkatarjouspyyntöön vähintään luonnosversio 
kosteudenhallinnan tarkennetusta riskilistasta. 
Kosteudenhallintakoordinaattori perehdyttää suunnittelijoiden 
kanssa pääurakoitsijan työmaaorganisaation 
todentamisohjeeseen ja suunnitelmiin sekä ohjeistaa 
työntekijöille annettavan perehdytyksen sisällön. 

H4.2 Määritellään 
puhtaudenhallinnan osalta 
mahdolliset lisätoimenpiteet 
tiedonkulun, kommunikoinnin 
ja kouluttamisen osalta 

Määritellään vaatimus oleellisten puhtaudenhallintaan liittyvien 
ajankohtien esittämisestä työmaan yleisaikataulussa 
(tarvittaessa lohkoittain eriteltynä). Näitä ovat pölyävien 
rakennustöiden ja IV-asennusten eriaikaisuus sekä 
toimintakokeita edeltävän siivouksen ja loppusiivouksen 
ajankohta. 

Määritellään urakoitsijoiden puhtaudenhallinnan 
vastuuhenkilöiden velvoite osallistumisesta Terve talo -
koordinaattorin tai puhtaudenhallintakoordinaattorin vetämiin 
puhtaudenhallintakoulutukseen ja -katselmuksiin 

Puhtaudenhallinnasta aiheutuvat urakoitsijoiden keskinäiset 
toteutusvastuut määritellään urakkarajaliitteessä. 

H4.2 Määritellään 
kosteudenhallinnan osalta 
vaatimukset ja 
laadunvarmistusmenetelmät 

Esitetään vaatimus työmaan kosteudenhallintasuunnitelman 
laatimisesta sekä työmaan kosteudenhallinnasta vastaavan 
henkilön (kosteusvastaavan) nimeämisestä. 

Esimerkkejä laadunvarmistusmenettelyistä: 

- Rakenteiden kosteusmittaukset. 
- Kuivumisolosuhteiden seurantamittaukset. 
- Märkätilojen vedeneristyksen kuivakalvonpakuuden 

mittaus.  
- Vedeneristeiden ja pinnoitteiden tartuntalujuuden 

mittaus (vetokokeet). 
- Käännettyjen kattorakenteiden vedeneristeiden 

kolmioviiltokokeet tai vetokokeet, vedeneristeiden 
alustan tarkastukset, vedenpainekokeet. 

- Sisäpuolisten sadevesiviemäreiden tiiviyskokeet. 
- Viemäreiden kuvaus. 
- Tuulettuvien rakenteiden toimivuuden mittaukset 

(tuuletuksen tehokkuus). 
- Paine-erojen seurantamittaukset (rakennuksen vaipan 

yli ja tilojen välillä). 

H4.2 Määritellään 
puhtaudenhallinnan osalta 
vaatimukset ja 
laadunvarmistusmenetelmät 

Esitetään vaatimus työmaan pölyn- ja 
puhtaudenhallintasuunnitelman laatimisesta sekä pölyn- ja 
puhtaudenhallinnasta vastaavan työnjohtajan nimeämisestä. 

Esimerkkejä laadunvarmistusmenettelyistä: 

- Tilojen puhtauden arviointi ennen puhtaita olosuhteita 
vaativien töiden aloitusta 

- Toimintakoevalmiuden arviointi 
- Loppusiivouksen arviointi 
- Sisäilman epäpuhtauksien mittaukset valmiista 

rakennuksesta. 

H4.2 Määritellään ilmatiiveyden 
osalta vaatimukset ja 
laadunvarmistusmenetelmät 

Ks. B4.3.2 

Rakennuksen ilmanvuotoluku määritetään mittaamalla. Mittausta 
voidaan täydentää lämpökuvauksella, tai mikäli olosuhteet eivät 
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salli lämpökuvausta, voidaan tehdä merkkisavukoe mahdollisten 
ilmanvuotoreittien paikallistamiseksi. 

Korjaushankkeissa esitetään ns. tiivistyskorjausten 
laadunvarmistusta koskevat vaatimukset (tartunta, kalvon 
paksuus, ilmanpitävyys). Määriteltävä vähintään tiiviyden 
tavoitetaso (1–3), mitattavien tilojen lukumäärä ja 
merkkiainekokeiden suorittajan pätevyys sekä vaatimus 
tiivistyskorjaustyön aloitus- ja mallikatselmuksen järjestämisestä. 
RT 14-11197. 

H4.2 Määritellään 
rakennusakustiikan osalta 
vaatimukset ja 
laadunvarmistusmenetelmät 

Tarkennetaan tarvittaessa kohdassa B4.3.2 määriteltyjä 
tavoitteita ja laaditaan ohje laadunvarmistusmittauksista; 
suositellaan erillisen akustiikkasuunnittelijan käyttämistä 
rakennusakustisesti vaativissa hankkeissa. 

H4.4 Tarkistetaan 
rakentamisaikataulu 

Huolehditaan, että yleisaikatauluun on merkitty 
kosteudenhallinnan kannalta oleelliset ajankohdat. Näitä 
ajankohtia ovat vähintään maanvastaisten alapohjien valut 
valmiit, runko valmis, sääsuojan pystytys ja purkaminen, 
vesikatto ja ulkoseinät pitävät vettä, pintabetonilattioiden valut 
valmiit, lämmityksen aloitus sekä tasoite- ja 
lattianpäällystetöiden aloitus. 

H4.7 Sovitaan 
laadunvarmistusmenettelyistä 

Määritellään laadunvarmistuskokeiden, -mittausten ja -
katselmusten tekijät pätevyysvaatimuksineen kunkin 
toimenpiteen osalta erikseen (tilaajan vai urakoitsijan 
toimeksiannosta). Toimenpiteet on määritelty kohdassa H4.2. 
Asiakirjojen tallennuspaikka on sovittava. 

 I Rakentaminen  

I3 Tarkastetaan ja hyväksytään 
urakoitsijan laatima 
laadunvarmistussuunnitelma 

Ks. kohta H4.7. 

I4.2 Huolehditaan, että 
päätoteuttaja on laatinut 
työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelman 
ja noudattaa siinä kuvattuja 
menettelyjä.  

Urakoitsija tekee kosteudenhallintaselvityksen pohjalta työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelman ja nimeää työmaan 
kosteudenhallinnasta vastaavan työnjohtajan.  

Asetuksessa säädettyjen vaatimusten lisäksi työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelmassa voidaan esittää muun muassa 
hankkeen yleistiedot, kosteudenhallinnan laatutavoitteet, 
kosteusriskien kartoitus, rakenteiden ja rakennusosien 
kuivumisaika-arviot, suunnitelma sää- ja olosuhdehallinnasta ja 
kuivumisolosuhteiden seurannasta, lämmitys- ja kuivatustavat, 
erityisohjeet ja työmaakohtaiset erityispiirteet, 
kosteudenhallinnan ja mittaussuunnitelma mittauspaikkoineen 
sekä suunnitelma mahdollisten vikatilanteiden toimenpiteistä ja 
dokumentoinnista. 

Suunnitelmasta tarkastettavia asioita ovat vähintään 
kuivumisaikalaskelmat, kosteudenmittaussuunnitelma, 
rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden sekä valmiiden 
rakennusosien suojaustavat, mahdollisen työmaa-aikaisen 
rakenteiden kastumisen dokumentointi, kuivumisolosuhteiden 
seurantamittausten tulosten ja kosteudenmittausten tulosten 
raportointimenettelyt. 

Kosteudenmittaussuunnitelmassa tulee esittää mittauspisteiden 
määrä ja mittaussyvyydet rakennetyypeittäin, valualueittain ja 
betonityypeittäin, betonin ja tasoitteen suhteellisen kosteuden 
enimmäisarvot eri pinnoite- ja päällystemateriaaleille, 
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mittausmenetelmät, mittausten tekijälle asetettavat vaatimukset, 
mittausten aikataulu sekä mittausvirheen suuruus. 

I4.2 Huolehditaan, että 
päätoteuttaja on laatinut 
työmaan pölyn- ja 
puhtaudenhallintasuunnitelman 
ja noudattaa siinä kuvattuja 
menettelyjä.  

Urakoitsija tekee puhtaudenhallinta-asiakirjan pohjalta työmaan 
pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelman ja nimeää työmaan 
pölyn- ja puhtaudenhallinnasta vastaavan henkilön, ks. myös 
kohta F4.4. 

Korjaushankkeissa huolehditaan erityisesti myös purkuvaiheen 
pölynhallinnasta.  

I4.2 Huolehditaan, ettei työstä 
aiheudu vaaraa työmaalla 
työskenteleville eikä muille 
työn vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille 

Puhtaudenhallintasuunnitelmassa tulee kuvata pölyn syntymisen 
ja leviämisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet. 
Uudisrakennustyömaan tyypillisiä pölyjä ovat betoni-, tasoite-, 
laasti-, puu-, maali-, kivi- ja tiilipöly sekä eristevillasta irtoava 
kuitumainen pöly. Näiden lisäksi korjaustyömaalla voi esiintyä 
mikrobeja, erilaisia kemiallisia epäpuhtauksia (raskasmetallit, 
PCB- ja PAH-yhdisteet) ja asbestia. Yleisimpiä vanhoissa 
rakennuksissa esiintyviä terveydelle haitallisia ja vaarallisia 
aineita ovat asbesti, kivihiilipiki, PCB ja raskasmetallit 
(yleisimmin lyijy). Näiden aineiden purkutyö tehdään yleensä 
ennen muita purkutöitä omana työnään. Työn tilaajan on 
selvitettävä sisältävätkö purettavat rakenteet terveydelle 
vaarallisia ja haitallisia aineita.  

Asbestipurkutyössä huolehditaan, että dokumentoitu ja 
ajantasainen asbestikartoitus luovutetaan asbestipurkutyön 
suorittajalle sekä työmaan käyttöön. Purkutyön tehneen 
työnantajan ja työn tilanneen rakennuttajan on tehtävä tilan 
käyttöönottamisesta yhteinen asiakirja, jossa todetaan tilan 
puhtaus ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot. 

I4.2 Huolehditaan rakennustyön 
valvonnasta ja varmistetaan, 
että työmaalla pidetään 
rakennustyön 
tarkastusasiakirjaa 

Rakennustöiden valvoja huolehtii normaalien tehtävien lisäksi 
sisäilman laadun kannalta tunnistettujen kriittisten kohtien sekä 
mallityösuoritusten tarkastukset yhdessä Terve talo -
koordinaattorin kanssa. 

Terve talo -koordinaattorin tehtäviin kuuluu rakennusosien 
tiiviyteen, kosteudenhallintaan sekä pölyn- ja 
puhtaudenhallintaan liittyvien katselmusten ja mittausten 
teettämisen valvonta sekä mittaustulosten arviointi. Mikäli 
hankkeessa on erilliset kosteuden- ja puhtaudenhallintakonsultit, 
Terve talo -koordinaattorin valvonta ja arviointi kohdistuu vain 
muihin laadunvarmistustoimenpiteisiin kuin kosteuden- ja 
puhtaudenhallintaan. 

Kuivaketju10-hankkeissa kosteudenhallintakoordinaattori tekee 
työmaakäynnin vähintään ennen jokaista työmaakokousta, 
osallistuu jokaiseen työmaakokoukseen ja tarvittaessa 
urakoitsijapalavereihin sekä raportoi toimintamallin toteutuksen 
etenemisestä. 

Kuivaketju10-hankkeissa kosteudenhallintakoordinaattorin 
tehtäviä ovat: päättää laajoissa kohteissa, mistä paikoista 
yksittäinen tarkastuslistan kohta todennetaan; varmistaa ja 
hyväksyä riskejä sisältävien työvaiheiden todentaminen ja 
dokumentointi; tarvittaessa todentaa itse riskejä sisältävien 
työvaiheiden onnistuminen; ennakoida tulevia kriittisiä 
työvaiheita. 
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I4.2 Varmistetaan, että 
rakennustuotteiden 
kelpoisuustaulukko laaditaan ja 
että materiaalit ja tuotteet 
täyttävät suunnitelmissa 
asetetut 
kelpoisuusvaatimukset 

Huolehditaan rakennuspaikkakohtaisesti sellaisten 
rakennustuotteiden hyväksyttämisestä, joilla ei ole CE-merkintää 
tai muuta tyyppihyväksyntää. 

Tuotteista, joilla ei ole M1-luokitusta, olisi hyvä laatia erillinen 
luettelo ja perusteella siinä, miksi M1-luokiteltua tai muuta 
vähäpäästöiseksi hyväksytysti luokiteltua tuotetta ei ole käytetty. 
Ks myös E4. 

I4.7 Laaditaan tai päivitetään 
riskiarvio ja -analyysi 

Ks. kohdat E4, F4 ja G4. 

I4.8 (K) Yhteydenpito käyttäjiin Järjestetään käyttäjille infotilaisuus sisäilmaan laatuun liittyvistä 
asioista. Tilaisuudessa esitellään vähintään seuraavat asiat: 
käytettävät korjausmenetelmät, korjausten vaikutus sisäilman 
laatuun ja olosuhteisiin, työmaan kosteudenhallinnan sekä 
puhtaudenhallinnan käytänteet, korjaustöiden 
laadunvarmistusmenettelyt sekä rakennuksen käytön aikaiset 
seurantatoimenpiteet. 

Mikäli osa rakennuksesta on käytössä korjaustöiden aikana, 
huolehditaan viikkotiedotteiden laatimisesta (kerrotaan 
korjaustöiden etenemisestä ja otetaan huomioon käyttäjien 
toiminnalle aiheutuva mahdollinen häiriö). 

I4.10 Suunnitellaan ja 
aikataulutetaan 
vastaanottoprosessi 

Määritellään hankekohtaisesti vastaanottoprosessin 
vastuuhenkilö, jona voi toimia käyttöönottopäällikkö, 
rakennuttajapäällikkö, kiinteistöpäällikkö tai rakennuttajakonsultti 
sekä perustetaan käyttöönottoryhmä. 

Sovitaan kiinteistöoppaan sisäilmaosion laadinnasta ja käyttäjien 
muuton ohjeistamisesta. 

Kuivaketju10-hankkeissa kosteudenhallintakoordinaattorin 
tehtävänä on hyväksyä käyttöönottovaiheen riskejä sisältävien 
työvaiheiden todentaminen ja dokumentointi sekä raportoida 
käyttöönottovaiheen onnistuminen. Kuivaketju10-hankkeissa 
kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa urakoitsijan ja LVI-
suunnittelijan kanssa, että rakennuksen käyttöönotto on 
suoritettu onnistuneesti ja että talotekniset laitteet ovat 
suunnitelman mukaisia ja laitteet on säädetty ja mitattu. 

I4.10 Sovitaan projektipankin 
käytönaikaisesta käytöstä  

Tarkastetaan, että kaikki hankkeen aikana syntyneet asiakirjat, 
myös laadunvarmistuskokeiden ja -mittausten tulokset, on 
tallennettu projektipankkiin. Asiakirjojen tallennuspaikka on 
sovittava. Tarpeelliset asiakirjat siirretään projektipankista 
huoltokirjaan. 

Esimerkiksi maanvastaisten rakenteiden alus- ja vierustäyttöjen 
rakeisuus, salaojakatselmukset, kosteudenhallintaan ja 
puhtaudenhallintaan liittyvät katselmukset ja mittaukset, 
märkätilojen vedeneristyksen kuivakalvon paksuusmittaukset, 
ilmanvuotoluvun mittaus, lämpökuvaukset, merkkiainekokeet, 
käännettyjen kattojen vedeneristyksen tarkastukset, rakenteiden 
kosteusmittaukset. 

I4.10 Tarkastetaan käyttö- ja huolto-
ohjeet sekä huoltokirjan 
valmius 

Tarkastetaan, että rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien 
käytönaikaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet on merkitty 
huoltokirjaan. Näitä ovat esimerkiksi salaoja- ja sadevesikaivot, 
sadeveden poistojärjestelmät, maanvastaiset rakenteet, 
ryömintä- ja sulkutilat, kerrokselliset välipohjat, märkätilojen 
rakenteet, vesikatot, käännetyt katot, yläpohjan tuuletustilat sekä 
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rakenteiden toimivuuden varmistavat koneelliset tuuletus- ja 
alipaineistusjärjestelmät. 

Tarkastetaan, että eri pintamateriaaleille ja erityisesti 
lattiamateriaaleille soveltuvat siivousmenetelmät ja -aineet on 
esitetty käyttö- ja huolto-ohjeissa. Huomioidaan esimerkiksi 
painehuuhtelulaitteiden käyttö tekstiilimattojen pesuun.  

Hankkeen valmistumisen jälkeen rakennuksen 
elinkaarenaikaisen kosteudenhallinnan kannalta tärkeät tiedot 
hankkeen kosteudenhallintaselvityksestä ja -suunnitelmasta 
sekä rakennuksen toteutumatiedoista on hyvä dokumentoida 
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Ks. kohta C4.6. 

Kuivaketju10-hankkeissa kosteudenhallintakoordinaattori 
muodostaa rakennuksen huoltokirjaan Kuivaketju10-osion ja 
sisällyttää osioon ne riskilistan riskit, joihin liittyy käytönaikaisia 
ylläpitotoimenpiteitä. 

Täydennetään rakennushankkeen sisäympäristön 
seurantasuunnitelmaa, mikäli sellainen on päätetty laatia. 
Seurantasuunnitelman laadinta suositellaan käynnistettäväksi jo 
toteutussuunnitteluvaiheessa, ks. kohta G4.4.  

I4.10 Varmistetaan käyttö- ja 
ylläpito-organisaation koulutus 

Käyttäjät ja huoltohenkilökunta perehdytetään rakennuksen 
käyttöön ja ylläpitoon ja perehdytys dokumentoidaan. 

I5.2 Vastaanoton jälkeiset tehtävät Kuivaketju10-hankkeissa kosteudenhallintakoordinaattorin 
tehtävänä on toimintamallin onnistumisen arviointi sekä 
mahdollisten puutteiden osalta tarvittavien jatkotoimenpiteiden 
päättäminen. 

 J KÄYTTÖÖNOTTO  

J4.1 Käyttöönoton ohjaus Seurataan käyttöönoton ajan kiinteistön toimintaa. Tarkastetaan 
järjestelmien suunnitelmien mukainen toiminta ja säädöt 
todellisissa käyttöolosuhteissa urakoitsijan ja/tai 
kiinteistönhuollon toimittamien raporttien mukaan. 

Ohjataan käyttäjän omien kalusteiden, laitteiden ja järjestelmien 
asennusta siten, että siinä noudatetaan P1-puhtausluokan 
vaatimuksia. Ohjataan, että käyttäjän on otettava huomioon 
kalusteiden ja uusien pintojen riittävä tuuletusaika uusien 
materiaalien sisäilmaan vapautuvien päästöjen pienentämiseksi. 
Ilmanvaihtoa tulee käyttää suunnitelluilla käyttöajan ilmavirroilla 
6–12 kuukauden ajan rakennuksen käyttöönoton jälkeen 
Sisäilmastoluokitus 2018 mukaisesti. 

Korjauskohteissa arvioidaan ilmanpuhdistimien käyttötarvetta ja 
-aikaa sisäilman pitoisuuksien alentamiseksi. Viestitään 
faktapohjaisesti ilmanpuhdistimien käyttötarkoituksesta tilojen 
käyttäjille. 

 K TAKUUAIKA  

K1 

K2 

Takuuajan tehtävät sekä 
takuuajan jälkeiset tehtävät 

Tarkistettava, kuuluuko takuuaikainen toiminta hanke- vai 
ylläpito-organisaation tehtäviin. Seurantajaksoina käytetään 
tyypillisesti 2 vuotta sekä 2–5 vuotta. Perustajaurakoinnissa tai 
vastaavassa urakkamuodossa seuranta-aika on 10 vuotta. 

Huolehditaan, että sisäympäristön seurantasuunnitelmassa 
(mikäli sellainen on laadittu) määritellyt toimenpiteet on tehty ja 
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niiden tulokset on kerrottu käyttäjille. Varmistetaan, että 
kalusteiden ja uusien materiaalien päästöt ovat sovitulla tasolla 
suunnitelmaan sisältyvin todentamismenettelyin. 

Järjestetään takuuajan välitarkastukset sekä takuutarkastus 
ennen takuuajan päättymistä. 

Harkitaan ilmanvaihdon toimintatarkastuksen uusimistarvetta 
takuuajan lopussa yhdessä Terve talo -koordinaattorin kanssa. 

Kuivaketju10-hankkeissa kosteudenhallintakoordinaattorin 
tehtävänä on arvioida uudelleen Kuivaketju10-status ensin kaksi 
vuotta käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen viiden vuoden välein. 
Koordinaattori tarkistaa yhdessä rakennuksen ylläpidosta 
vastaavan henkilön kanssa, että rakennus on toimintakunnossa; 
arvioinnissa käydään läpi teknisten järjestelmien toimivuus ja 
huoltokirjan Kuivaketju10-osion riskikohdat. 
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