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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Terve talo -koordinaattori, puhtaudenhallintakoordinaattori, kosteudenhallintakoordi-

naattori, tietomallikoordinaattori, huoltokirjakoordinaattori, mitä näitä nyt onkaan…? Ra-

kennushankkeisiin niin uudisrakentamisessa kuin korjausrakentamisessakin liittyy useita 

erityisasiantuntijoita, jotka toimivat jonkin koordinaattorinimikkeen alla. Tämän opinnäy-

tetyön tarkoituksena on keskittyä Terve talo -koordinoinnin, puhtaudenhallinnan koordi-

noinnin sekä kosteudenhallinnan koordinoinnin tehtäväkenttiin ja selventää näiden kol-

men eri koordinaattorin käyttöä rakennushankkeissa. Työn tilaajana toimii Ramboll CM 

Oy, joka on monipuolisia projektinjohdon ja rakennuttamisen sekä valvonnan palveluita 

kiinteistö- ja infrasektorille tuottava konsulttiyhtiö.  Ramboll CM Oy on osa Ramboll Fin-

landia, joka kuuluu säätiöomisteiseen Ramboll-Groupiin. Globaalisti Rambollissa työs-

kentelee 15 000 asiantuntijaa monipuolisissa suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Suo-

messa Ramboll Finlandilla työskentelee 28 paikkakunnalla yhteensä noin 2500 asian-

tuntijaa, joista noin 240 Ramboll CM Oy:n palveluksessa.   

Aiheen ajankohtaisuus, rakennusten terve ja turvallinen sisäilmasto, nousevat esiin lä-

hes kaikissa tällä hetkellä ajankohtaisissa rakentamista koskevissa kirjoituksissa. Ter-

veen talon toteutuksen kriteerit toimitilarakentamisella on julkaistu RT-korttina 

1.12.2003, eikä sitä ole päivitetty tuon jälkeen. Terve talo -koordinaattorit alkoivat tuolloin 

ilmestyä mukaan rakennushankkeiden osapuoliksi ja ovat vuosien aikana vakiinnutta-

neet asemaansa ja edesauttaneet osaltaan sitä, että rakennuksista pyritään tekemään 

yhä terveellisempiä ja turvallisempia. Puhtaudenhallinnan koordinointi on osa Terve talo 

-rakentamista. Puhtaudenhallintaan ja rakennushankkeissa tavoiteltaviin sisäilmasto-

luokkiin ovat ohjanneet Sisäilmastoluokitukset vuosina 2001, 2008 ja nyt sen viimeisin 

päivitys vuonna 2018. Viime vuosina on enenevissä määrin noussut esiin rakennusten 

sisäilmaongelmat ei pelkästään kosteusvaurioiden myötä vaan myös tilojen käyttäjien 

reaktiot rakentamisen aikaisen pölyn ja erilaisten kuitulähteiden myötä, jonka vuoksi puh-

tauden- ja pölynhallintaan erikoistuneiden asiantuntijoiden kysyntä rakennushankkeissa 

on kasvanut. Uusimpina erityisasiantuntijoina rakennushankkeisiin ovat nousseet kos-

teudenhallintakoordinaattorit 1.1.2018 astuneen Ympäristöministeriön asetuksen 

782/2017 Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta myötä. Vaatimus kosteuden-

hallintakoordinaattoreiden käytöstä rakennushankkeissa on siis hyvin tuore. 1.1.2018 
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alkaen rakennusluvan alaisiin rakennushankkeisiin tulee olla kiinnitettynä kosteudenhal-

linnasta vastaava riittävän pätenyt ja kokenut henkilö. Koska kosteudenhallintakoordi-

naattori on melko tuore osapuoli rakennushankkeissa ja sen tehtävän sijoittuminen eten-

kin suhteessa Terve talo -koordinaattorin rinnalle, on kiinnostava. Eri koordinaattoreiden 

käyttö rakennushankkeissa on tällä hetkellä hieman sekavaa ja koordinaattoreiden vas-

tuut osittain päällekkäisiä, jonka vuoksi aiheeseen tarkempi syventyminen herättää kiin-

nostusta. Miten kosteudenhallintakoordinaattorit sijoittuvat näiden muiden koordinaatto-

reiden lomaan rakennushankkeissa ja miten tätä koordinaattorikokonaisuutta tulisi hal-

lita? 

Viranomaisvaatimukset koskevat kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämistä raken-

nusluvanvaraisiin hankkeisiin. Tämä vaatimus on astunut voimaan 1.1.2018. Terve talo 

-kriteeristön mukaisen toteutuksen päättää rakennushankkeeseen ryhtyvä, joka hank-

keen hankesuunnitteluun jo määrittelee, toteutetaanko kohde Terve talo -kriteerien poh-

jalta vai ei. Puhtaudenhallinta on osa Terve talo -toteutusta ja sen vaatimukset on kirjattu 

Sisäilmastoluokitukseen, jonka uusin päivitys on vuodelta 2018.  

Terve talo-toteutuksen kriteereistä on laadittu omat ohjekortit sekä toimitila- että asunto-

rakentamiselle. Tässä opinnäytetyössä keskitytään toimitilarakentamiseen.  

Opinnäytetyön lähdemateriaalina on käytetty Ympäristöministeriön asetusta 782/2017 ja 

sitä selventävää Ympäristöministeriön perustelumuistiota 24.11.2017. Lähdemateriaa-

leina ovat olleet useat eri RT-kortit, muun muassa Terve talo -toteutuksen kriteerit. Myös 

puhtaudenhallintaan liittyen löytyy julkaisuja, joita on tässä opinnäytetyössä hyödyn-

netty. Terve talo -toteutus on ollut paljon tutkimuksia ja opinnäytetöitä aikaan saanut 

aihe. Samuli Salosen Tampereen yliopistolle tekemä diplomityö Rakennuttamispalvelui-

den Terve talo -prosessin mallintamisesta ja kehittämisestä oli mielenkiintoista luettavaa 

ja tutkimuksen tuoreuden (helmikuu 2019) vuoksi erittäin hyödyllinen lähde tämän opin-

näytetyön Terve talo -osuuksiin. Kaiken kaikkiaan lähdemateriaalia on tarjolla paljon. 

Vastaavanlaisia opinnäytetöitä, joissa käsiteltäisiin näitä kolmea eri koordinaattoritehtä-

vää rinnakkain ei kuitenkaan ole tehty, minkä vuoksi tämän opinnäytetyön voidaan kat-

soa antavan jotain uutta aiheen piiristä. 
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1.2 Tavoitteet 

Projektikokemusten perusteella koordinaattoreiden käyttö ei ole kaikilta osin kovin kus-

tannustehokasta ja epäselvien vastuurajausten vuoksi rakennushankkeissa saattaa 

esiintyä päällekkäistä tekemistä ja toisaalta vastuuttamattomia tehtäväkokonaisuuksia. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selkiyttää sekä työn tekijälle että työn tilanneelle 

organisaatiolle näiden koordinaattoritehtävien eroavaisuudet ja tarjota ehdotuksia koor-

dinaattorikokonaisuuden hallintaan. Kosteudenhallintakoordinaattorin erityisasiantunti-

jan palvelut ovat yritykselle uusi mahdollisuus palvella asiakkaita entistä paremmin ja 

vastata kysyntään, jota viranomaisvaatimukset rakennushankkeeseen ryhtyvälle asetta-

vat.    

1.3 Työn toteutus 

Työn perustana on lähdemateriaali, jota on tarkasteltu perusteellisesti, jotta aiheesta on 

saatu muodostettua kattava kokonaisuus eri asiatuntijuuksien ominaispiirteistä. Tärkeää 

on ollut muodostaa käsitys siitä, miten viranomaismääräykset näitä erityisasiantuntijuuk-

sia käsittelee ja asettaa vaatimuksia. Lähdemateriaaliksi pyrittiin löytämään myös ai-

heesta tehtyjä tuoreita tutkimuksia. 

Lähdekirjallisuuteen perehtymisen jälkeen tutkittiin yrityksessä vallalla olevia käytäntöjä 

näiden asiantuntijoiden käytöstä rakennushankkeissa. Yrityksen käytäntöjen kautta py-

rittiin saamaan käsitys siitä, miten koordinaattorit hankkeissa toimivat ja miten niiden toi-

mintaa voisi kehittää, tehostaa ja poistaa päällekkäisyyksiä.  Yrityksen käytäntöjen rin-

nalla arvioitiin yleisesti projekteista saatuja kokemuksia. Työn tavoitteena on myös muo-

dostaa jonkinlainen määritys kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävälle tai ainakin 

muodostaa hyvä perusta lähteä tarkemmin määrittelemään tehtäväkuvausta.  
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2 TEORIAOSUUS 

Kaiken rakentamisen tavoitteena tulisi olla terveelliset ja turvalliset tilat, hyvä sisäilmasto 

ja rakennuksen pitkäikäisyyteen tähtäävä toteutus. Vaatimukset rakentamisen terveelli-

syyteen ja turvallisuuteen on kirjattu jo maankäyttö- ja rakennuslakiin, jossa säädetään 

rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudesta huolehtia, että rakennus suunnitellaan 

ja rakennetaan käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteidensa 

edellyttämällä tavalla terveelliseksi ja turvalliseksi rakennuksen sisäilma, kosteus-, 

lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Näitä maankäyttö- 

ja rakennuslainalaisia vaatimuksista on johdettu velvoittavia asetuksia ja edelleen 

laadittu selventäviä ohjeita toteutuksen tueksi.  

2.1 Terveellinen ja turvallinen sisäilmasto 

Hyvä sisäilmasto on yksi rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita. Sisäilmaston lopulliseen 

laatuun vaikuttavat yhtä lailla lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet, rakennustek-

niikka, rakennustyöt ja käytetyt materiaalit kuin rakennuksen käyttö ja kunnossapito. 

Hyvä sisäilmasto edellyttää esitettyjen asioiden huomioon ottamista suunnittelun, raken-

tamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. (RT 07-11299, 2.) 

2.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) 117. § asettaa vaatimukset rakentamiselle 

niin rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, terveellisyyden, käyttöturval-

lisuuden, esteettömyyden, meluntorjunta- ja ääniolosuhteiden, energiatehokkuuden, 

lämmitysjärjestelmien arvioinnin kuin rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeistuksenkin to-

teutumiselle. MRL 117. c § keskittyy tarkemmin vielä rakennusten terveellisyyteen ja 

siinä säädetään rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudesta huolehtia, että raken-

nus suunnitellaan ja rakennetaan käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien 

olosuhteidensa edellyttämällä tavalla terveelliseksi ja turvalliseksi rakennuksen si-

säilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen.  

MRL 117. c § mukaan rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäil-

man epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, 
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jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden 

kosteuden vuoksi. Niin ikään MRL 117. c § säätää rakentamisessa käytettävistä tuot-

teista, että niiden suunnitellun käyttöiän aikana ei saa aiheutua sisäilmaan, talousve-

teen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Raken-

nuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä 

terveellisiä olosuhteita. 

2.1.2 Ympäristöministeriön asetukset 782/2017 ja 1009/2017 

Ympäristöministeriön asetuksilla 782/2017 ja 1009/2017 Suomen säädöskokoelmissa 

annetaan uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä 

rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä ra-

kennukselta edellytettävistä terveellisyyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja mik-

robiologisista olosuhteista, taloteknisistä järjestelmistä ja laitteistoista sekä rakennus-

tuotteista. Ympäristöministeriön asetus 782/2017 koskee rakennusten kosteusteknistä 

toimivuutta ja asetus 1009/2017 uuden rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa. Ase-

tusta 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta sovelletaan uuden raken-

nuksen kosteusteknisen toimivuuden suunnittelussa ja rakentamisessa. Asetus koskee 

myös rakennuksen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja 

muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. (RT RakMK-21749, 1.) 

Asetusta 1009/2017 uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sovelletaan 

uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisää-

mistä. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta maatalouden tuotantorakennuksen eikä sellaisen 

uuden asuinrakennuksen, joka on tarkoitettu käytettäväksi vähemmän kuin neljän kuu-

kauden ajan vuodessa, suunnitteluun ja rakentamiseen. (RT RakMK-21752, 1.) 

2.1.3 Sisäilmayhdistys ry ja Sisäilmastoluokitus  

Sisäilmayhdistys ry:n tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään 

sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutki-

muksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpi-

tämään hyvää sisäilmastoa. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)  
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Sisäilmayhdistyksellä on merkittävä rooli rakennussuunnittelijoihin, huoltohenkilökuntaan ja 

käyttäjiin kohdistuvassa valistustyössä. Yhdistys on edesauttanut rakennusten mallityöseli-

tysten tarkastusta sisäilmakysymysten osalta. Yhdistys on myös ollut mukana laatimassa 

Rakennustietosäätiölle RT- ja LVI-kortteja arkkitehti- ja LVI-suunnittelun pohjaksi hyvään, 

terveelliseen sisäilmastoon tähdäten. (Sisäilmayhdistys ry 2019.) 

Sisäilmayhdistys ry vaikuttaa myös rakentamista ohjaaviin säädöksiin sekä huolehtii osal-

taan sisäilma-asioiden tiedotustoiminnasta. Yhdistyksen merkittävin kotimainen aikaansaan-

nos on vuonna 1995 julkaistu ”Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus”. 

Vuonna 2001 se korvattiin Sisäilmastoluokitus 2000:lla, jonka jälkeen Sisäilmastoluoki-

tus 2008 ilmestyi joulukuussa 2008. Viimeisin päivitys, Sisäilmastoluokitus 2018, julkis-

tettiin 14.5.2018. Luokituksessa esitetään terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston tavoitearvot, 

toimenpideohjeet rakennustöiden suorittamiseksi hyvän sisäilmaston saavuttamiseksi sekä 

rakennusmateriaalien epäpuhtauksien päästöluokat. (Sisäilmayhdistys ry 2019) Luokitus 

täydentää osaltaan Suomen rakentamismääräyksiä, rakennustöiden yleisiä laatuvaati-

muksia (MaalausRYL 2012, RunkoRYL 2010, SisäRYL 2013, TalotekniikkaRYL 2002), 

rakennusselostusohjetta (RT 15-11176), LVI-selostusohjetta (LVI 03-10360), urakkara-

jaliitteen mallia (RT 16-10699, LVI 03-10299), RT- ja LVI-ohjekortteja sekä muita raken-

tamiseen liittyviä asiakirjoja. Luokitus ei kumoa viranomaissäädöksiä ja niistä julkaistuja 

tulkintoja. (RT 07-11299, 3.)  

Sisäilmastoluokitus on kolmitasoinen, sen laatuluokat ovat S1, S2 ja S3. Tavoitteen asetta-

minen sisäilmastolle edesauttaa eri toimijoiden yhteistyötä ja vähentää siten terveyttä ja viih-

tyvyyttä heikentävien ongelmien syntymisen riskiä. RT-kortissa 07-11299 (s. 5) määritellään 

sisäilmastoluokalla S1 tarkoitettavan yksilöllistä sisäilmastoa, jossa tilan sisäilman laatu on 

erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavissa hajuja. Sisäilman yhteydessä olevissa tiloissa tai 

rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat 

viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjällä on mahdollisuus hallita läm-

pöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä 

valaistusolosuhteita on tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus. (RT 07-11299, 5.)  

Sisäilmastoluokalle S2 on ominaista, että tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häi-

ritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua 

heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, 

mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen 

mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. (RT 07-11299, 5.) 
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Sisäilmastoluokalla S3 tarkoitetaan tyydyttävää sisäilmastoluokkaa. Tilan sisäilman laatu ja 

lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain nojalla an-

netut säädökset ja terveydensuojelulain perusteella asetetut vähimmäisvaatimukset. (RT 07-

11299, 5.) 

2.2 Terve Talo -rakentaminen 

Terve talo -termi on lähtöisin Tekesin vuonna 1998 käynnistämästä 5-vuotisesta hank-

keesta nimeltä Terve talo -teknologiaohjelma. Ohjelman tavoitteena oli parantaa si-

säilma- ja rakennusfysikaalista osaamista. Lisäksi sen avulla pyrittiin luomaan rakennuk-

sille sekä niissä käytettäville tuotteille sisäilman ja terveyden kriteerit sekä laatuluokat. 

Ohjelman tutkimusryhmä määritteli Terve talo -käsitteen seuraavasti (Salonen, 14): 

• Terve talo on rakennus, joka on suunniteltu ja rakennettu siten, että se tarjoaa 

kilpailukykyisesti terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoitustaan vastaavat 

olosuhteet siellä asuville tai työskenteleville. 

• Terveessä talossa on viihtyvyyttä ja työtehoa parantava hyvä sisäilmasto. 

• Terve talo on rakennettu laadukkaaksi, kestäväksi ja taloudelliseksi. 

• Rakennusta käytetään ja hoidetaan siten, että sen ominaisuudet säilyvät.  

Terve Talo -asioilla tarkoitetaan yleisesti kaikkia kosteus- ja sisäilmastoasioita, joilla on 

vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveyteen, oireiluun, viihtyvyyteen ja työn tuottavuu-

teen.  

Terveen Talon toteutuksen kriteerit on Sisäilmayhdistys ry:n vuonna 2003 julkaisema 

toteutusohje, jota suositellaan käytettäväksi hankkeiden hanke- ja toteutussuunnittelu-

vaiheissa. Ohje täydentää vuonna 1995 käyttöönotettua, vuonna 2001 uusittua Sisäil-

mastoluokitus 2000:ta. Ohjeistuksen avulla rakennuttaja ja tilaaja voivat asettaa vaati-

muksia ja tavoitteita kohteen sisäilmastolle, suunnitteluratkaisuille, rakentamiselle ja sen 

valvonnalle sekä rakennuksen käytölle ja huollolle. Ohjeessa kuvataan ne tärkeimmät 

suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset, jotka toteuttamalla varmistetaan toi-

mivan, terveellisen ja vaaditut sisäilmastotavoitteet saavuttavan rakennuksen syntymi-

nen. Kriteeristö ja ohjeet on julkaistu erikseen sekä toimitilarakentamiselle että asunto-

rakentamiselle. (Sisäilmayhdistys ry 2019.) 

Terve Talo- rakentaminen edellyttää toimenpiteitä kaikissa rakentamisen vaiheissa ja 

käytännössä koko rakennuksen elinkaarelle. Ohjeiden tarkoituksena on täydentää 
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olemassa olevia yleisiä laatuvaatimuksia sekä niin sanottua hyvää rakentamistapaa. 

Terve talo -kriteerit toimivat hyvänä työkaluna eri rakentamisvaiheissa esiin tulevien asi-

oiden selkeään määrittelyyn ja tavoitteiden asetteluun. Rakennuttajan on huolehdittava, 

että Terve talo -asiat tulee kuvatuiksi suunnittelun ja rakentamisen asiakirjoissa, erityi-

sesti urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä. Osa kriteereistä ja ohjeista soveltuu kir-

jattaviksi teknisiin asiakirjoihin, kuten työselostuksiin sekä rakennustyön tarkastusasia-

kirjoihin. (Sisäilmayhdistys ry 2019.) 

Terve talo -toteutuksen kriteereissä käsitellään rakennuttajan tehtäviä, rakentamispro-

sessia, rakennussuunnittelua, rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta, ilmanvaihtoa ja 

ilmastointia, lämmitystä sekä valaistusta. Rakennuttajalla on mahdollisuus tämän kritee-

ristön perusteella määrittää rakennesuunnittelun ja sisäilmaston tasot siten, että kaikki 

rakentamisen osapuolet tietävät, mitä tämän asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tulee 

tehdä ja miten toimitaan rakentamisen eri vaiheissa. Suunnittelun lisäksi kriteerien ja oh-

jeiden toteutumista tulee seurata ja varmentaa työmaalla valvojien ja asiantuntijoiden 

toimesta. (Sisäilmayhdistys ry 2019.) 

Terve Talo-koordinaattori muun muassa avustaa rakennuttajaa / tilaajaa Terve talo- ta-

voitteiden asettamisessa, ohjaa suunnittelua Terve talo-periaatteiden mukaisiin suunnit-

teluratkaisuihin ja valvoo laatutavoitteiden täyttymistä työmaavaiheessa. Terve talo-

koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös neuvoa rakennuksen huollossa sekä valvoa sen 

toimivuutta. Jatkuvalla seurannalla Terve talo-koordinaattori varmistaa, että terveellisyys 

huomioidaan rakennuksen koko käyttöiän ajan. (Ramboll 2019.)  

Hankesuunnitteluvaihe 

Terve talo-asioista päätetään yleisellä tasolla hankesuunnitteluvaiheessa; noudate-

taanko Terveen talon toteutuksen kriteereitä ja ohjeita vai ei. Hankesuunnitteluvaiheessa 

Terve talo-asioita ei yleensä ole tarvetta määritellä tämän tarkemmin. Terveen talon kri-

teereiden ja ohjeiden noudattamisesta hankkeessa on vastuussa rakennuttaja tai raken-

nuttajakonsultti asiantuntevien valvojien tai hankkeeseen palkatun erillisen Terve talo-

koordinaattorin / -asiantuntijan avulla. (RT 07-10805, 3.) 



13 

Luonnossuunnitteluvaihe 

Luonnossuunnitteluvaiheessa Terve talo -näkökulma otetaan huomioon vaihtoehtoisten 

ratkaisujen ja niiden kustannusvaikutusten tarkasteluissa. Terveen talon toteutuksen 

varmistamisen jako aihekokonaisuuksiin ja suositus niitä kuvaavien tavoitetasojen valit-

semiseksi on esitetty kuvassa 1. (RT 07-10805, 2)  

 

Kuva 1. Terveen talon tavoitetasot ja osakokonaisuuksien vaatimustasot (RT 07-10805, 
2). 

Terve talo -toteutuksen lähtökohtana on lopputuloksen hyvä sisäilmasto, joka Terveen 

talon toteutuksen kriteereissä RT-kortissa 07-10805 lokakuulta 2003 määritellään Sisäil-

mastoluokitus 2000:n mukaisella sisäilmaston laatuluokalla S1 tai S2. Jotta siihen pääs-

tään, tulee suunnittelussa ja rakentamisessa hallita kuvassa 1 esitetyt osakokonaisuu-

det. Kosteuden ja puhtauden hallinta on terveysriskien hallinnan vuoksi sama kummas-

sakin sisäilmaston tavoitetasossa S1 ja S2. Lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun läh-

tökohtana on tilojen ja rakenteiden vaativuus sisäilmaston tavoitetasosta riippumatta. 
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Sen sijaan teknisten järjestelmien, kuten ilmastoinnin ja lämmityksen osalta voidaan va-

lita kahden laatutasovaihtoehdon väliltä, joilla molemmilla saavutetaan terveellinen lop-

putulos. (RT 07-10805, 3.) 

RT-ohjekortissa 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit on käsitelty kuvan 1 mu-

kaisten osakokonaisuuksien hallinnan toimenpiteet tarkastuslistoina ja tekniikan alojen 

vaatimuksina rakentamisprosessin edistymisjärjestyksessä. Nämä tarkastuslistat toimi-

vat Terve talo -koordinaattorin muistilistoina. Terve talo -koordinaattori valvoo myös tek-

niikan alojen vaatimusten toteutumista kaikissa rakennushankkeen vaiheissa.  

Tarkastuslistat käsittelevät rakennushankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa seuraavia 

aiheita (RT 07-10805, 3 - 4): 

- Rakennushankkeelle asetettuja yleisiä tavoitteita, jotka voidaan asettaa joko 

koko rakennukselle tai tilatyyppikohtaisesti  

- Rakennussuunnittelun Terve talo-vaatimuksia 

- Rakennuspaikan ominaisuuksia Terve talo-vaatimusten näkökulmasta 

- Luonnosvaiheen suunnitelmien tarkastusta Terve talo-vaatimusten näkö-

kulmasta 

Toteutussuunnitteluvaihe 

Toteutussuunnitteluvaiheeseen laadittujen tarkastuslistojen avulla Terve talo-koordi-

naattori varmistaa mm. (RT 07-10805, 5) 

- tila- ja rakennekohtaisten tavoitteiden toteutumisen 

- rakentamisen valmisteluvaiheessa urakka-asiakirjojen sisällön 

- rakennussuunnittelun sisällön 

- rakennesuunnittelun sisällön 

- taloteknisen suunnittelun sisällön 

Talotekniseen suunnitteluun kuuluu sisäilmastoluokitus. Sen lämpöolojen tarvoi-

tearvoilla pyritään siihen, että työ- ja oleskelualueilla ei esiinny kesällä liian kor-

keita lämpötiloja eikä talvella liian alhaisia lämpötiloja tai vetoa, koska nämä saat-

tavat vähentää työtehoa ja lisätä erilaisten sairauksien määrää. Taloteknisen 

suunnittelun tarkistuslistoilla varmistetaan mm. laitteiden suunnitteluarvoja, laa-

ditaan tekniset kriteerit ilmastoinnin suunnittelulle ja varmistetaan 
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ilmastointisuunnittelun sisältö. Korkeatasoisissakin ilmanvaihtojärjestelmissä 

esiintyy käytännössä usein suunnittelussa syntyneitä puutteita, joista yleisimmät 

ovat liian korkea äänitaso ja veto. Ongelmien välttämiseksi tarvitaan perusteelli-

sempaa ilmanvaihdon suunnittelua, joka on kuvattu Terveen talon toteutuksen 

kriteereissä. (RT 07-10805, 6). Taloteknisen suunnittelun tarkastuslistoilla var-

mistetaan tekniset kriteerien määrittäminen lämmityksen suunnittelulle sekä läm-

mityksen suunnittelun sisältö. Myös valaistussuunnittelun sisältö varmistetaan 

Rakentamisvaihe 

Rakentamisvaiheessa hyvällä työmaasuunnittelulla on keskeinen vaikutus sisäilmaris-

kien hallintaan. Riskien hallintaan vaikuttavat ratkaisevasti myös vedenpoiston sekä kos-

teuden ja pölyn hallinta rakennustyön aikana. Rakentamisvaiheeseen tarkistuslistoja on 

laadittu mm. (RT 07-10805, 7): 

 

- Rakentamisvaiheen suunnitelmien tarkistamiseen 

- Työmaan aikataulutuksen tarkistamiseen  

Toimiva ja realistinen, tavoitteet ja ohjeet huomioon ottava työmaan aikataulu ja 

siinä pysyminen ovat yksi terveen talon tärkeimpiä edellytyksiä. Aikataulun tulee 

tämän vuoksi olla riittävän yksityiskohtainen, tahdistavat ja muut kriittiset vaiheet 

huomioon ottava sekä urakkaohjelman välitavoitteita ja Terveen talon kriteereitä 

noudattava. (RT 07-10805, 7.) 

 

- Rungon ja julkisivujen toteutuksen tarkistamiseen 

Toteutuksen tarkistamisella varmistetaan, että kosteudelle arat työvaiheet teh-

dään nopeasti. Runko voidaan nostaa 2-vuorotyönä nopeasti ja yhtäjaksoisesti. 

Sandwich-elementtien villa suojataan kastumiselta esim. muovilla. Tasakaton 

lämmöneristys ja vedeneristys pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan sa-

teettomana päivänä. Holvien päällä käytetään vedenohjaimia tai muuta tapaa es-

tämällä veden ohjautuminen eristeisiin. Tarvittaessa käytetään työnaikaisia sa-

desuojia ja väliaikaisia vedeneristeitä ylimmällä holvilla. (RT 07-10805, 7.) 

 

Rakennuksen tärkein kastumissuoja on vesikaton ensimmäinen kermi ja sade-

vesiviemärit. Aikatauluissa ja työmaasuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä 
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huomiota asennuksen siihen vaiheeseen, jolloin ylimmän kerroksen rungon 

asennus alkaa olla käsillä. (RT 07-10805, 8.) 

 

- Sisävaiheen töiden toteutuksen tarkistamiseen 

Tämän vaiheen tarkistuslistat koskevat lähinnä P1-puhtausluokan työmaatoteu-

tuksen vaatimusten mukaista toteuttamista. (RT 07-10805, 8) 

 

- IV-töiden toteutuksen tarkistamiseen 

- Toteutuksen valvonnan tarkistamiseen. 

Viritys- ja vastaanottovaihe 

Viritys- ja vastaanottovaiheessa tarkastuslistojen avulla Terve talo -koordinaattori var-

mistaa mm. että rakennuksen käyttöhenkilöstö on riittävän pätevä käyttämään raken-

nusta ja että ilmanvaihtojärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita kaikilta osin. (RT 

07-10805, 9.) 

Käyttö- ja huoltovaihe 

Käyttö- ja huoltovaiheessa huolto-ohjeeseen kirjataan hyvän sisäilmaston ja rakenteiden 

moitteettoman lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden kannalta keskeiset asiat. Tarkas-

tuslistat on laadittu mm. huolto-ohjeen tarkastuksille, ilmanvaihtojärjestelmän ylläpitotoi-

menpiteiden tarkastuksille, ilmanvaihtojärjestelmien käytölle, lämmitykselle ja siivouk-

selle. (RT 07-10805, 9.) 

Muun muassa Metropolia ammattikorkeakoulu hyödyntää Terve talo -asiantuntijoiden ja 

terveellisen rakentamisen osaajien suurta kysyntää rakennustyömailla tarjoten Terve 

talo -koordinaattorikoulutusta. Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä ja se koostuu 

kolmesta aihekokonaisuudesta (Metropolia ammattikorkeakoulu 2019): 

- Kosteudenhallinta suunnittelussa ja työmaalla 5 opintopistettä 

- Terve talo -toteutusprosessin hallinta 5 opintopistettä 

- Rakenteiden päästöjen, tiiviyden ja puhtauden hallinta 5 opintopistettä 



17 

Koulutuksen viisi ensimmäistä päivää vastaavat myös kosteudenhallintakoordinaattori-

koulutusvaatimusten mukaista sisältöä, mikäli opinnot täydennetään näyttötyöllä.  

Koulutuksen kohderyhmäksi Metropolia ammattikorkeakoulu on määritellyt rakennutta-

jat, suunnittelijat (arkkitehdit, rakennus-, rakenne- ja talotekniikka), valvojat, projektipääl-

liköt, työpäälliköt ja työnjohtajat (Metropolia ammattikorkeakoulu 2019).  

Terve talo- koordinaattorikoulutuksen tarkempi sisältö ja osaamistavoitteet aihekokonai-

suuksin on (Metropolia ammattikorkeakoulu 2019): 

Aihekokonaisuuden Kosteudenhallinta suunnittelussa ja työmaalla käytyään osallis-

tuja osaa valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko ra-

kennusprosessin ajan. Aihekokonaisuus muodostuu seuraavasta sisällöstä: 

• Kosteudenhallintakoordinaattori hankkeeseen ryhtyvän edustajana 

o Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa 

o Kosteudenhallinnan toteuttaminen: Kuivaketju 10- toimintamalli 

o Kosteudenhallinnan johtaminen 

• Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta 

o Rakennusfysikaalisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kriitti-

set rakenteet 

o Rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytyminen ja vaurioherkkyys 

o Esimerkit riskirakenteiden suunnittelusta 

• Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta 

o Kosteusteknisiä riskejä sisältävät työvaiheet ja riskien minimointi tehtä-

väsuunnittelulla 

o Rakennusmateriaalien ja rakenteiden kastumisen estäminen 

o Betonin kuivumisaika-arviot 

o Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseen käytettävät 

menetelmät 

• Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta 

o Taloteknisten järjestelmien säätö 

o Kosteudenhallinnan mittaukset ja valvonta 

o Rakenteiden ja olosuhteiden lämpötila- ja kosteusmittaukset sekä doku-

mentointi 

• Talotekniikan kosteudenhallinta 
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o Taloteknisten järjestelmien (kanavat ja putket) huomioiminen rakenteiden 

kosteusteknisessä toimivuudessa 

o Kosteusvarmat vesi- ja viemärijärjestelmät (Metropolia ammattikorkea-

koulu 2019) 

Terve talo -toteutusprosessin hallinnan tavoitteena on opettaa osallistuja tunnista-

maan sisäolosuhteisiin vaikuttavat tekijät ja varmistamaan Terve talo -prosessin mukai-

sen toiminnan rakennushankkeessa. Aihekokonaisuuden koulutussisältö on seuraava 

(Metropolia ammattikorkeakoulu 2019): 

• Terveen talon tavoitteet 

o Sisäolosuhteisiin vaikuttavat tekijät 

o Sisäilmastoasiat ympäristöluokituksissa 

o Terve talo -tilaajan näkökulma 

• Terve talo -toteutusprosessi 

• Talotekniikan toiminnan varmistaminen 

o Lämpöolojen ja ylilämmön hallinnan varmistaminen 

o Ilmanvaihdon toiminta ja rakennuksen tiiveys, ilmanvaihtojärjestelmän 

puhtaus 

• Luovutus, käyttöönotto ja kunnossapito (Metropolia ammattikorkeakoulu 2019) 

 

Rakenteiden päästöjen, tiiviyden ja puhtauden hallinnan tavoitteena on opettaa 

osallistuja tuntemaan rakenteiden ja materiaalien päästöjen, rakenteiden tiiviyden ja työ-

maapuhtauden merkityksen ja pystymään varmistamaan rakennuksen luovuttamisen 

vaatimusten mukaisuuden. Aihekokonaisuuden koulutussisältö on seuraava (Metropolia 

ammattikorkeakoulu 2019): 

 

• Rakennusfysiikan kertaus 

• Rakennus- ja sisustussuunnitteluratkaisujen vaikutus sisäolosuhteisiin 

• Rakenteiden tiiviyden hallinta ja todentaminen 

• Työmaan ja valmiin rakennuksen puhtausvaatimukset 

• Puhtaudenhallinnan ohjeistus, valvonta ja dokumentointi (Metropolia ammattikor-

keakoulu 2019) 
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2.3 Puhtaudenhallinta 

Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07-11299, 12) mukaan rakennustöiden puhtausluokituk-

sessa on esitetty tavoitteet tavanomaisten työ- ja asuintilojen puhtaudelle ja näitä puh-

tausluokkia on yksi, P1. Puhtausluokiteltavia tiloja ovat toimisto- ja julkiset rakennukset, 

koulu-, päiväkoti- ja asuinrakennukset. Luokituksen tavoitteena on varmistaa, että raken-

netut tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana 

sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Luovutusvai-

heessa rakennusten tilojen tulee olla niin puhtaat, että tilat voidaan ottaa välittömästi 

käyttöön vastaanoton jälkeen. Mikäli rakentamisessa ei noudateta P1-puhtausluokan 

vaatimuksia, noudatetaan normaalia hyvän rakentamisen mukaista käytäntöä. Puhtau-

denhallinnan toteutuksen ja lopputuloksen laadun näkökulmasta on puhtausluokan P1 

rakennus- ja ilmanvaihtotapoja myös sisäilmastoluokkaan S3 kuuluvissa tiloissa.   

Rakennustiedon ohjekortissa 91-10970 esitetään perustietoja rakennusten siivouksesta 

ja puhtaudenhallinnasta sekä niiden rakennussuunnittelulle asettamista vaatimuksista. 

Koska puhtaudenhallinta on oleellinen osa rakennuksen ylläpitoa, on tärkeää, että puh-

taudenhallinta voidaan suunnitella ja toteuttaa hyvin. Rakennussuunnittelussa on tärkeä 

ottaa huomioon, miten 

• likaantumista ja lian kulkua voidaan estää ja vähentää 

• edellytykset taloudelliselle ja tehokkaalle siivous- ja puhtaanapitotoimelle voi-

daan varmistaa 

• likaava toiminta erotetaan tehokkaasti muusta toiminnasta 

• puhtauden hallinta, kestävän kehityksen toteutuminen ja sisäilman laatu voidaan 

varmistaa (RT 91-10970, 1).  

Puhtauden hallinnan huomioonottaminen pitäisi olla suunnittelussa mukana alusta asti, 

sillä se vaikutta mm. rakentamisen aikaisiin kustannuksiin, elinkaarikustannuksiin ja käy-

tettävyyteen (RT 91-10970, 2).  

RT-kortissa 91-10970 (s. 3) on kerätty taulukkoon rakennushankkeen eri vaiheissa puh-

tauden hallinnan huomioonottamiseen vaikuttavista tekijöistä. Puhtauden hallinnan huo-

mioiminen alkaa jo rakennushankkeen tarveselvitysvaiheessa, jolloin tehdään erilaisia 

määrittelyjä ja laaditaan alustavia suunnitelmia. Puhtaudenhallinnan huomioiminen jat-

kuu rakennuksen elinkaaren loppuun saakka käytön aikaisella puhtauden hallinnalla.  
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S1- ja S2-luokan puhtauskriteerit saavutetaan, kun rakennushankkeessa noudatetaan 

taulukossa 1 esitettyjä suunnittelu-, toteutus- ja tuotevalintaperiaatteita. Esitetyt periaat-

teet ovat kuitenkin vain yleiselle tasolle, jonka vuoksi yksittäisissä rakennushankkeissa 

suunnittelijoiden tulee esittää ratkaisut, joilla rakennuttajan valitsemiin sisäilmastotavoit-

teisiin päästään. (Sisäilmastoluokitus 2018, 10). 

Taulukko 1. Rakennushankkeen eri vaiheissa puhtauden hallinnan huomioonottamiseen 
vaikuttavia tekijöitä (RT 91-10970, 5) 

Rakennushankkeen 

vaihe 

Tehtävä Tehtävän tulos puhtaudenhallinnan  

kannalta 

Tarveselvitys • toiminnallisten vaatimusten mää-

rittely 

• alustavien suunnitelmien laatimi-

nen 

• taloteknisten suunnittelutavoittei-

den määrittely, esim. puhdasti-

loissa 

• toimintakaaviot, tehtävän vaikutus puh-

taudenhallintaan 

• puhtausluokitus ja materiaaliluokat (P1) 

• siivoustekniset ratkaisut 

 

Hankkeen valmistelu 

Suunnittelun valmistelu 

Suunnittelun käynnistä-

minen 

• toiminnan asettamien tavoitteiden 

määrittely 

• taloteknisten suunnittelutavoittei-

den määrittely 

• kiinteistönpidon asettamien ta-

voitteiden määrittely 

• tilaohjelman laatiminen 

 

• siivoustoimen tarpeet 

• koneistusaste, esim. keskuspölynimuri 

• jätehuolto 

• keskeisten tilojen sisäilmastoluokitus 

(S1, S2, S3) (P1) 

• puhtausluokitus ja pintamateriaalien 

päästöluokitus (P1) 

• elinkaaritarkastelu ja kestävän kehityk-

sen ennuste 

• siivousalueiden mitoitusperiaatteet, sii-

voustaso ja toistumistiheys 

• siivous- ja jätetilat 

• ulkoalueet 

Ehdotussuunnittelu • kustannustavoitteiden asettami-

nen 

• tilakohtaisten tavoitearvojen mää-

rittely (P1) 

• kohteen erityisvaatimusten täs-

mentäminen 

• tilaajan ja käyttäjän tarpeiden täs-

mentäminen 

• ehdotuksen laatiminen 

• luonnoksen laatiminen 

• ylläpitokustannusarvio (mm. materiaa-

lien vaikutus) 

• erityisvaatimukset suunnittelulle 

• erityistiedot ja -asiantuntijat 

• tilaajan tavoitteiden kirjaus 

• käyttäjän haastattelu 

• sisääntuloratkaisu / tilasuunnittelu 

• rakennustekniset periaateratkaisut 

• puhdistus- ja huoltotilat taloteknisissä 

periaateratkaisuissa / LVIS 

• käyttäjäpalaute 

Yleissuunnittelu • toteutussuunnitelman laatiminen • käyttäjäpalautteen vaikutus suunnitte-

luun 

• puhdistus- ja huoltotilat 
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• rakennustöiden ja ilmanvaihtojär-

jestelmän puhtausluokan valinta 

(P1) 

• pintarakenteiden ja täydentävien 

rakenteiden suunnittelu, välisei-

nät, ovet, ikkunat 

• rakennusmateriaalien päästöluo-

kan valinta (P1) 

• pääsy- ja työskentelymahdolli-

suus kaikkiin rakennuksen osiin, 

mm. korkeat tilat 

• kiinteiden kalusteiden suunnittelu 

ja sisustussuunnittelu 

• pintojen suojaamisen ja loppusii-

vouksen suunnittelu 

• puhdistus- ja huoltoluukut, kulkuväylät, 

työtasot 

• siivousta ja huoltoa varten telineet, kel-

kat yms. otetaan huomioon suunnitte-

lun alkuvaiheessa 

• alustava suojaus- ja loppusiivoussuun-

nitelma 

• alustava käyttösuunnitelma 

• alustava ylläpitosuunnitelma 

Rakennuslupatehtävät 

Rakentamisen valmistelu 

Rakentaminen 

 

 

 

Vastaan- ja käyttöönotto 

• rakennuslogistiset tarkastukset 

työn aikana 

• rakennusosien, pintojen ja kana-

vien suojaaminen 

• rakentamisen aikainen puhtau-

den hallinta 

• käyttöönottosiivous 

• IV-laitoksen asennustuotteiden suojaus 

ja varastointi 

• IV-laitoksen luovutukseen liittyvät puh-

distustoimet 

• rakennussiivous 

• perusta ylläpitosiivoukselle 

• palvelukuvaus / työohje 

Käyttö / toiminta • käytön aikainen puhtauden hal-

linta 

•  

 

Sisäilmaston suunnitteluun vaikuttavien tekijöiden huomioiminen suunnittelussa voidaan 

osoittaa esimerkiksi laatimalla LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteista yhteenveto, 

jossa esitetään muun muassa sisäolosuhdetavoitteet, sisäilmaston mitoitusarvot, mitoit-

tavat kuormat ja ulkoiset mitoitusolosuhteet. Suunnitelma-asiakirjoissa tulee myös esit-

tää selkeästi ne suunnittelu- ja tavoitearvot, joiden toteutuminen voidaan tarvittaessa to-

dentaa sekä olosuhteet, joissa niiden tulisi toteutua. Todentaminen tulee toteuttaa riittä-

vän kattavilla ja luotettavilla mittauksilla. (Sisäilmastoluokitus 2018, 10). 

Sisäilmastotavoitteet tulee kirjata selkeästi kaikkien suunnittelijoiden tiedoksi. Valitun si-

säilmastoluokan toteutuminen vaatii, että kaikki suunnitteluun osallistuvat ovat tietoisia 

tavoitteista. Kunkin suunnittelijan on osaltaan huolehdittava siitä, että valitun sisäilmas-

toluokan edellyttämät suunnitteluratkaisut esitetään asiakirjoissa: piirustuksissa, työ-

selostuksissa, urakkarajaliitteessä ja työmaan laatusuunnitelmassa. Hankkeeseen ryh-

tyvän tulee huolehtia, että asiakirjojen ristiriidattomuus varmistetaan myös valittujen si-

säilmaston suunnitteluratkaisujen osalta.  (Sisäilmastoluokitus 2018, 11). 
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P1-puhtausluokan vaatimukset työ- ja asuintiloille, joissa pyritään sisäilmastoluokkien S1 

ja S2 mukaiseen hyvään sisäilman laatuun, ovat (Sisäilmastoluokitus 2018, 12):  

1) Rakennuksen puhtaus. Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon pää-

telaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja ilmanvaihtojärjestelmä käynnistää. Tämä tar-

koittaa, että pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa, joka voi nousta ilmaan kosketuk-

sen tai ilmavirtojen mukana.  

2) Tiloista on poistettu kaikki rakennusmateriaalit ja jätteet, jotka estävät pintojen puh-

distamisen. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Tämän jälkeen tiloissa voi-

daan ilman eristyistoimia tehdä vain pölyämättömiä töitä kuten paikkamaalauksia, ala-

kattojen asennusta, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöä ja viritystä sekä loppusiivous.  

3) Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, roskia, pölyä, kiinnittynyttä likaa 

tai tahroja.  

Rakennuksen puhtaus P1-puhtausluokassa arvioidaan Sisäilmastoluokitus 2018 (s. 14) 

mukaan pölykertymien enimmäistasoilla taulukon 2 mukaisesti. 

Taulukko 2. Puhtausluokan P1 pölykertymän enimmäistasot (Sisäilmastoluokitus 2018, 
14). 

Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä [peitto%] 
(SFS 5994 INSTA 800) 

Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita Alakaton yläpuolella olevat pinnat. Näkyvät pin-
nan ja kalusteiden sisäpinnat pl. lattiapinnat 

5,0 

Ennen rakennuksen luovutusta Näkyvät pinnat ja kalusteiden sisäpinnat 

Lattiapinnat 

1,0 

3,0 

 

RT-korttiin 91-10970 on kerätty suunnitteluohjeita puhtaudenhallinnan huomioimiseksi 

rakennuksen eri rakennusosia suunniteltaessa. Suunnitteluohjeet kattavat niin ulkoalu-

eet, sisäänkäynnin, sisätilat, talotekniikan kuin pölypinnat ja kalusteetkin. (RT 91-10970, 

4).  

Rakennustyömaan puhtaudenhallinta on yksi rakentamisen laatutekijöistä. Rakennetta-

vien tilojen puhtauteen vaikuttaa siivouksen lisäksi rakennustyön toteutus. Hyvään lop-

putulokseen on mahdollista päästä sitoutumalla tavoitteisiin ja sujuvalla yhteistyöllä läpi 

koko hankkeen. Muun muassa työvaiheiden oikealla ajoituksella, pölyämättömillä työ-

menetelmillä, kohdepoistolla varustettujen työvälineiden käytöllä ja ulkoalueiden hyvällä 

kunnolla edesautetaan halutun lopputuloksen saavuttamista. (Andersson 2004, 9).  
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Tarja Anderssonin mukaan (2004, 9) rakennussiivouksen päätehtävä on poistaa raken-

tamisen aikana syntynyt lika näkyviltä ja ei-näkyviltä pinnoilta. Ei-näkyvillä pinnoilla tar-

koitetaan esimerkiksi kiinteiden kalusteiden taakse ja alle sekä alakattorakenteiden ylä-

puolelle jääviä pintoja.   

Sisäilmaston laadun näkökulmasta rakennussiivous on osa puhdasta rakentamista, joka 

puolestaan on edellytys terveellisen ja viihtyisän sisäilman toteutumiselle. Tavoiteltaessa 

Sisäilmastoluokitus 2018 -ohjeen määrittelemiä sisäilmastoluokkia S1 ja S2, on rakenta-

misessa noudatettava puhtausluokan P1 mukaisia työtapoja. Rakennustöiden P1-puh-

tausluokan toteutuminen edellyttää rakennustarvikkeiden varastoinnin ja suojauksen, ti-

lojen työn aikaisen osastoinnin sekä rakennussiivouksen oikeaa toteutusta. (Andersson 

2004, 9).   

Rakennushankkeessa toimivien urakoitsijoiden näkökulmasta puhdas työmaa on viih-

tyisä ja turvallinen. Työmaan hyvä järjestys ja siisteys pienentävät työntekijöiden tapa-

turmariskiä sekä työntekijöiden pitkäaikaisaltistusta ilmassa leijuville hiukkasille. Materi-

aalien oikealla käsittelyllä vähennetään materiaalihukkaa sekä pintojen vaurioitumisesta 

ja uusimisesta aiheutuneita kustannuksia. Jätteiden oikealla käsittelyllä vähennetään 

ympäristön kuormitusta sekä hallitaan rakennustyömaasta syntyviä jätekustannuksia. 

Siisti työmaa lisää työn tehokkuutta ja parantaa työssä viihtyvyyttä. (Andersson 2004, 

10).  

Rakennussiivouksen vaiheet ja tavoitteet 

Alla olevaan taulukkoon on tiivistetysti esitetty rakennussiivouksen eri vaiheet, tehtävät 

niissä sekä siivoukselle asetetut tavoitteet. Muutos- ja peruskorjauskohteissa rakennus-

siivous aloitetaan jo purkuvaiheessa, uudisrakentamisessa runkotyövaiheen loppupuo-

lella ennen sisävalmistusvaihetta. Loppusiivous käynnistyy hankkeen luonteesta riippu-

matta ennen ilmanvaihtolaitteistojen toimintakokeita. Loppusiivous toteutetaan kaksivai-

heisena, vaiheiden välillä huolehditaan, ettei saavutettu puhtaustaso pääse laskemaan.  

Taulukko 3. Rakennussiivouksen vaiheet, tehtävät ja tavoitteet (Andersson 2004, 11). 

Rakennusproses-

sin vaihe 

Rakennussiivous Vaiheet Tavoite Työmenetelmät 

Purkutyö Rakentamisen  

aikainen siivous 

Rakentamisen 

aikainen 

Purkujätteen poisto. 

Estää lian leviäminen 

Purkujätteen kokoa-

minen ja poisto. 
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siivous purku-

työn aikana 

muutos- ja pe-

ruskorjaus-

hankkeissa 

o Säilytettävät pinnat 

o Pölyhaitat toiminnassa 

olevilla alueilla 

 

Hienon ja karkean ir-

tolian poisto lattia-

pinnoilta. 

Runkovaihe Runkovaiheen 

aikainen sii-

vous 

Pintojen kuivumista hidasta-

van jätteen ja lian poisto. 

Työvaiheiden edellyttämä 

puhtaus.  

Rakennusjätteen ja 

karkean lian poisto.  

Sisärakennusvaihe Rakentamisen 

aikainen sii-

vous sisära-

kennustöiden 

aikana 

Estää lian leviäminen 

o Säilytettävät pinnat 

o Pölyhaitat toiminnassa 

olevilla alueilla 

o Kiinteät rakenteet ja ka-

lusteet 

Hienon ja karkean ir-

tolian ja jätteiden 

poisto lattiapinnoilta.  

Pintojen ja kiintoka-

lusteiden asennus 

Rakentamisen 

aikainen sii-

vous pintojen 

ja kiintokalus-

teiden asen-

nuksen jäl-

keen.  

Estää lian leviäminen, uu-

sien pintojen likaantuminen 

o Pölyhaitat toiminnassa 

olevilla alueilla 

o Säilytettävät pinnat 

Hienon irtolian ja jät-

teiden poisto lattia-

pinnoilta.  

Loppusiivous,  

vaihe 1 

Loppusiivous 

ennen toimin-

takoetta 

Imuripuhdas tila (PL1), jolla 

varmistetaan ilmanvaihtolait-

teiden häiriötön testaus toi-

mintakokeiden aikana. 

Pintojen suojausten 

poisto. Irtolian ja jät-

teiden poisto kaikilta 

pinnoilta 

IV-laitteiston toimin-

takoe 

IV-laitteiston mittaus 

ja säätö 

Loppusiivous,  

vaihe 2 

Tarkistus- 

siivous 

Saavutetun puhtaustason  

ylläpitäminen. 

Lian ja jätteiden 

poisto taso- ja lattia-

pinnoilta. 

Loppusiivous 

ennen tilojen 

vastaanottoa 

Toteuttaa asiakkaan odotus-

ten mukainen puhtaustaso 

luovutettavissa tiloissa. 

Toimintakokeiden 

jälkeen laskeutu-

neen irtolian poisto 

tasopinnoilta. 

Lattiapintojen käyt-

töönottopuhdistus. 

Lattiapintojen suo-

jaus / hoito.  

Rakennuksen luovutus 

 

Rakennussiivouksen suunnittelu, toteutus ja laadun seuranta 

rakennusprosessissa 

Urakka-asiakirjoissa esitetään työmaan puhtaudelle ja rakennussiivoukselle asetetut ra-

kennuskohtaiset laatuvaatimukset, jotka rakennushankkeen eri vaiheissa ohjaavat 
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kustannuslaskentaa, töiden suunnittelua, rakennussiivouksen oikea-aikaista toteutusta 

ja laadun seurantaa. (Andersson 2004, 11). 

Rakentamisen puhtauteen, rakennussiivouksen laatutavoitteisiin ja rakennussiivouksen 

sisältöön rakennushankkeessa vaikuttavat hankkeen laajuus, rakennettavat tilat sekä ti-

lojen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset.  Rakennussiivousohjeeseen, joka laaditaan yh-

dessä rakennuttajan ja tilojen ylläpitohenkilöstön kanssa, otetaan huomioon sekä raken-

tamisen että tilojen käytön asettamat laatuvaatimukset tilojen puhtaudelle. Hankesuun-

nitelma, huone- ja rakennusselostus, urakkaohjelma ja urakkarajaliite sisältävät raken-

nussiivousohjeen kannalta merkittäviä tietoja muun muassa rakennuskohteesta, sisäil-

mastoluokituksesta, siivottavasta pinta-alasta, tilojen käyttötarkoituksesta, eri urakoitsi-

joiden vastuista ja velvollisuuksista, aikatauluista ja pintamateriaaleista. Rakennussii-

vousohjeessa kuvataan työn aikainen siivous hankkeen eri vaiheissa, siivouksen laadun 

seuranta, loppusiivouksen toteutus, siihen kuuluvat tehtävät ja työn lopputulos sekä lop-

pusiivouksen laadun arviointimenettely. Ohjeeseen voidaan liittää myös lattiapintamate-

riaalien käyttöönottopuhdistukseen liittyvä ohjeistus. Rakennussiivousohje tulee liittää 

hankkeen huoltokirjaan, josta se välittää edelleen tietoja tilojen käyttäjille sekä ylläpi-

dosta vastaaville organisaatioille. (Andersson 2004, 11 - 12). 

Työmaan puhtaanapitoon ja siivoukseen liittyviä mainintoja on urakka-asiakirjoissa run-

saasti. Rakennussiivousta koskevat vaatimukset tulee kirjata selvästi hankkeen urakka-

asiakirjoihin, jotta urakoitsijat ottavat rakennussiivousta koskevat vaatimukset huomioon 

jo tarjousvaiheessa. Selkeintä on liittää rakennussiivousta koskeva ohjeistus urakkara-

jaliitteen liitteeksi sekä viitata siihen esimerkiksi lomakkeella RT 16-10699 urakkaraja-

liite. Rakennussiivousta käsittelevät vaatimukset on hyvä käydä läpi myös urakoitsija-

neuvotteluissa, etenkin jos hankkeessa tavoitellaan sisäilmastoluokkaa S1 tai S2, jolloin 

rakentamisessa on noudatettava puhtausluokan P1 mukaisia työtapoja ja rakennussii-

vous on oleellinen osa puhdasta rakentamista. Rakennuttaja voi jo urakan neuvottelu-

vaiheessa pyytää urakoitsijalta alustavaa puhtaudenhallintasuunnitelmaa, jossa kuva-

taan myös työmaan siivouksen toteuttaminen rakentamisprosessissa. (Andersson 2004, 

12 - 13). 

Työmaan puhtaudesta tiedottamisen ja hankekohtaisen koulutuksen tavoitteena on, että 

jokainen urakoitsija ja työntekijä ymmärtää oman työnsä merkityksen sekä yhteistyön 

vaikutuksen muiden toimijoiden kanssa rakennusprojektin lopputulokseen myös työ-

maan puhtauden näkökulmasta. Tiedottamisesta vastaa rakennuttaja ja se aloitetaan jo 

heti työmaan aloituskokouksessa, jossa käydään läpi rakentamisen puhtaudelle asetetut 
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tavoitteet, työmaan siivous ja urakoitsijoiden velvollisuudet siinä. Tiedottaminen jatkuu 

läpi koko hankkeen. Työn aikaisen siivouksen laatua käsitellään urakoitsijapalavereissa 

ja työmaakokouksissa, joihin osallistuu myös mahdollinen siivousurakoitsija. Rakennus-

siivouksen käsittely vakiintuneissa työmaan yhteiskäytännöissä liittää puhtauden osaksi 

rakennusprosessia, jolloin työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa voidaan todeta 

siivouksen laadun taso ja päättää mahdollisten laatupoikkeamien korjaamisesta. (An-

dersson 2004, 13). 

Ennen työnaikaisen siivouksen aloitusta pidetään koko työmaan henkilöstölle tarvitta-

essa yhteinen koulutus, etenkin jos tavoitteena ovat sisäilmastoluokat S1 ja S2. Tällöin 

koulutus voidaan järjestää kahdessa vaiheessa: sisärakennustöiden alkaessa sekä siir-

ryttäessä P1-puhtausluokan tilojen rakentamiseen. Koulutuksessa kerrotaan työmaan-

puhtaudelle asetetuista laatutavoitteista, työmaan siivouksesta sekä laadun seurannan 

toteuttamisesta. Koulutustilaisuuksien myötä työntekijöiden kiinnostus usein työmaan sii-

voukseen ja sen laatuun kasvaa. (Andersson 2004, 15). 

Rakentamisen aikainen siivous toteutetaan urakka-asiakirjoissa määritellyllä tavalla. Sii-

vousta koskevat vaatimukset koskevat myös urakoitsijoita, mikäli työmaalle ei ole tehtä-

vään erikseen nimettyä henkilöä tai siivouspalvelun tuottajaa. On yleistä, että muun mu-

assa purku-urakoitsija vastaa itse työmaan puhtaudesta purkutöiden aikana. Rakenta-

misen aikaisen siivouksen laadunarviointi aloitetaan rakentamisen aikaisen siivouksen 

käynnistyessä. Lopputuloksen lisäksi seurataan käytettyjen siivousmenetelmien sopi-

vuutta. Laadunseurannasta voi vastata pääurakoitsijan edustaja tai siivousurakoitsijan 

työnjohto. Siivousten laatua voidaan seurata esimerkiksi työturvallisuustarkastusten yh-

teydessä. Siivouksen laatu ja siitä tehdyt mahdolliset poikkeamat dokumentoidaan kir-

jallisesti. Siivousta koskevat laatudokumentit käsitellään urakoitsijapalavereissa ja työ-

maakokouksissa, joissa todetaan siivouksen laadun taso ja päätetään mahdollisten laa-

tupoikkeamien korjaamisesta. (Andersson 2004, 15). 

Loppusiivous toteutetaan urakka-asiakirjoissa määritellyllä tavalla ja yleensä kaksivai-

heisena. Uudisrakentamisessa loppusiivous kattaa yleensä kaikkien pintojen puhdistuk-

sen sekä lattiapintamateriaalien käyttöönottopuhdistuksen suojauksineen ja hoitoineen. 

Sisäilmastoluokat S1 ja S2 edellyttävät lisäksi, että alakaton ylärakenteet ja alalasketun 

alakaton yläpinnat ovat puhtaat. Loppusiivouksen laatuun vaikuttavat työn ajoitus ja sii-

hen varattu aika. Hankkeen aikataulutuksessa otetaan huomioon kohteen koko, suuri-

töisten tehtävien määrä, toimintakokeiden suorittaminen sekä kohteen vastaanoton ajan-

kohta. Aikaa vieviä siivoustyön vaiheita ovat muun muassa suurten ja korkealla olevien 
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lasipintojen pesu, jäähdytyspalkkien ja valaisimien yläpintojen puhdistus sekä alakaton 

yläpuolelle tai näkyville jäävien ilmanvaihtokanavien ulkopintojen puhdistus. Toimintako-

keiden jälkeen ja ennen vastaanottoa tiloissa suoritetaan tarvittaessa vielä tarkistussii-

vous. Ylläpitosiivouksella pidetään sisäilma puhtaana P1-vaatimusten mukaisesti sekä 

estetään pintojen likaantuminen ja rakennuspölyn kulkeutuminen ilmanvaihtolaitteisiin. 

Ylläpitosiivous on loppusiivouksen toista vaihetta, jolloin vältytään töiden ruuhkautumi-

selta juuri ennen vastaanottoa. Lattiapintamateriaalien käyttöönottopuhdistus suorite-

taan vielä ennen kohteen vastaanottoa ja pinnat suojataan, jos urakka-asiakirjoissa on 

niin määritelty. (Andersson 2004, 16-17).   

2.3.1 Puhtaudenhallinnan koordinaattori 

Puhtaudenhallinnan koordinaattorin (P1-puhtausluokan asiantuntijan) tavoitteena on tu-

kea rakennushankkeen puhtaudenhallinnan toteuttamista niin, että (esimerkkinä puhtau-

denhallintakoordinaattorin tehtävänkuvauksesta rakennushankkeen toteutusvaiheessa) 

- estetään rakennuspölystä aiheutuvat haitat käyttäjäasiakkaille ja rakennuksen 

toiminnalle rakennushankkeiden eri vaiheissa  

- varmistetaan tavoitteena olevan sisäilmastoluokan (S1/S2) saavuttaminen val-

miissa rakennuksessa näkyvien pintojen ja ei-näkyvien pintojen osalta 

- varmistetaan P1-puhtausluokan vaatimusten mukainen puhtaus ilmanvaihtojär-

jestelmien sisäpinnoilla 

- tuetaan rakennustyömaan työturvallisuudelle asetettuja määräyksiä 

- helpotetaan kiinteistön ylläpidon sujuvaa käynnistymistä  

 

Taulukko 4. Esimerkki puhtaudenhallintakoordinaattorin työohjelmasta rakennushank-
keen toteutusvaiheessa.  

Pölynhallintasuunnitelman kommentointi Urakoitsijan laatima pölynhallintasuunnitelma kommentoidaan koh-

teen puhtaudenhallintaohjeen vaatimuksiin perustuen 

Työmaan P1-koulutuksen järjestäminen Urakoitsijan henkilöstölle pidetään P1-puhtauskoulutus. Koulutuksen 

aiheina työmaan puhtaudenhallinnan tavoitteet, toteutus sekä arvioin-

timenetelmät rakentamisen sekä toimintakoe- ja luovutusvaiheen ai-

kana.  

Toimintakoevaiheen puhtaustarkastus Tilojen puhtauden arviointi: 

- visuaalisesti, tiloittain  

- loppusiivouksen 1. vaiheen jälkeen  
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- näkyviltä pinnoilta 70 %:n otoksella, ei-näkyviltä pinnoilta 

100 %:n otoksella  

- ennen ilmanvaihtojärjestelmän käynnistämistä  

- pintapölymittaukset tasopinnoilta (pl. lattiapinnat) satun-

naisotannalla noin 10 % tiloista.  

- tarkastusten ja mittausten raportointi  

Luovutusvaiheen puhtaustarkastus Tilojen puhtauden arviointi: 

- visuaalisesti, tiloittain  

- kaikilta näkyviltä ja ei-näkyviltä pinnoilta 100 %:n otoksella  

- pintapölymittaukset kaikilta tasopinnoilta satunnaisotan-

nalla noin 10 % tiloista  

- tarkastusten ja mittausten raportointi 

 

2.4 Kosteudenhallinta 

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat ovat merkittäviä rakentamisen ja kiinteistönpi-

don riskejä. Kosteus- ja homeongelmat vältetään, kun kaikki osapuolet tähtäävät toimin-

nassaan hallittuun ja kuivaan rakentamiseen. Rakennushankkeen hallittu kuivana raken-

taminen on yksinkertaista, mutta se edellyttää toimenpiteitä kaikilta hankkeen osapuo-

lilta. Kosteudenhallinnalle tulee asettaa selkeät tavoitteet, joihin pyritään. Lisäksi tulee 

hankekohtaisesti miettiä mahdolliset kosteusriskit sekä niihin varautuminen ja niiden hal-

linta. Jokaisen osapuolen tulee omalta osaltaan edistää kuivana rakentamisen toteutu-

mista. (Sahlstedt & Koskenvesa 2016, 4). 

2.4.1 Taustat rakennushankkeiden muuttuneisiin kosteudenhallintaohjeistuksiin 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 on 

säädetty 24. marraskuuta 2017 ja se on astunut voimaan 1.1.2018 (YMa 782/2017). Ym-

päristöministeriön perustelumuistion (24.11.2017) mukaan asetuksen taustalla on maan-

käyttö- ja rakennuslain muutos 21.12.2012/958, joka tuli voimaan 1. päivänä tammikuuta 

2013. Uusi asetus on osa Suomen Rakentamismääräyskokoelman kokonaisuudistusta, 

joka toteutettiin vuoden 2017 loppuun mennessä nykyisen perustuslain edellyttämään 

muotoon ja jossa sitovat määräykset ja käytännön toteutusta ohjaavat ohjeet erotettiin 

selkeämmin erilleen. Säädöstekstit laadittiin myös entistä selkeämmiksi ja täsmällisem-

miksi. Uudistetut asetukset on koottu ympäristöministeriön ylläpitämään Suomen raken-

tamismääräyskokoelmaan. Samoin sinne on koottu asetusten tulkinnan tueksi annetut 
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ministeriön ohjeet. Uuden asetuksen taustalla on myös eduskunnan kirjelmä rakennus-

ten kosteus- ja homeongelmista vuodelta 2013 (EK 5/2013 vp), jossa on edellytetty, että 

hallituksen on löydettävä tosiasialliset keinot rakennusten terveellisyyttä koskevien sää-

dösten ja määräysten noudattamiseksi. Kirjelmän mukaan rakentamista on pystyttävä 

valvomaan paremmin ja valvonnan on oltava oikea-aikaista. Rakennushankkeen vaihe-

kohtaista dokumentointia ja tarkastusasiakirjamenettelyä tulee parantaa, jotta voidaan 

reaaliaikaisesti todentaa, kuka on rakennushankkeen eri vaiheissa tehnyt, mitä ja miten. 

Eduskunta on lisäksi edellyttänyt hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin rakennustyömaiden 

kosteudenhallinnan parantamiseksi luomalla ohjeistuksen rakennushankekohtaiselle 

kosteudenhallintasuunnitelmalle, jonka liittämisestä osaksi rakennushankkeen tarjous-

pyyntöä muodostuu luonteva ja vakiintunut käytäntö. Uuden asetuksen tavoitteena oli 

päivittää ympäristöministeriön vuonna 1998 antamat rakennusten toimivuutta kosteuden 

kannalta koskevat määräykset ja ohjeet (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa 

C2, Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998). (Ympäristöministeriön perustelumuistio 

24.11.2017). 

2.4.2 Ympäristöministeriön asetus 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä 

toimivuudesta  

Ympäristöministeriön perustelumuistion 24.11.2017 (s. 5) mukaan asetuksen tavoitteena 

on ollut kosteudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen välttäminen suunnittelussa ja ra-

kentamisessa. Asetuksen tavoitteena on kiinnittää entistä enemmän huomiota korjaus-

rakentamisen erityispiirteisiin sekä rakennusten korjaus- ja muutostöiden ja käyttötarkoi-

tuksen muutoksen hyvään suunnitteluun ja toteutukseen, kuten esimerkiksi kosteus- ja 

homevaurioituneiden rakennusten korjausten suunnittelussa syiden selvittämiseen ja 

keinoja niiden poistamiseen. Uutena asiana asetukseen on edellytetty, että suunnittelijan 

on selvitettävä olemassa olevan rakennuksen rakennusaikainen rakennustapa sekä ra-

kenteiden kosteustekninen toimivuus ja puutteet toimivuudessa. Tarkoituksena on, että 

suunnittelijalla on käytettävissään riittävät selvitykset ja kuntotutkimukset ja / tai -arviot 

rakennuksen kunnosta. Suunnittelijan tulee ymmärtää olemassa olevan rakennuksen 

toiminta, jotta tehtävillä muutoksilla ei huononneta rakennuksen kosteusteknistä toimi-

vuutta.  

Asetuksen 3. §:ssä säädetään rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden olennaisista 

teknisistä vaatimuksista ja pykälän sisältö niiltä osin vastaa vuoden 1998 säädöksiä. 
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Uudessa asetuksessa sen sijaan säädetään pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja 

erityissuunnittelijan tehtäviksi huolehtia, että rakennuksen kosteustekniselle toimivuu-

delle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät toisin kuin vuoden 1998 määrä-

yksissä, jossa kosteusteknisen toimivuuden suunnittelua ei ole vastuutettu tietylle suun-

nittelijalle. (Perustelumuistio 24.11.2017, 5). 

Ympäristöministeriön asetuksessa 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-

desta 4. § Rakennuksen kosteustekninen toimivuus rakennuksen korjaus- ja muutos-

työssä tai käyttötarkoituksen muutoksessa on kokonaan uusi verrattuna vuoden 1998 

määräyksiin. Perustuslain edellytysten mukaisesti on ollut tarve säätää uudisrakentami-

sen lisäksi myös korjausrakentamiseen liittyvistä velvoitteista. Asetus koskee myös ra-

kennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä käyttötarkoituksen muutosta. Tämän asetuksen 

kohdan tarkoituksena on, että rakennuksen kosteustekniseen toimivuuteen ei tarvitse 

tehdä muutoksia muiden korjaus- ja muutostöiden tai käyttötarkoituksen yhteydessä, mi-

käli rakennus on muuten kosteusteknisesti toimiva. Mikäli kosteusteknisesti toiminut ra-

kenne, jonka tekninen käyttöikä on loppunut tai joka on kosteusteknisestä toiminnaltaan 

muutoin vaurioitunut, korjataan, voidaan korjaus toteuttaa rakennusaikaista rakentamis-

tapaa noudattaen. 4. §:n mukaisesti korjauksessa olisi myös ensisijaisesti noudatettava 

alkuperäisen rakenteen toimintatapaa tapauksissa, joissa rakenteessa ei ole kosteus-

tekniseltä toimivuudeltaan muutosta vaativaa suunnittelu- tai toteutusvirhettä. Vaatimus 

muun muassa huomioi kosteusteknisesti toimivien kulttuurihistoriallisten rakennusten 

korjaus- ja muutostyöt. Pykälän mukaisesti on kuitenkin aina mahdollista noudattaa uutta 

asetusta, jos toimenpiteiden tarkoituksena on rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden 

parantaminen. Asetusta on noudatettava, jos rakennusaikaisen toteutustavan mukai-

sesti rakenteet ovat omiaan aiheuttamaan terveyshaittaa tai vaurioita rakennuksen kos-

teustekniselle toimivuudelle. (Perustelumuistio 24.11.2017, 6). 

Perustelumuistion 24.11.2017 (s. 8) mukaan uuden asetuksen 7. §:ssä, jossa säädetään 

rakenteiden tuuletustiloista ja -väleistä, täsmennetään vuoden 1998 säädöksiä siltä osin, 

että tuuletustilaan tai -väliin ei saa jäädä kokonaan suljettuja, tuulettumattomia alueita. 

Kyseinen kohta vastaa olemassa olevaa ohjetasoa, mutta tekstin muuttamisella velvoit-

tavaksi säännökseksi on haluttu täsmentää ja varmentaa tuuletustilan ja -välin toiminnan 

edellytyksiä. Tuuletustilan ja -välin toiminnan kannalta on tärkeä, että se on kauttaaltaan 

avoin suunnitelluilla alueilla tuuletusilman sisäänvirtaus- ja poistumiskohtien välillä. Tuu-

letustilaan tai -väliin ei saa näin ollen jäädä tuulettumattomia alueita ja rakennustyön 
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toteutuksessa on tärkeää varmistua, etteivät rakennusaineet aiheuta tukoksia näihin vä-

leihin.    

Perustelumuistion 24.11.2017 (s. 10) mukaan Ympäristöministeriön asetuksen 782/2017 

3. luvun Rakennushankkeen kosteudenhallinta 12. § Rakennushankkeen kosteudenhal-

lintaselvityksen laatiminen ja sisältö on täysin uusi verrattuna vuoden 1998 säädöksiin. 

Pykälän tavoitteena on kiinnittää huomiota rakennuksen terveellisyyden kannalta tärkei-

siin kosteusteknisiin asioihin, parantaa rakennushankkeiden kokonaisvaltaista kosteu-

denhallintaa ja vähentää kosteusvaurioiden riskiä. Tarkoituksena on, että rakennushank-

keeseen ryhtyvä kiinnittää huomiota kosteudenhallintaan ja mahdollisiin kosteusriskeihin 

rakennusprosessin alusta lähtien hankesuunnittelusta rakennuksen käyttövaiheeseen 

asti. 12. § 1. momentin mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava ra-

kennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta, selvityksen voi teettää pä-

tevällä asiantuntijalla. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys edellytetään kaikilta 

luvanvaraisilta hankkeilta. Kyseisen velvoittavan säännöksen tavoitteena on painottaa 

rakentamisen kosteudenhallinnan merkitystä tavoiteltaessa terveellisiä, turvallisia ja pit-

käikäisiä rakennuksia. Kosteudenhallintaselvityksen sisältö ja laajuus ovat riippuvaisia 

rakennushankkeen laajuudesta ja laadusta.  

YMa 782/2017 3. luvun 12. §:n 2. momentissa säädetään vähimmäistiedoista, joita kos-

teudenhallintaselvitykseen tulee sisällyttää. Tällaisia ovat 

• hankkeen yleistiedot 

• vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa 

• toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmenta-

miseen 

• kosteudenhallinnan henkilöresurssit. 

Tarkoituksena on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä asettaa vaatimukset kosteuden-

hallinnalle hankkeen eri vaiheissa ja määrittelee kosteudenhallinnalle haluttavan laadun 

tavoitetason. Kosteudenhallintaselvitykseen voidaan asettaa jo alustavia rakenteiden 

kuivumisaikatavoitteita. (Perustelumuistio 24.11.2017, 11). 

Kosteudenhallintaselvitystä täsmennetään suunnittelutyön edetessä ja on tärkeää, että 

eri suunnittelualojen suunnittelijat tarkentavat selvitystä omassa suunnittelussaan ilmen-

neiden kosteusriskien ja erityispiirteiden osalta. 12. § 2. momentin mukaisesti rakennus-

hankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on lisäksi sisällytettävä tieto hankkeen 
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kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä. Tarkoituksena on, että raken-

nushankkeeseen ryhtyvä nimeää pätevän asiantuntijan toimimaan hankkeen kosteuden-

hallinasta vastaavana henkilönä (kosteudenhallintakoordinaattorina). Kosteudenhallin-

nan asiantuntijan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan 

toteutumista koko rakennusprosessin ajan. Kosteudenhallinnan onnistumisen kannalta 

on suositeltavaa, että asiantuntija on mukana hankkeessa jo hankesuunnitteluvai-

heessa. (Perustelumuistio 24.11.2017, 11). 

Perustelumuistion 24.11.2017 (s. 11) mukaan YMa 782/2017 3. luvun Rakennushank-

keen kosteudenhallinta 13. § Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen ja si-

sältö on täysin uusi verrattuna vuoden 1998 säädöksiin. Pykälän tavoitteena on kiinnittää 

huomiota niihin rakennuksen terveellisyyden kannalta tärkeisiin kosteusteknisiin asioi-

hin, joihin voidaan vaikuttaa rakennustyön toteutuksen aikana. Vaatimus kosteudenhal-

lintasuunnitelmasta parantaa osaltaan rakennushankkeiden kokonaisvaltaista kosteu-

denhallintaa ja vähentää kosteusvaurioiden riskiä. Tarkoituksena on, että rakennushank-

keeseen ryhtyvä asettaa vaatimuksia rakennustyömaan kosteudenhallinnasta jo tarjous-

pyyntövaiheessa, jolloin myös urakoitsijat voivat huomioida kosteudenhallinta-asiat tar-

jouksissaan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän vaatimukset tulevat kirjatuiksi myös urak-

kasopimukseen, Rakennustyön aikaista kosteudenhallinnan parantamista on edellytetty 

myös eduskunnan kirjelmässä rakennusten kosteus- ja homeongelmista (EK 5/2013 vp) 

vuodelta 2013. Eduskunnan kirjelmässä on lisäksi edellytetty, että vaativille kohteille tu-

lee nimetä kosteuden ja puhtauden hallinnasta vastaava asiantuntija. Muissa kohteissa 

sen sijaan vastaavan työnjohtajan vastuuta työmaan kosteudenhallinnasta tulee lisätä. 

Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työmaan kosteudenhallinta-

suunnitelma on laadittu viimeistään työmaatoteutuksen alkaessa. Käytännössä työmaan 

kosteudenhallintasuunnitelman laatii pääurakoitsija, vastaava työnjohtaja voi osallistua 

laadintatyöhön. (Perustelumuistio 24.11.2017, 11 - 12). 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältö perustuu rakentamisen suunnitelmista 

ja selvityksistä annetun ympäristöministeriön asetuksen (216/2015) 15. §: ään, joka on 

tullut voimaan 1.6.2015 ja jonka mukaan työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan tulee 

olla sisällytettynä ainakin (Perustelumuistio 24.11.2017 ,12 mukaisesti) 

• tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennus-

osat suojataan sään aiheuttamilta (kastuminen ja jäätyminen) tai työ-

maan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta 
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• tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä raken-

nusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen 

varmistetaan 

• tieto sadesuojauksesta kuljetusten, varastoinnin ja rakentamisen ai-

kana  

• tieto toimenpiteistä pakkaselta suojaamisesta valutöiden sitoutumisen 

aikana. 

 

Työmaan aikaisella rakenteiden ja rakennusosien suojauksella ja kosteuden hallinnalla 

on merkitystä rakennuksen terveellisyyteen koko sen elinkaaren ajan. Lisäksi työmaan 

kosteudenhallintasuunnitelmassa osoitetaan toimenpiteet, joilla rakennusaineiden ja -

tuotteiden sekä rakennusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen 

ennen pinnoittamista varmistetaan. (Perustelumuistio 24.11.2017, 12.) 

12. §:n 2. momentissa säädetään lisäksi, että työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan 

on sisällytettävä tiedot rakennustyömaan kosteudenhallinnasta vastaavista rakennusvai-

heen vastuuhenkilöistä. Rakennusvaiheen vastuuhenkilöillä tarkoitetaan kosteudenhal-

linnan osalta sellaisia henkilöitä, jotka rakennushankkeen eri vaiheissa vastaavat muun 

muassa työmaan kosteudenhallinnan toteutumisesta sekä valvovat kosteusteknisiä työ-

suorituksia ja tarkastavat eri työvaiheet. Kosteudenhallinnan vastuuhenkilöt voivat vas-

tata muun muassa tarvittavien kosteusmittausten tekemisestä ja todentamisesta. Raken-

nusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden ja 

muiden työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennus-

työn tarkastusasiakirjaan. Pykälässä säädettyjen lisäksi työmaan kosteudenhallinta-

suunnitelmassa voidaan esittää muun muassa (Perustelumuistio 24.11.2017, 12): 

• hankkeen yleistiedot 

• kosteudenhallinnan laatutavoitteet 

• kosteusriskien kartoitus 

• rakenteiden ja rakennusosien kuivumisaika-arviot 

• suunnitelma sää- ja olosuhdehallinnasta ja -seurannasta 

• lämmitys- ja kuivatustavat 

• erityisohjeet ja työmaakohtaiset erityispiirteet 

• kosteudenhallinnan valvonta- ja mittaussuunnitelma mittauspaikkoi-

neen 
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• suunnitelma mahdollisten vikatilanteiden toimenpiteistä ja dokumen-

toinnista. 

Kaikissa rakennushankkeissa on tärkeää perehdyttää työnjohto ja työntekijät kulloisen-

kin työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältöön ja hankkeen erityispiirteisiin. 

Työntekijöiden tulee tuntea suunnitelmassa olevat ratkaisut ja oikean tavan toteuttaa ne. 

Työmaan kosteudenhallinnan laadun parantamiseksi työntekijöille on hyvä järjestää aika 

ajoin kosteudenhallintakoulutusta. (Perustelumuistio 24.11.2017, 12). 

YMa 782/2017 14. § rakennustuotteiden ja osien suojauksesta vastaa pääosin vuoden 

1998 määräyksiä, joissa kuitenkaan ei ole suojausvelvoitetta osoitettu suoraan kenelle-

kään. Tämän vuoksi uudessa asetuksessa uutena säännöksenä on esitetty, että raken-

nusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava suojaamisesta. (Perustelumuistio 

24.11.2017, 13). 

YMa 782/2017 15. § rakenteiden kuivumisesta vastaa pääosin vuonna 1998 annettuja 

määräyksiä. Määräyksissä ei kuitenkaan ole velvoitettu ketään vastaamaan rakenteiden 

ja rakennuskosteuden kuivumisesta tai toteuttamaan kosteuden kuivattamista. Tämän 

vuoksi kyseisessä pykälässä on uutena säännöksenä esitetty, että rakennusvaiheen 

vastuuhenkilön on huolehdittava rakenteissa olevan kosteuden ja rakennuskosteuden 

riittävästä kuivumisasteesta, jotta rakenteet voidaan peittää kuivumista hidastavalla ai-

nekerroksella, pinnoitteella tai toisella rakenteella vaurioita aiheuttamassa. Tavoitteena 

on, että kuivumisaste on riittävä ja että se mahdollistaa rakenteiden peittämisen. Tavoit-

teena on myös välttää haittaa aiheuttavien mikrobi- ja muiden vaurioiden syntyminen 

rakennusaikana ja rakennuksen käyttövaiheessa. Mikäli kuivumisaste ei ole riittävä, on 

rakenteita kuivatettava vielä ennen peittämistä. Toisena uutena asiana pykälässä on 

vielä säädetty, että rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava kosteusmittauk-

sien rakenteiden asianmukaisesta kosteuspitoisuudesta seuraavaan työvaiheeseen siir-

tymistä varten. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa on esitettävä tarvittavat tie-

dot kosteusmittausten toteuttamisesta (muun muassa mittaustavat, mittauspaikat ja to-

dentaminen). (Perustelumuistio 24.11.2017, 13). 

Ympäristöministeriön asetuksen 782/2017 4. luku koskee rakennuspohjan kuivatusta. 

Sen 16. § hulevesien poisjohtamisesta vastaa pääosin vuoden 1998 määräyksiä kuiten-

kin sillä erotuksella, että uutena asiana pykälässä velvoitetaan rakennussuunnittelija ja 

erityissuunnittelija tehtäviensä mukaisesti suunnittelemaan maanpinnan kuivatus ja 
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hulevesien hallinta siten, että hulevedet johdetaan pois rakennuksen vierestä huleve-

sijärjestelmän avulla. (Perustelumuistio 24.11.2017, 14). 

Ympäristöministeriön asetuksen 782/2017 4. luvun 17. § koskee rakennuspohjan sala-

ojitusta, joka vastaa pääosin 1998 annettuja määräyksiä kuitenkin niin, että uudessa 

asetuksessa rakennussuunnittelija ja erityissuunnittelija ovat velvoitettuja suunnittele-

maan rakennuspohjan salaojitus veden kapillaarisuuden katkaisemiseksi ja pohjaveden-

pinnan pitämiseksi riittävän etäällä rakennuksen alapohjasta sekä perustusten kuivatus-

vesien johtamiseksi pois perustusten vierestä ja rakennuksen alta. (Perustelumuistio 

24.11.2017, 14). 

Ympäristöministeriön asetuksen 782/2017 5. luku koskee rakennuksen alapohjaa ja 

maanvastaisia seinärakenteita. Pykälässä 18 säädetään maanvastaisesta alapohjasta 

pääosin vuoden 1998 määräysten mukaisesti. Uutena asiana pykälässä kuitenkin vel-

voitetaan rakennus- ja erityissuunnittelija kiinnittämään erityistä huomiota maanvastai-

sen alapohjarakenteen kosteustekniseen toimivuuteen, jos maanvastaisen lattian ylä-

pinta on erityisestä syystä viereiseen maanpintaan verrattuna alempana kuin 0,3 metriä 

maanpinnan yläpuolella. (Perustelumuistio 24.11.2017, 15). 

5. luvun 20. §:ssä säädetään ryömintätilan korkeudesta ja kulkuyhteydestä ja se vastaa 

pääosin vuonna 1998 annettuja määräyksiä. Pykälässä säädetyn mukaisesti uuden ra-

kennuksen ryömintätilan korkeuden on oltava keskimäärin vähintään 0,8 metriä, kun 

vuoden 1998 määräyksissä on säädetty, että ryömintätilan korkeuden tulisi olla 0,8 met-

riä. Ryömintätilan vähimmäiskorkeuden tavoitteena on varmistaa, että ryömintätilan kor-

keus on riittävä tilan tarkastettavuuden ja huolettavuuden takia. Ryömintätilassa on ol-

tava kulkuyhteys kaikkialle ryömintätilan alueelle. Ryömintätilan kulkuluukun sijoittelussa 

on huomioitava, että luukun alareunan tulee olla vähintään 100 millimetrin etäisyydellä 

viereisen maan pinnasta, jotta pintavedet eivät pääse luukun kautta ryömintätilaan. (Pe-

rustelumuistio 24.11.2017, 16). 

YMa 782/2017 luvun 7 Märkätilat pykälässä 28 säädetään märkätilan vedeneristyksestä 

ja rakenteista ja se vastaa pääosin vuoden 1998 määräyksiä. Uutena asiana pykälässä 

säädetään mahdollisuudesta toteuttaa märkätilan rakenteet ilman vedeneristystä. Pykä-

län 1. momentin mukaisesti vedeneristystä ei tarvita erillisen WC-tilan ja löylyhuoneen 

seinässä pinnoitteen takana. (Perustelumuistio 24.11.2017, 19).  
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2.4.3 Kosteudenhallinnan koordinointi, pätevyys ja laadunvarmistus 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää kosteudenhallintakoordinaattorin hankkeeseen. 

Vaatimus kosteudenhallintakoordinaattorin kiinnittämisestä hankkeeseen perustuu Ym-

päristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 

12 pykälään, jonka mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteuden-

hallinnan valvonnasta vastaava henkilö (FISE Kosteudenhallintakoordinaattorin päte-

vyysvaatimukset, luonnos 20.8.2018). Rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää pätevän 

asiantuntijan toimimaan hankkeen kosteudenhallinnasta vastaavana henkilönä, kosteu-

denhallintakoordinaattorina. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on toimia ra-

kennushankkeeseen ryhtyvän edunvalvojana valvomalla ja ohjaamalla rakennushank-

keen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan. Tavoitteena on pa-

rantaa rakennushankkeen kokonaisvaltaista ja ennakoivaa kosteudenhallintaa, jossa 

hankesuunnittelusta käyttöönottoon asti huolehditaan kosteusteknisten vaatimustasojen 

asettamisesta ja niiden toteutumisesta ja siten vähennetään kosteusvaurioiden riskejä. 

Luvanvaraisessa rakentamisessa hankkeen kosteudenhallintaselvityksessä rakennus-

hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteudenhallintakoordinaattorina toimivan henkilö ra-

kennusvalvontaviranomaiselle. (FISE Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaati-

mukset, luonnos 20.8.2018). 

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys 

Tilaaja arvioi henkilön kelpoisuuden tehtävään ja tarvittaessa rakennusvalvontaviran-

omainen voi ohjata häntä valinnassa. FISE-pätevyyden tavoitteena on helpottaa tilaajia 

kosteudenhallintakoordinaattorin valinnassa ja olla myös viranomaisten apuna, mutta se 

ei anna automaattisesti hanke- tai tehtäväkohtaista kelpoisuutta. (FISE Kosteudenhallin-

takoordinaattorin pätevyysvaatimukset, luonnos 20.8.2018). Kosteudenhallintakoordi-

naattorin pätevyys on tuore asia, sillä FISE Oy on julkaissut kosteudenhallintakoordi-

naattorin pätevyysvaatimukset tiedotteessaan 21.2.2019. Kosteudenhallintakoordinaat-

torin pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia vaan pätevyysvaatimukset on johdettu 

maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 määrittämistä suunnittelijoiden ja työnjohtajien 

kelpoisuusvaatimuksista vaativuusluokassa vaativa. Pätevyysvaatimukset koostuvat tut-

kinnosta ja opinnoista sekä kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutuksesta ja 

pätevyystentistä. Tutkintona edellytetään rakennusalalla suoritettua vähintään AMK-
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tasoista korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Opintoina edellytetään, 

että tutkinto tai sitä täydentävät opinnot sisältävät rakennusfysiikkaa vähintään 3 opinto-

pistettä. Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISE:n hyväksymää korkeakoulutasoista 

kosteudenhallintakoordinaattorin täydennyskoulutusta 5 opintopistettä. Pätevyyskoulu-

tuksen tulee olla vähintään viisi (5) päivää kurssimuotoista tai jaksotettua lähiopetuksena 

järjestettävää koulutusta, joka sisältää kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän edel-

lyttämät osaamisalueet. Hakijan tulee olla läpäissyt myös FISE:n valtakunnallinen kirjal-

linen kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti. Pätevyyttä haettaessa koulutus ja 

tentti eivät saa olla 5 vuotta vanhempia. (FISE 2019).     

Toisena pätevyysvaatimuksena kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyydelle on työko-

kemus, jota edellytetään pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeistä mo-

nipuolista tehtävää tukevaa kokemusta yhteensä vähintään kaksi (2) vuotta. Referenssit 

voivat sisältää muun muassa vaativan vaativuusluokan rakennus-, rakenne- tai LVI-

suunnittelijan tehtäviä sisältäen kosteudenhallintaan liittyviä suunnittelutehtäviä, vaati-

van vaativuusluokan vastaavan tai vastuullisen työnjohtajan tehtäviä sisältäen kosteu-

denhallintaan liittyviä työtehtäviä tai vaativan vaativuusluokan valvojan tehtäviä sisältäen 

kosteudenhallintaan liittyviä valvontatehtäviä. Työkokemuksen arvioinnissa otetaan huo-

mioon viimeisen 15 vuoden työkokemus. (FISE 2019).     

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen se tulee uusia. Uusimisvaati-

mukset koostuvat työkokemuksesta, työnäytteistä ja päivityskoulutuksesta. Pätevyyden 

uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittele-

mässä tehtävässä. Työkokemuksena pätevyyden uusimisessa edellytetään vähintään 

kolmen (3) vuoden työkokemusta pätevyyden mukaisissa tehtävissä pätevyyden voi-

massaoloajalla. Työnäytteinä edellytetään listausta hakijan laatimista, hankkeeseen ryh-

tyvälle toimitetuista rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksistä viimeisen päte-

vyysjakson ajalta. Esitetyn luettelon pohjalta lautakunta valitsee raporttien laajuudesta 

riippuen 1-3 kappaletta esitettäväksi ja tekee niistä työnäytearvioinnin. Päivityskoulutuk-

sena edellytetään kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävien suorittamista tukevaa päi-

vityskoulutusta vähintään kolme (3) koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 opintopistettä 

edeltävältä seitsemän (7) vuoden pätevyysjaksolta. (FISE 2019).     
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Kosteudenhallinnan laadunvarmistus ja koordinaattorin vastuut siinä 

Kosteudenhallinnan syysjumpan (Kosteusjumppa 2019) yhteydessä kosteudenhallinnan 

teemakuukautena syyskuussa 2018 on julkaistu liite, jossa on kuvattu kosteudenhallin-

nan laadunvarmistusketju ja kosteudenhallintakoordinaattorin osallistuminen sen eri vai-

heisiin. Alla oleviin taulukoihin on tiivistetysti koottu kyseiset tehtävät.  

Taulukko 5. Kosteudenhallinnan tilaus- ja suunnitteluvaiheen laadunvarmistus (Kosteus-
jumppa 2019).  

Toimenpide Vastuutaho 

Kosteudenhallintakoordinaattorin nimeäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

Kosteudenhallintaselvityksen laatiminen Rakennushankkeeseen ryhtyvä  

yhdessä kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa 

Hankkeen kokonaisaikataulun riittävyyden arviointi Rakennushankkeeseen ryhtyvä  

yhdessä kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa 

Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen määrittely 

riskilistan ja todentamisohjeen pohjaksi sekä kosteuden-

hallintasuunnitelman vaatimustasoksi 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä  

yhdessä kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa 

Vaatimus kosteudenhallintaselvityksenmukaisen toimin-

tamalli käyttämisestä suunnittelu- ja urakkasopimuksiin 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä  

yhdessä kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa 

Kosteudenhallintakoordinaattorin nimeäminen tarkastus-

asiakirjamenettely mukaiseksi rakennusvaiheen vastuu-

henkilöksi 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

Suunnitteluvaiheen riskikartoitus Kosteudenhallintakoordinaattori ja suunnittelijat 

Hankekohtaisten riskien lisääminen riskilistaan ja toden-

tamisohjeeseen 

Kosteudenhallintakoordinaattori ja suunnittelijat 

Suunnitelmien tarkentaminen kosteusriskien poista-

miseksi ja suunnitelmien hyväksyminen 

Suunnittelijat tarkentavat,  

kosteudenhallintakoordinaattori hyväksyy 

 

Taulukko 6. Toteutusvaiheen kosteudenhallinnan laadunvarmistus.  

Toimenpide Vastuutaho 

Työmaan kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön ni-

meäminen (pääurakoitsijan vastuuhenkilön) ja hyväksy-

minen 

Urakoitsija nimeää,  

kosteudenhallintakoordinaattori hyväksyy 

Pääurakoitsijan perehdyttäminen riskilistaan, todentamis-

ohjeeseen ja suunnitelmiin 

Kosteudenhallintakoordinaattori ja suunnittelijat 

Suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden ja detaljisuunnit-

telun riittävyyden varmistaminen, työmaavaiheen riskikar-

toitus 

Kosteudenhallintakoordinaattori, suunnittelijat ja pääura-

koitsija 
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Kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen sekä työmaa-

todentamisen toteuttamistapojen ja todentamisdoku-

menttien tarkentaminen todentamisohjeeseen 

Urakoitsija laatii kosteudenhallintasuunnitelman, jonka 

kosteudenhallintakoordinaattori arvioi ja hyväksyy. To-

dentamisohjeen päivittää kosteudenhallintakoordinaattori 

yhteistyössä suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan kanssa 

Suunnittelijan tarkistuslistan tarkastusmerkinnät todenta-

misohjeeseen 

Suunnittelijat, kosteudenhallintakoordinaattori 

Kaikkien työntekijöiden perehdyttäminen kosteudenhal-

lintajärjestelmään, riskilistaan, todentamisohjeeseen ja 

suunnitelmiin 

Pääurakoitsija 

Työvaiheiden tarkastuksia tekevien henkilöiden nimeämi-

nen ja hyväksyminen 

Pääurakoitsija nimeää, kosteudenhallintakoordinaattori 

hyväksyy 

Työvaiheiden mallitarkastukset ja niiden dokumentointi 

todentamisohjeeseen 

Työmaan kosteudenhallinnasta vastaava, työvaiheiden 

tarkastuksia tekevät ja kosteudenhallintakoordinaattori, 

tarpeen mukaan myös suunnittelijat 

Työvaiheiden tarkastukset ja niiden dokumentointi toden-

tamisohjeeseen 

Työmaan kosteudenhallinnasta vastaava, työvaiheiden 

tarkastuksia tekevät ja kosteudenhallintakoordinaattori 

 

Taulukko 7. Käyttöönottovaiheen kosteudenhallinnan laadunvarmistus.  

Toimenpide Vastuutaho 

Taloteknisten laitteiden säätöjen ja mittausten tekeminen 

sekä niiden hyväksyminen 

Urakoitsijat tekevät, kosteudenhallintakoordinaattori hy-

väksyy 

Käyttö- ja huolto-ohjekirjan laatiminen ja hyväksyminen Urakoitsijat ja suunnittelijat laativat, kosteudenhallinta-

koordinaattori hyväksyy 

Rakennuksen käyttäjien ja huoltohenkilökunnan pereh-

dyttäminen 

Urakoitsijat, suunnittelijat ja kosteudenhallintakoordinaat-

tori 

Kosteudenhallinnan onnistumisen arviointi ja tarvittavien 

jatkotoimien määrittäminen ja toteuttaminen 

Kosteudenhallintakoordinaattori yhdessä suunnittelijoi-

den ja pääurakoitsijan kanssa 

Kosteudenhallinnan onnistumisen hyväksyminen ja to-

dentaminen tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkee-

seen 

Kosteudenhallintakoordinaattori 

Rakennuksen käyttöönotto Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vas-

taava työnjohtaja 

 

Taulukko 8. Käytönaikaisen kosteudenhallinnan laadunvarmistus.  

Toimenpide Vastuutaho 

Rakennuksen käyttö ja ylläpito huolto-ohjekirjan mukai-

sesti 

Rakennuksen omistaja, käyttäjät ja henkilökunta 

 

Yllä kuvatut kosteudenhallinnan laadunvarmistustoimet toimivat hyvinä muistilistoina on-

nistuneessa rakennushankkeen kosteudenhallinnassa.  
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3 TERVE TALO, PUHTAUDENHALLINTA JA 

KOSTEUDENHALLINTA KÄYTÄNNÖSSÄ 

Tässä luvussa kuvataan, millaisia asiantuntijapalveluita Rambollissa tarjotaan asiak-

kaille Terve talo-, puhtaudenhallinnan ja kosteudenhallinnan asioissa.  

Tämän luvun loppuun on myös laadittu alustava tehtäväkuvaus kosteudenhallintakoor-

dinaattorin tehtävälle, joka yksittäisenä palveluna on uusi, mutta jonka kysynnän usko-

taan voimakkaasti lähiaikoina kasvavan. Laadittava tehtäväkuvaus on helppo liittää tar-

jousmateriaalin liitteeksi ja hankkeen alkaessa muokata se palvelemaan mahdollisim-

man hyvin juuri kyseessä olevan rakennushankkeen tarpeita ja vaatimuksia.   

3.1 Terve talo -asiantuntijan palvelut Rambollissa 

Rambollissa on tarjottu Terve talo -asiantuntijan palveluja asiakkaille jo pitkään. Terve 

talo -koordinoinnin palvelulla yritys tarjoaa ratkaisumalleja rakennushankkeen kokonai-

suuden hallintaan muun muassa avustamalla tilaajaa Terve talo -tavoitteiden asettami-

sessa, ohjaamalla suunnittelua ja valvomalla laatutavoitteiden täyttymistä työmaavai-

heessa, neuvomalla rakennuksen huollossa ja valvomalla sen toimivuutta sekä jatku-

valla seurannalla varmistamaan, että terveellisyys huomioidaan rakennuksen koko käyt-

töiän ajan. Rambollin Terve talo -palvelut sisältyvät niin hankesuunnittelu- kuin suunnit-

teluvaiheeseen, rakentamisvaiheeseen, vastaan- ja käyttöönottoon sekä käytön ja yllä-

pidon vaiheeseen. Terve talo -koordinaattorin tehtävänä on huolehtia, ohjata ja valvoa 

läpi koko hankkeen elinkaaren Terve talo -kriteerien toteutumista. Terve talo-kriteerien 

lisäksi Rambollissa tunnistetaan hyväksi menettelytavaksi Kuivaketju 10-toimintaohjeis-

tus, joka on osa Rambollin tarjoamaa Terve talo -koordinointia kosteudenhallinnan väli-

neenä. Terve talo on tulos pitkästä toimintaketjusta, jonka osapuolina ovat eri vaiheissa 

rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalivalmistajat, viranomaiset, kiinteistö-

huolto ja käyttäjät. Kun Terve talo -koordinointi otetaan osaksi rakennushanketta jo tar-

veselvitysvaiheessa, mahdollistetaan kokonaisvaltaisesti terveellisen ja toimivan kiinteis-

tön syntyminen. Vaikka terveen talon kriteerit täyttyisivät hankkeen suunnittelu- ja raken-

nusvaiheessa, on terveellisyyttä ja turvallisuutta ylläpidettävä myös ensimmäisen käyt-

töönoton jälkeen. Terve talo -koordinaattori vastaa siitä, että tietyt ylläpidon ja käytön 
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toimenpiteet opitaan hoitamaan asianmukaisella tavalla ja että niitä myös hoidetaan, 

jotta talo pysyy terveenä jatkossakin. (Ramboll 2019) 

Rambollin Terve talo-palveluun suunnitteluvaiheessa kuuluu 

• hankesuunnitteluvaiheessa tavoiteasettelu ja hankeohjaus 

• ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa suunnitelmien ohjaus, yhteensovitus ja tar-

kastaminen 

• toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitelmien ohjaus, yhteensovitus ja tarkastami-

nen 

• Terve talo-ohjeistuksen laatiminen urakka-asiakirjoihin liitettäväksi 

• urakkalaskenta-asiakirjojen tarkastus 

• muut erillis- ja lisäpalvelut.  

 

Rambollin Terve talo-palveluun rakentamisvaiheessa kuuluu (Ramboll 2019) 

• työmaasuunnitelmien tarkastus 

• koulutus 

• toteuttamiskelpoisuuden toteaminen 

• työmaatarkastukset 

• laadunvarmistustoimenpiteiden dokumentoinnin tarkastaminen 

• takuuajan toiminnanvarmistus- ja seurantasuunnitelman laadinta 

• muut erillis- ja lisäpalvelut. 

 

Rambollin Terve talo -palvelut vastaanoton ja käyttöönoton aikana pitävät sisällään 

(Ramboll 2019) 

• huoltokirjan sisällön tarkastuksen 

• hallitun vastaanoton 

• käytön opastukset ja koulutukset 

• muut erillis- ja lisäpalvelut. 

Käytön ja ylläpidon aikana Rambollin Terve talo -palvelut sisältävät (Ramboll 2019) 

• rakennuksen ylläpidon aikaisen seurannan 

• takuuajan lopputarkastukset 

• muut erillis- ja lisäpalvelut. 



42 

3.1.1 Terve talo -toteutusohje 

Terve talo -koordinoinnin tueksi ja onnistumisen varmistamiseksi Rambollissa on laa-

dittu erillinen Terve talo -toteutusohje, jossa esitetään rakennushankkeessa asetetut 

vähimmäisvaatimukset työmaanaikaiseen kosteuden ja puhtauden hallintaan sekä toi-

mintaohjeita, joita kokonaisurakoitsija ja muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden tu-

lee noudattaa. Terve talo -toteutusohjeen vaatimukset tarkentavat urakkatarjouspyyntö- 

ja sopimusasiakirjojen sisältöä ja edesauttavat jo yleisesti hyväksyttyjen hyvien raken-

nustapojen mukaisen tuloksen saavuttamista. Toteutusohjeen yhtenä tärkeänä tavoit-

teena on välttää puutteellisesta kosteuden- tai puhtaudenhallinnasta urakoitsijalle ai-

heutuvia rakennus- ja takuuaikaisia ylimääräisiä töitä ja kuluja sekä rakennusaikana nii-

den epäedullista vaikutusta rakennustöiden aikatauluun. (Terve talo -toteutusohje 

2019).  

Toteutusohjeeseen kirjataan rakennuskohteelle asetetut sisäilma- ja puhtausluokka-

vaatimukset kohdekohtaisesti.  

Toteutusohjeeseen on laadittu selkeät ohjeistukset siitä, miten urakoitsijan tulee huomi-

oida Terve talo -toteutus omassa toteutuksessaan. Toteutusohje ohjeistaa urakoitsijaa 

laatimaan kosteuden ja puhtaudenhallinnan osalta suunnitelmat ja tilanneraportit työ-

maakokouksiin, jonka lisäksi kosteuden ja puhtaudenhallinnan asiat tulee käsitellä ura-

koitsijapalavereissa omana kohtanaan. Kosteuden ja puhtaudenhallinnan vaatimukset 

ja toimintaohjeet tulee liittää myös kokonaisurakoitsijan alihankinta- ja -urakkasopimuk-

siin ja velvoittaa niiden noudattamista. Urakoitsijan tulee esittää työmaaorganisaatios-

taan rakennuttajalle hyväksyttäväksi kosteuden ja puhtaudenhallinnasta vastaava hen-

kilö. Työmaahan perehdyttämisen yhteyteen on laadittava kirjalliset ohjeet kosteuden ja 

puhtaudenhallinnan vaatimusten ja toteuttamisen osalta kaikille työmaalla työskentele-

ville. Kaikilta työmaalla työskenteleviltä henkilöiltä edellytetään kosteuden ja puhtau-

denhallinta-asioiden huomioimista sekä puuttumista ja tiedottamista havaitsemistaan 

puutteista ja poikkeamista. (Terve talo -toteutusohje 2019). 

Toteutusohjeen mukaan kaikilta hankkeessa toimivilta urakoitsijoilta edellytetään osal-

listumista omalla kustannuksellaan rakennuttajan järjestämiin kosteuden- ja puhtau-

denhallinnan koulutuksiin. Koulutukset pidetään kahdessa vaiheessa, työmaan alussa 

sekä ennen P1-vaiheeseen siirtymistä.  
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Toteutusohjeen mukaan kosteuden ja puhtaudenhallinnasta vastaava henkilö vastaa 

tehtävänsä mukaisesti työmaan kosteuden ja puhtauden hallinnasta ja valvoo sen to-

teutumista. Hänen tehtäviin kuuluu muun muassa, että suojaustoimenpiteet, kosteuden 

ja puhtauden hallinnan varmistaminen on riittävästi suunniteltu ja että suunnitelmia 

noudatetaan. Lisäksi hänen tehtävänään on reagoida poikkeamatilanteisiin ja huolehtia 

kuivumista ja puhtaudenhallintaa edistävien olosuhteiden luomisesta myös tällöin. Työ-

maan kosteuden ja puhtaudenhallinnan vastaavan henkilön tulee myös huolehtia ja 

vastata, että kuivumisen ja puhtaustason todentamiseksi tehtävät mittaukset ja muut 

mahdolliset toimenpiteet toteutetaan vaatimusten mukaisesti, suunnitellussa laajuu-

dessa ja että kosteuden ja puhtaudenhallinnan tavoitteet on saavutettu ja saavuttami-

nen todennettu. Sen lisäksi, että laadittu Terve talo -toteutusohje ohjaa urakoitsijan toi-

mintaa rakennuskohteessa, toimii se erittäin hyvänä työkaluna rakennushankkeen to-

teutusvaiheessa myös Terve talo -koordinaattorille.  

3.1.2 Terve talo -toteutusohje rakennuskohteen kosteudenhallintaan 

Terve talo -toteutusohjeeseen on kirjattu työmaan kosteudenhallintaa koskevat vaati-

mukset. Ohjeistus toimii hyvänä muistilistana työmaan kosteudenhallinnasta toteutus-

vaiheessa Terve talo -koordinaattorille sekä toimintaohjeena urakoitsijalle. Rakennus-

kohteen toteutusvaiheen aikaisen kosteudenhallinnan tavoitteena on saada toteutettua 

kohteen rakenteet sellaisina, ettei niihin synny rakennustyön aikana tai sen jälkeen 

vaurioita rakennusaikaisen kosteuden vaikutuksesta. Ensimmäisenä vaatimuksena oh-

jeeseen on kirjattu työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen. Toteutusohjee-

seen on kerätty kattava listaus kosteudenhallintasuunnitelman vähimmäissisällöstä. 

Kosteudenhallintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös menettelytavat mahdollisen 

kosteusvahingon sattuessa. Kosteudenhallintasuunnitelman toteutumista seurataan 

työmaakokouksissa sekä urakoitsijapalavereissa.  

Ohjeeseen on kirjattu kosteudenhallinnan vaatimuksena kosteusriskien kartoitus ja hal-

linta. Toteutusohjeeseen on listattu kattavasti keskeisimmät hankkeessa ennalta tunnis-

tetut riskit sekä yleiset rakenteet ja tehtävät, joiden työsuunnitteluun ja toteutukseen ko-

konaisurakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mahdollisia riskejä sisältävistä työ-

vaiheista laaditaan erilliset tehtäväsuunnitelmat päätoteuttajan ja vastaavan urakoitsijan 

toimesta. Työvaihekohtaisesta suunnitelmasta on luetteloitu toteutusohjeeseen vähim-

mäisvaatimukset urakoitsijalle suunnittelun tueksi.  
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Toteutusohjeeseen on niin ikään kosteudenhallinnan vaatimuksina kirjattu kastumisen 

estäminen, olosuhdehallinta ja suojaukset. Kokonaisurakoitsijan vastuulla ovat työmaa-

aikaiset lämmitys- ja tuuletusjärjestelyt niin, että työmaan sisätilojen olosuhteet mahdol-

listavat rakenteiden ja materiaalin hyvän kuivumisen. Materiaalien kuivaketjun tulee toi-

mia koko rakennusprosessin ajan. (Terve talo -toteutusohje 2019).  

Työmaavesien käsittelysuunnitelma tulee laatia ja liittää osaksi rakennustyömaan kos-

teudenhallintasuunnitelmaa.  

Päätoteuttajan on laadittava betonirakenteiden kuivumisaika-arviot, joiden lähtökohtana 

on, että betonirakenteet saavuttavat niille asetetut pinnoituskelpoisuuden raja-arvot si-

ten, että  rakenteet voidaan pinnoittaa hyvää rakennustapaa ja oikeita työjärjestyksiä 

noudattaen. Kuivumisajat on otettava huomioon hankkeen yleisaikataulua laadittaessa 

ja laskelmat on esitettävä kosteudenhallintasuunnitelman liitteenä. Olosuhteiden hallin-

nalla luodaan edellytykset edellä kuvattujen, laskennallisten kuivumisaika-arvioiden to-

teutumiselle kohteessa sekä ehkäistään haitallisen kondenssin muodostumista rakentei-

den pinnoille esimerkiksi tasoitetöiden aikana. (Terve talo -toteutusohje 2019).  

Työmaan olosuhdehallinta toteutetaan ensisijaisesti työmaa-aikaisella lämmityksellä, ra-

kennuksen vaipan ummistamisella sekä tuulettamalla ja lämmittämällä rakennusta ja ra-

kennettavia tiloja riittävästi. Toimenpiteiden riittävyys varmistetaan sisätilojen olosuhteita 

seuraamalla. Betonirakenteiden kuivumisen alkamisen ajankohtaan on toteutusohjee-

seen laadittu kattava listaus varmistettavista asioista.  

Toteutusohjeen mukaisesti kokonaisurakoitsijan on laadittava rakenteiden kosteusmit-

taussuunnitelma, johon on esitettävä mittausaikataulu, laajuus, mittapisteiden sijainti, 

päällystysraja-arvot päällystysmateriaaleittain sekä mittaussyvyydet. Kosteusmittausten 

suorittajan tulee olla ulkopuolinen ja VTT-sertifioitu henkilö. Kosteusmittauksista laadi-

taan mittaussuunnitelma, joka hyväksytetään. Rakenteiden mittausten vähimmäsivaati-

mukset on kattavasti lueteltu toteutusohjeessa. Rakennusurakoitsija vastaa rakenteiden 

riittävästä kuivuudesta ja pinnoitettavuudesta. Toteutusohjeessa on vielä erillinen ohjeis-

tus rakenteiden kastumisen dokumentoinnista.  

3.1.3 Terve talo-toteutusohje rakennuskohteen puhtaudenhallintaan 

Terve talo -toteutusohjeen puhtaudenhallinnan vaatimukset koskevat rakennusmateri-

aalien päästöluokitusta, pintojen ja ilmanvaihtojärjestelmän P1-puhtausvaatimuksia, 
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puhtausluokitusta, tiedottamista ja työmaahenkilöstön koulutusta, puhtaudenhallinnan 

toimenpiteitä, rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden, laitteiden ja koneiden käsittelyä, LVI-

tuotteita, -laitteita, -koneita ja -kanavia sekä suojaustoimenpiteiden toteuttamista asen-

nuksen aikana ja jälkeen. 

Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisille asuin- ja toi-

mistotiloissa käytetyille materiaaleille hyvän sisäilmaston kannalta. Tarkemmat päästö-

luokitukset on laajasti koottu Terve talo -toteutusohjeeseen.  

Puhtausvaatimusten osalta pintojen P1-puhtausvaatimuksiin liittyen toteutusohjeeseen 

on määritelty, että Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07-10946) ohjeista poiketen ei sallita 

poikkeamia raja-arvoista arvioitavan pinnan arviointi- ja mittauspisteissä, vaan kaikkien 

arvioitujen ja mitattujen pisteiden pölykertymä saa olla enintään Sisäilmastoluokitus 

2008 esitetyn mukainen. Lisäksi ohjeessa mainitaan, että pölykertymä mitataan tarvitta-

essa geeliteippimenetelmällä INSTA 800-standardin mukaisesti. Ilmanvaihtojärjestel-

män P1-puhtausluokan vaatimuksissa toteutusohjeessa viitataan ohjekortin LVI 39-

10409 puhtausluokkaan P1/puhdistettu, joka on samalla urakkaan kuuluvien toiminta-

koe- ja luovutusvalmiiden ilmanvaihtotuotteiden, -koneiden ja -laitteiden puhtauden ta-

voitetaso. Puhtaus tarkastetaan ennen laitteiston käyttöönottoa eikä ilmanvaihtokana-

vissa, -koneissa ja kanavaosissa sallita karkeaa likaa, pölyä tai kuituja tuottavia materi-

aaleja, teippitarroja eikä öljyjäämiä. Toteutusohje sisältää tarkemmat määritykset näille 

laitteiston käyttöönottoa edeltäville tarkastuksille. (Terve talo -toteutusohje 2019). 

Kohteelle asetetut sisäilmasto- ja puhtaustavoitteet käydään toteutusohjeeseen kirjatun 

mukaisesti läpi yhteisissä kokouksissa ja esitetyt puhtausluokkatavoitteet tulee saavut-

taa ennen ilmanvaihtojärjestelmään liittyvien pölysuojausten poistamista sekä ennen IV-

koneiden käynnistämistä. Urakka-alueen tilojen P1-tasoon siirtyminen voidaan toteuttaa 

vaiheittain erillisen suunnitelman mukaisesti. Saavutettu puhtaustaso tulee ylläpitää vas-

taanottoon saakka. Sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaalivaatimuksista tulee olla pereh-

dyttämisohjelmassa erillinen osio ja kaikki työmaalla työskentelevät perehdytetään näi-

hin. Tämän lisäksi ilmanvaihtojärjestelmien puhtausluokkien toteutumisen kannalta kes-

keisille urakoitsijoille järjestetään erillinen koulutus. (Terve talo -toteutusohje 2019).  

Puhtaudenhallinnan toimenpiteistä on toteutusohjeeseen kerätty kattava lista, joista ura-

koitsijan tulee vastata urakkaansa kuuluvana puhtaudenhallintana ja sen toimenpiteinä. 

Tämän lisäksi ohjeessa viitataan RATU-ohjeeseen 1225-S/2009 Pölyntorjunta 
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rakennustyössä, jonka ohjeet ja toimenpiteet tulee myös huomioida toteutusohjeen li-

säksi. (Terve talo -toteutusohje 2019). 

Rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden, laitteiden ja koneiden käsittelystä ohjeistetaan ura-

koitsijat ajoittamaan materiaalihankintansa siten, että välivarastointi työmaalla jää mah-

dollisimman lyhyeksi. (Terve talo -toteutusohje 2019.) 

Toteutusohjeen mukaisesti ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan tulo- ja poistoilmajärjes-

telmien osalta kokonaisuudessaan kaikkine osineen puhtausluokitelluista materiaaleista, 

puhtaasti varastoituna ja puhtaasti asennettuina. (Terve talo -toteutusohje 2019). 

Sisälle on suositeltavaa toteutusohjeen mukaan varastoida ainoastaan ne materiaalit, 

jotka ovat välittömästi asennettavissa kohteelle. Lattioiden päälle ei saa pitkäksi aikaa 

varastoida materiaalia, sillä ne estävät betonirakenteiden kuivumisen ja hankaloittavat 

puhtaudenhallintaa. Kaikki varastoitava materiaali pidetään omissa ehjissä tehdaspak-

kauksissa asennukseen asti. (Terve talo -toteutusohje 2019).  

Työmaalle toimitettavien putkien, kanavien, kanavaosien ja muiden LVI-tuotteiden, -lait-

teiden ja -koneiden on sisä- ja ulkopinnoiltaan oltava puhtaita ja ne on suojattava likaan-

tumista vastaan koko rakentamisajan puhtausluokan edellyttämällä tavalla. Putkien päät 

pidetään suljettuina kaikissa kuljetuksen ja varastoinnin vaiheissa sekä suljetaan välittö-

mästi asennuksen jälkeen. Pölysuojaukset ja tulppaukset tulee toteuttaa myös työn tau-

kojen ajaksi. (Terve talo -toteutusohje 2019). 

Pölylle ja muulle lialle alttiina olevat materiaali ja laitteet suojataan uudestaan heti asen-

nusten jälkeen, mikäli kuljetuspakkaukset joudutaan poistamaan asennuksen ajaksi tai 

jos asennuksen jälkeen suoritetaan pölyäviä työvaiheita. Rakennustarvikkeiden asen-

nusvaiheen aikana ilman tulee olla puhdasta eikä ilmaa likaavia työvaiheita saa suorittaa 

samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä.  

3.1.4 Terve talo- toteutusohje rakennuksen tiiveydelle ja lämmöneristävyydelle 

Rakennuksen vaipan eli alapohjien, ulko- ja maanvastaisten seinien sekä yläpohjan il-

matiiviyteen sekä niissä olevien liittymien, asennusvarausten ja läpivientien ilmatiiviyteen 

on Terve talo -toteutuksessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Maanvastaisissa raken-

teissa liittymien ja läpivientien hyvällä tiiviydellä varmistetaan, ettei maaperästä kulkeudu 

epäpuhtauksia sisätiloihin. Ulkoseinissä ja yläpohjassa rakenteiden tiiviydellä estetään 
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sisäpuolisen kosteuden pääsy rakennekerrosten sisään. Rakennuksen ulkovaipan läpi 

tulevat hallitsemattomat ilmavuodot voivat aiheuttaa rakenteisiin kosteusvaurioita sekä 

sisäilmaongelmia. Rakenteiden ja erityisesti niiden liittymien hyvällä tiiviydellä on myös 

iso merkitys rakennuksen ilmavuotolukuun ja sitä kautta energiatehokkuuteen. Ilmatiiviy-

den kannalta erityistä huomiota vaativat rakenteet on kattavasti listattu Terve talo -toteu-

tusohjeeseen. 

Toteutusohjeen mukaan urakoitsijan tulee pystyä osoittamaan, että vaadittu ilmatiiveys 

saavuttaa sille asetetut vaatimukset. Mikäli asetettua ilmatiiveyttä ei saavuteta, selvittää 

ja toteuttaa kokonaisurakoitsija kustannuksellaan ilmatiiveyspuutteet ja niiden korjaami-

sen. 

Rakennuttaja voi halutessaan ja kustannuksellaan myös teettää seurantamittauksia ja -

tutkimuksia lämmöneristävyystavoitteiden saavuttamisen tarkastamiseksi. Lämpökame-

rakuvauksilla paikannetaan lämpö- ja ilmavuotoja (eristävyyspuutteita ja työvirheitä) ja 

ne, samoin kuin tiiveysmittauksetkin, suoritetaan niin sanotuille puoli valmiille rakenteille. 

(Terve talo -toteutusohje 2019).  

3.1.5 Terve talo -toteutusohje työmaan puhtaudenhallinnan suunnittelulle 

Terve talo -toteutusohjeessa on vielä erillinen luku työmaan puhtaudenhallinnan suun-

nittelulle, vaatimuksille ja ohjeille. Urakoitsijan vastuulla oleva työmaan puhtaudenhallin-

tasuunnitelma on laadittava ennen työmaatoiminnan aloitusta rakennuttajan hyväksyttä-

väksi. Puhtaudenhallintasuunnitelman vähimmäisvaatimukset ovat listattuina toteutus-

ohjeessa. Kokonaisurakoitsijan vastuulla on myös puhtaudenhallintasuunnitelman päivi-

tys. Puhtaudenhallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, miten pölyn leviäminen 

estetään työkohteista P1-vaiheissa oleviin tai jo valmiisiin tiloihin tai muihin kuin työmaan 

käytössä oleviin tiloihin. Kokonaisurakoitsijan vastuulla on työmaan olosuhteiden katsel-

mointitilaisuuksien järjestäminen ja dokumentointi. Vähimmäisvaatimukset näiden toi-

menpiteiden osalta on esitetty kattavasti toteutusohjeessa.  

Kokonaisurakoitsijan vastuulla on riittävä ja asetetut laatutavoitteet täyttävä rakennussii-

vous ja kaksivaiheinen loppusiivous. Puhtaudenhallintasuunnitelmassa esitetään työ-

maan siivouksen toteutus sekä loppusiivous rakentamisen aikana ennen P1-vaihetta, 

P1-vaiheen aikana sekä ennen luovutusta. Kokonaisurakoitsijan tulee valvoa 
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rakennussiivouksen sekä toimintakoetta ja vastaanottoa edeltävän loppusiivouksen laa-

tua. (Terve talo -toteutusohje 2019). 

Pääurakoitsija vastaa rakennuskohteen siivoamisesta ja jätteiden pois kuljettamisesta 

rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Terve talo -toteutusohjeessa on annettu tarkem-

mat ohjeistukset rakennustyön eri vaiheiden siivoustoimenpiteille. Loppusiivouksen 

osalta siivoustoimenpiteet on vielä eritelty kahteen eri vaiheeseen, jotka ovat loppusii-

vouksen vaihe 1 P1-puhtaustaso, ja loppusiivouksen vaihe 2 luovutusvaihe.  

Rakennuskohteen puhtaus todetaan ennen ilmanvaihdon toimintatarkastuksia ja -ko-

keita sekä ennen rakennuksen luovutusta. Myös ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus tulee 

erikseen todeta. Toimintatarkastusvaiheessa rakennuksen tai toimintatarkastettavan 

palvelualueen tilojen ja ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla vaaditun P1-puhtaustason mu-

kainen ennen kuin toimintatarkastukset voidaan aloittaa. Myös toimintatarkastettavan ja 

-kokeiltavan IV-järjestelmän osuus katselmoidaan. Tarkastetut tilat varustetaan P1-ti-

lasta kertovin tunnuksin ja kulku ja työskentely tiloissa rajoitetaan minimiin. Luovutusvai-

heessa tilojen tulee täyttää tavanomaisille työtiloille asetetut puhtausvaatimukset, jonka 

katselmuksen kokonaisurakoitsija kutsuu koolle luovutusvaiheen siivouksen valmistut-

tua. Myös ilmanvaihtojärjestelmän puhtaustason tarkastus todetaan kaksivaiheisesti ko-

konaisurakoitsijan koolle kutsumissa katselmuksissa.  

Toteutusohjeeseen kirjatun mukaisesti urakoitsijan laatimassa pölynhallintasuunnitel-

massa esitetään toimenpiteet, miten työvaiheiden suunnitelulla ja / tai osastoinnilla il-

manvaihdon asennustöille luodaan puhtaat asennusolosuhteet ennen pölyäviä työvai-

heita tai niiden jälkeen. IV-asennusalueiden vähimmäsivaatimukset on kattavasti lueteltu 

Terve talo-toteutusohjeessa. Toteutusohjeeseen on myös listattu, millaisia töitä P1-luo-

kitetussa tilassa voidaan vielä suorittaa. Tilojen pölyosastointi tulee pitää voimassa niin 

kauan, kuin ympäröivät tilat eivät täytä P1-puhtausvaatimuksia.  

3.2 Puhtaudenhallinnan asiantuntijapalvelut Rambollissa 

Ramboll tarjoaa P1-rakentamiseen asiantuntemusta, jolla tuetaan työmaan puhtauden-

hallintaa rakennushankkeen käynnistämisestä aina vastaanottoon ja muuttoon saakka. 

Ramboll on P1-rakentamisen johtava asiantuntija Suomessa ja sen testattu ja tutkittu 

konsepti varmistaa tilojen ja sisäilman puhtauden niin rakentamisen kuin käytönkin ai-

kana. (Ramboll 2019).  
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Rambollin P1-rakentamisen palveluihin kuuluvat 

• P1-puhtausluokn rakentamisen suunnittelu 

• P1-puhtausluokan toiminnanohjaus ja laadunvalvonta rakentamisen aikana 

• P1-puhtausluokan koulutukset 

• ilmanvaihtojärjestelmien pintapölyisyysmittaukset 

• tilojen silmämääräinen puhtauden arviointi ja pintapölyisyysmittaukset ennen toi-

mintakoevaihetta ja luovutusta 

• tekstiililattiapintojen pintapölyisyysmittaukset ennen luovutusta 

• muuton puhtaudenhallinta ja homeettomaksi siivouksen ohjeistukset. 

P1-tavoitteet, -toteutus ja -valvonta huomioidaan rakennushankkeen suunnittelussa 

sekä asiakirjoissa. (Ramboll 2019). 

Puhtaudenhallintakoordinaattorin työkaluksi ja tehtävän tueksi on Rambollissa laadittu 

laaja tarkastuslista puhtaudenhallintaan liittyvistä asioista läpi koko rakennushankkeen. 

Tarkastuslista lähtee liikkeelle puhtaudenhallinnan lähtökohdista ja urakoitsijan puhtau-

denhallintasuunnitelman tarkastamisesta. Tarkastettavana ovat myös muun muassa pe-

rehdytykset ja koulutukset, puhtaudenhallinnan käsittelylle asetetut vaatimukset kokouk-

sissa ja palavereissa sekä vastuut puhtauskatselmusten järjestämisestä. Lähtökohtien 

tarkastamisesta tarkastuslista etenee työmaan järjestelyihin ja työkoneisiin, osastoinnin 

ja alipaineistuksen toteuttamiseen, rakennustyövaiheen aikaisiin tarkastettaviin puhtau-

denhallinnan kannalta merkittäviin asioihin, ilmanvaihtotöiden toteutukseen P1-vaati-

musten mukaisesti, toimintakoevalmiuteen sekä loppusiivouksen ja käyttöönottovaiheen 

toimenpiteisiin. Tarkastuslistan lisäksi löytyvät vielä erilliset puutelistarungot sekä loppu-

siivousta koskeva tarkastuslista.  

Rambollin puhtaudenhallinnan koordinointia voidaan toteuttaa myös uudella TPmobi-

puhtaudenhallintaohjelmistolla, jolla muun muassa työmaan puhtauden raportointi on-

nistuu selkeästi. TPmobi-puhtaudenhallintaohjelmistotyökalulla toteutettavat P1-tarkas-

tukset ovat oleellinen osa työmaan puhtaudenhallinnan seurantaa ja ohjaamista. (Ram-

boll 2019).   
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3.3 Kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut Rambollissa 

Kosteudenhallinnan koordinointi on toistaiseksi osa Terve talo -koordinoinnin asiantunti-

japalvelua Rambollissa. Kosteudenhallinnan koordinoinnin tueksi yrityksessä on laadittu 

työkalut muun muassa kosteudenhallinnan tarkastuksille sekä kosteudenhallinnan aloi-

tuskokoukselle. Näiden lisäksi löytyy arviointilomake, jossa arvioidaan sekä työmaan 

kosteudenhallintaa että puhtaudenhallintaa, niin sanottu TKP-arviointilomake.  

Kosteudenhallinnan aloituskokouksessa käsitellään rakennushankkeelle asetetut kos-

teudenhallinnan tavoitteet, kosteudenhallinnasta vastuussa olevat henkilöt ja heidän 

vastuunsa rakennushankkeen kosteudenhallinnassa, käydään läpi rakennushankkeen 

kosteudenhallintasuunnitelma, käydään läpi ja tarvittaessa täydennetään kosteudenhal-

linnan kannalta rakennushankkeen kriittiset työmaavaiheet. Kokouksessa käydään myös 

läpi työnaikaisen olosuhdeseurannan toteutus, varmistetaan sääsuojausten tarve, toteu-

tus ja valvonta, käydään läpi rakennusosien kuivumisaika-arviot ja toimenpiteet kuivumi-

sen todentamisesta sekä sovitaan yhteiset menettelyt kosteudenhallintaa koskevien asi-

oiden dokumentoinnista.  

Kosteudenhallinnan työkaluksi Rambollissa on laadittu kattava tarkastuslista kosteuden-

hallintaan liittyvien asioiden varmistamiseksi rakennushankkeessa. Tarkastuslista on 

päivitetty elokuussa 2018. Tarkastuslista huomioi jo rakennuksen suunnitteluvaiheen toi-

menpiteet kuten alustavien kosteusriskien kartoituksen, kosteuslähteiden merkityksen, 

rakenteiden vaurioalttiuden, rasitustason ja alustavan kosteusriskiluokan. Suunnittelu-

vaiheen kosteudenhallinnan huomioimisesta tarkastuslistalla siirrytään rakentamisen 

valmisteluvaiheeseen, jossa tärkeimpänä asiana on kirjata tarjouspyyntöasiakirjoihin 

kaikki rakennushankkeen kosteudenhallinnalle laaditut vaatimukset, jotka urakoitsijan tu-

lee tarjouksessaan ottaa huomioon. Rakentamisen valmisteluvaiheessa tarkastetaan 

myös rakennushankkeen aikataulutus ja päivitetään se vastaamaan kosteudenhallinnan 

vaatimuksia. Rakentamisen valmisteluvaiheen jälkeen tarkastuslistalle on nostettu asiat, 

jotka koskevat kosteudenhallinnan osalta laatutavoitteita, olosuhdehallintaa ja sääsuo-

jausta. Tässä vaiheessa rakennushankkeelle myös nimetään päätoteuttajan organisaa-

tiosta kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. Rakennustyönaikaisia kosteudenhallinnan 

kannalta merkittäviä tarkastuskohtia ovat muun muassa tonttiin ja rakennuspaikkaan liit-

tyvät toteutukset sekä perustusten toteutus. Tarkastuslistalta löytyy useita huomioitavia 

kohtia, joita tähän vaiheeseen kuuluu ja jotka tulee käydä huolellisesti läpi niiltä osin, 

kuin ne aina kyseessä olevaan rakennushankkeeseen liittyy. Ala-, väli- ja yläpohjiin 
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liittyvät kosteudenhallinnan kannalta tärkeät asiat ovat kirjattuina tarkastuslistalle kos-

teudenhallinnan tueksi. Myös rakennuksen vaipan ja märkätilojen toteutukseen liittyvät 

huomiot ovat tarkastuslistalla. Rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon liittyen on tarkastus-

listalle nostettu myös kosteudenhallinnan kannalta tärkeät asiat tarkastusten tueksi. 

3.4 Kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut tulevaisuudessa 

Vaatimus kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämisestä rakennusluvanvaraisiin hank-

keisiin on astunut voimaan vasta 1.1.2018. Koska asia on melko tuore, ei kosteudenhal-

lintakoordinaattorin tehtävälle ole laadittuna lopullista kuvausta vaan tehtävän sisältö 

muodostuu pikkuhiljaa hanke kerrallaan opittua hyödyntäen ja hyviä käytäntöjä toistaen. 

Tiivistetysti kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on valvoa ja ohjata rakennus-

hankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan. 

Yrityksen olemassa olevat kosteudenhallinnan työkalut eivät täysin vastaa Ympäristömi-

nisteriön asetuksen 782/2017 rakennuksen kosteustekniselle toimivuudelle asettamia 

vaatimuksia. Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on tuottaa alustava kuvaus kosteuden-

hallintakoordinaattorin tehtävälle. Laadittu tehtäväkuvaus on yrityksen olemassa olevista 

kosteudenhallinnan työkaluista, uudesta asetuksesta ja siihen liittyvästä perustelumuis-

tiosta sekä muista ajankohtaisista lähteistä muodostettu kokonaisuus.  

Vaatimus kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämisestä rakennushankkeeseen tulee 

rakennusluvasta. Rakennusluvanvaraisissa hankkeissa vaaditaan rakennuttajatahoa 

laatimaan kosteudenhallintaselvitys, jonka yhtenä kohtana on kosteudenhallinnasta vas-

taavan henkilön (eli kosteudenhallintakoordinaattorin) nimeäminen rakennushankkee-

seen. Rakennuttaja voi myös hankkia tarvittavan kosteudenhallintaselvityksen asiaan 

riittävästi perehtyneeltä asiantuntijalta. Kosteudenhallintaselvityksen vähimmäisvaati-

muksina ovat hankkeen yleistiedot, kosteudenhallinnalle asetetut vaatimukset hankkeen 

eri vaiheissa, kuvaus toimenpiteistä ja menettelyistä kosteudenhallinnan vaatimusten 

varmentamiseksi sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteu-

denhallinta voidaan toteuttaa joko Kuivaketju10-toimintaperiaatteen mukaan ja Kuiva-

ketju10-työkalua hyödyntäen, jolloin rakennuslupavaiheessa riittää, että kosteudenhal-

lintaselvityksen osalta sitoudutaan noudattamaan Kuivaketju10-periaatteita tai sitten 

muulla tavalla siten, että Ympäristöministeriön asetuksen 782/2017 mukaiset vaatimuk-

set tulevat täytetyiksi. Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toiminta-

malli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. 



52 

Kuivaketju10 opastaa vaihe kerrallaan rakennushankkeen kosteudenhallinnassa. Useat 

rakennusvalvonnat vähintäänkin suosittelevat rakennushankkeen kosteudenhallinnassa 

Kuivaketju10-toimintamallin käyttöönottoa, mutta tässä tehtävänkuvauksessa ei keski-

tytä niinkään Kuivaketju10 -toimintamallin mukaiseen kosteudenhallintaan vaan määri-

tellään kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäväkuvaus vastaamaan Ympäristöministe-

riön asetuksen 782/2017 vaatimuksia.   

Koska yrityksen voimassa olevat kosteudenhallinnan ohjeistukset liittyvät Terve talo -

koordinoinnin asiantuntijapalveluihin, on huomioitava, että Terve talo- toteutuksen kri-

teereiden noudattaminen rakennushankkeissa on vapaaehtoista, eikä niitä ole sidottu 

hankkeen luvanvaraisuuteen. Huomioitavaa on myös, että Terve talo- toteutuksen kri-

teerit on julkaistu lokakuussa 2003, eli ne ovat jo yli 15 vuotta vanhat eivätkä sen vuoksi 

kaikilta osin enää vastaa tämän päivän rakennushankkeelle asetettuja kosteudenhallin-

nan vaatimuksia.  

Yrityksen kosteudenhallinnan ohjeistus keskittyy hyvin vahvasti rakennushankkeen to-

teutusvaiheen kosteudenhallintaan. Ympäristöministeriön uuden asetuksen 782/2017 

tavoitteena kuitenkin on, että kosteudenhallintaan liittyvät asiat otetaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa huomioon. Suositeltavaa on, että kosteudenhallintakoordinaat-

tori on mukana rakennushankkeessa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Ympäristöministe-

riön asetuksessa on useita vaatimuksia, jotka liittyvät jo rakennushankkeen suunnittelu-

ratkaisuihin. Kosteudenhallintakoordinaattorilla on suuri merkitys hankkeen suunnittelun 

ohjauksessa varmistamassa parhaat kosteustekniset suunnitteluratkaisut. Rakennus-

hankkeen suunnittelussa on huomioitava, että eri suunnittelualojen suunnittelijat vastaa-

vat rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta kukin oman suunnittelualansa osalta, 

jonka lisäksi pääsuunnittelijalla on vastuu tarkastaa suunnitelmien kosteustekninen yh-

teensopivuus. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä tässä kohdin on valvoa, että 

suunnitelmakatselmuksissa ja suunnitelmien yhteensovituspalavereissa käsitellään 

omana kohtanaan rakennuskohteen kosteustekninen toiminta ja kosteusteknisten ratkai-

sujen yhteensopivuus. Kosteudenhallintakoordinaattorin tulee omalta osaltaan tarkistaa 

laaditut suunnitelmat kosteusteknisen toimivuuden näkökulmasta.   

Ympäristöministeriön asetuksessa 782/2017 on vaatimus suunnittelijan selvitysvelvolli-

suudesta olemassa olevan rakennuksen rakennusaikaisesta rakennustavasta sekä ra-

kenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta ja mahdollisista puutteista toimivuudessa. 

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä tämän vaatimuksen kohdalla on varmistaa, 

että suunnittelijoilla ovat käytössään kaikki tarpeelliset selvitykset, kuntotutkimukset ja -
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arviot rakennuksen kunnosta. Kosteudenhallintakoordinaattori osaltaan varmistaa ra-

kennuskohteen kosteusteknistä toimivuutta kuvaavien tutkimusten ja lisäselvitysten 

hankkimisesta suunnittelun tueksi. Vaatimus rakennuskohteen kosteusteknisen toimi-

vuuden varmistamisesta sekä kosteusteknisesti merkittävien tutkimusten teettämisestä 

koskee myös korjaus- ja muutostöitä sekä käyttötarkoituksen muutosta. Suunnittelijan 

tehtävänä on selvittää myös korjauskohteen mahdolliseen rakennusaikaiseen toteutus-

tapaan liittyvät kosteustekniset riskirakenteet sekä ratkaisut niiden turvalliseen korjaami-

seen.  

Rakennuksen vaipan suunnittelussa erityisesti tuulen, tuulenpaineen ja viistosateen vai-

kutukset on huomioitava. Rakennuksen sijainti rannan läheisyydessä ja / tai tuulisella 

paikalla sekä korkeiden rakennusten yläosat ovat herkemmin alttiina kosteuden vaiku-

tuksille ja tämä tulee huomioida julkisivumateriaalien valinnassa ja julkisivun rakennus-

työtä koskevassa toteutuksessa.  

Yrityksen olemassa olevassa kosteudenhallinnan ohjeistuksessa ei juuri kiinnitetä huo-

miota kosteusteknisten suunnitteluratkaisujen varmistamiseen. Suunnittelua sivutaan ai-

noastaan toteutuksen yhteydessä korostamalla suunnitelmien noudattamista, mutta ei 

sen tarkemmin keskitytä suunnitteluratkaisuihin. Sen sijaan Ympäristöministeriön asetus 

782/2017 korostaa suunnitteluratkaisujen merkitystä ja muun muassa asettaa vaatimuk-

set rakenteiden vikasietoisuuden huomioimiselle jo suunnitteluvaiheessa. Kosteuden-

hallintakoordinaattorin tehtävänä rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa näin ollen on 

varmistaa rakenteiden vikasietoisuuden toteutuminen. Kosteudenhallintakoordinaattorin 

tehtävänä on huolehtia, että rakennushankkeen alussa laadittua kosteudenhallintaselvi-

tystä täydennetään suunnittelun edetessä ja siihen lisätään suunnittelun yhteydessä 

mahdollisesti ilmenneitä kosteusriskejä sekä kosteudenhallinnan näkökulmasta esiin 

nousseita erityispiirteitä. Suunnitteluvaiheen päättyessä rakentamisen valmisteluun, 

kosteudenhallintakoordinaattorilla on tärkeä tehtävä varmistaa, että kaikki suunnittelu-

vaiheessa rakennuskohteen kosteudenhallinnalle asetetut vaatimukset tulee kirjattua 

myös rakennushankkeen tarjouspyyntöasiakirjoihin.  

Rakenteiden ilmanpitävyydelle ja höyrytiiviydelle on asetettu vaatimukset Ympäristömi-

nisteriön asetuksessa. Nämä vaatimukset tulee suunnitteluvaiheessa asianmukaisesti 

suunnitella ja toteutusvaiheessa kosteudenhallintakoordinaattori valvoo suunnitelmien 

mukaisen toteutuksen. Myös rakenteiden tuuletustilat ja -välit suunnitellaan siten, että 

tuuletustilaan tai -väliin ei saa jäädä kokonaan suljettuja ja tuulettumattomia alueita. 
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Kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa suunnitteluratkaisut ja valvoo toteutuksen 

suunnitelmien mukaan.  

Yrityksen kosteudenhallinnan nykyohjeistuksessa on jo huomioitu rakennuksen korkeus-

asemaa koskevien asioiden kuten pintavesien poisjohtaminen, pohjaveden pintatason 

määritys sekä muut tarvittavat pohjatutkimukset. Kosteudenhallintakoordinaattori var-

mistaa kosteusteknisesti toimivat suunnitteluratkaisut sekä työmaatoteutuksessa suun-

nitelmien mukaisen toteutuksen. Hulevesien poisjohtamisesta on Ympäristöministeriön 

asetuksessa 782/2017 rakennussuunnittelija ja erityissuunnittelija velvoitettu suunnitte-

lemaan maanpinnan kuivatus ja hulevesien hallinta. Kosteudenhallintakoordinaattori var-

mistaa, että tämä löytyy suunnitelmista. Samoin salaojien suunnittelun huomioiminen.  

Rakennustuotteiden ja materiaalien kosteusteknisiin vaatimuksiin tulee kiinnittää huo-

miota niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Erityisesti on varmistettava tuotteiden 

kosteustekninen toiminta tilanteissa, joissa urakoitsija ehdottaa toteutusasiakirjoissa 

määritellyn rakennustuotteen vaihtamista korvaavaan tuotteeseen. Sen lisäksi, että vaih-

totuotteen kosteustekninen toiminta varmistetaan, tulee myös varmistaa sen kosteustek-

ninen yhteensopivuus muiden määriteltyjen tuotteiden kanssa.  

Ympäristöministeriön asetuksessa 782/2017 on vaatimus työmaan kosteudenhallinta-

suunnitelman laatimisesta, joka urakoitsijan tulee laatia rakennuttajan kosteudenhallin-

taselvityksen pohjalta ja joka pitää olla laadittuna ennen työmaatoteutusvaiheen aloi-

tusta. Kosteudenhallintakoordinaattori tarkistaa ja hyväksyy kosteudenhallintasuunnitel-

man. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle on määritelty vähimmäissisältö, jonka 

toteutumisen kosteudenhallintakoordinaattori tarkastaa. Työmaan kosteudenhallinta-

suunnitelmassa tulee olla esitettynä työmaan kosteudenhallinnasta vastaavat henkilöt 

rakennushankkeen eri rakennusvaiheille. Nämä työmaan kosteudenhallinnasta vastuul-

liset toimivat kosteudenhallintakoordinaattorin ensisijaisina keskustelukumppaneina ra-

kennushankkeen kosteudenhallintaan liittyvässä asioinnissa.  

Päätoteuttaja esittää laatimassaan kosteudenhallintasuunnitelmassa rakennushank-

keelle kuivumisaika-arviot, sääsuojaussuunnitelman sekä kosteusmittaussuunnitelman. 

Ympäristöministeriön asetuksessa 782/2017 esitetään, että rakennusvaiheen vastuu-

henkilö on se, joka huolehtii kosteusmittauksin rakenteiden asianmukaisesta kosteuspi-

toisuudesta ennen seuraavaan rakennusvaiheeseen siirtymistä. Kosteudenhallintakoor-

dinaattorin tehtävänä on varmistaa, että nämä vaatimukset on esitetty suunnitelmassa 

ja että kosteusmittaukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti.   
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Työmaan koko henkilöstö tulee perehdyttää ja kouluttaa työmaan kosteudenhallinnalle 

asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseksi määriteltyihin toimenpiteisiin. Koordi-

naattori varmistaa, että kosteudenhallinnan asiat on huomioitu työmaan perehdytysma-

teriaaleissa ja työmaan koulutusaineistossa. Työmaan perehdytyksistä ja koulutuksista 

ja niihin osallistuneista pidetään listaa, josta kosteudenhallintakoordinaattori voi tarkistaa 

kulloisenkin tilanteen ja varmistua kosteudenhallintaosaamisen jalkautumisen työmaalla.   

Rakennusvaiheeseen on Ympäristöministeriön asetuksessa 782/2017 määritelty monia 

vaatimuksia, joiden toteutuminen kosteudenhallintakoordinaattorin tulee valvoa ja var-

mistaa. Muun muassa rakennustuotteiden ja -osien suojaus on kosteudenhallintakoordi-

naattorin valvottava asia. Rakenteiden kuivumisen varmistamiseen tulee työmaalta olla 

nimettynä vastuuhenkilö, joka oman tehtävänsä velvoittamana varmistaa rakenteiden 

kuivumisen, jonka kosteudenhallintakoordinaattori vielä varmistaa.  

Yrityksen laatimalla kosteudenhallinnan tarkastuslistalla on huomioitu, että alapohjan lat-

tiapinnan on oltava vähintään 300 mm ylempänä kuin toteutuva maanpinta. Sama vaa-

timus on esitetty myös Ympäristöministeriön asetuksessa, jonka mukaan maanvastaisen 

alapohjan lattian yläpinnan on oltava vähintään 0,3 metriä rakennuksen ulkopuolella ole-

van maanpinnan yläpuolella. Näiltä osin nämä kaksi asiakirjaa vastaavat toisiaan tarkas-

tuslista tältä osin käy kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävälistaksi. 

Ryömintätilaista alapohjaa koskevan määräyksen mukaan ryömintätilan korkeusvaati-

mus on vähintään 0,8 metriä ja kulkuyhteyden tulee olla Ympäristöministeriön asetuksen 

782/2017 mukainen. Mikäli tällaista rakennetta rakennuskohteessa käytetään, tulee kos-

teudenhallintakoordinaattorin tarkistaa rakenteen suunnitelmien mukaisuus ja valvoa 

vaatimusten mukainen toteutus.  

Maanvastaisten seinärakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on varmistettava, että 

vedeneristys sekä vedenpaineen eristys on suunniteltu yhtenäiseksi, myös kellarin sei-

nän lämmöneristys on suunniteltava kosteusteknisesti toimivaksi ja toteuttava suunnitel-

mien mukaisesti. Haitallisen kosteuden ja hulevesien haitallinen tunkeutuminen maan-

vastaisiin seinärakenteisiin tulee olla estetty ja toteutettu suunnitelmien mukaisesti.  

Ulkoseinän rakenteille on asetettu vaatimuksena, että ulkoseinän ja sen eri kerrosten 

tulee muodostaa kokonaisuus, joka estää veden haitallisen kulkeutumisen rakenteiden 

sisään. Jos rakenteessa on ilmansulku tai höyrynsulku, on saumojen reunojen ja läpi-

vientikohtien oltava tiiviitä. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on valvoa, että 

läpiviennit on toteutettu suunnitelmien mukaan ja että lämpövuodot ja kylmäsillat on 
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huomioitu. Märkätilan seinärakenteiden on oltava riittävän jäykkiä, jotta ne kestävät ra-

situkset lämpö- ja kosteusliikkeitä vastaan mahdollistaen vedeneristyksen ja pintaraken-

teiden pysymisen ehjinä ja kosteusteknisesti toimivina.   

Hankkeen valmistumisen jälkeen rakennuksen elinkaarenaikaisen kosteudenhallinnan 

kannalta hankkeen kosteudenhallintaselvityksestä ja rakennuksen toteumatiedoista on 

hyvä dokumentoida kaikki tärkeät tiedot käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Kosteudenhallinta-

koordinaattori valvoo, että tärkeät tiedot tulevat tallennetuiksi.   
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4 KOORDINAATTORIT RAKENNUSHANKKEISSA  

Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli selkiyttää koordinaattoreiden tehtävänjakoa 

rakennushankkeissa varmistamalla terveellisyyden ja turvallisuuden toteutuminen kui-

tenkin kustannustehokkaasti ja rakennushankkeen tavoitteet huomioiden.  

Terve talo -koordinoinnin tehtäväkenttä on näistä kolmesta tässä työssä käsitellystä 

koordinaattorista sisällöltään kaikkein laajin ja se käsittää käytännössä niin kosteuden-

hallinnan kuin puhtaudenhallinnankin asiantuntijan tehtävät. Näiden lisäksi Terve talo -

koordinointiin kuuluu yhtenä hyvin merkittävänä osana rakennuksen tiiveyden ja läm-

möneristävyyden varmistaminen, joka tapahtuu kiinnittämällä erityistä huomiota raken-

nuksen vaipan eli alapohjien, ulko- ja maanvastaisten seinien sekä yläpohjan ilmatiiviy-

teen sekä niissä olevien liittymien, asennusvarausten ja läpivientien ilmatiiviyteen niin 

suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Terve talo- toteutusta ohjaa kriteeristö (RT 07-

10805), joka on laadittu lokakuussa 2003, eikä näin ollen enää kaikilta osin vastaa nyky-

päivän vaatimuksia rakennushankkeen kosteudenhallinnalle. Tämän vuoksi Terve talo -

toteutuksen kriteeristöä joutuu pakostakin soveltamaan ja sovittamaan, erityisesti sen 

kosteudenhallinnan osuutta tämän päivän vaatimusten mukaisella Ympäristöministeriön 

asetuksella 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Huomionarvoista 

myös on, että Terve talo- toteutusta ei viranomaiset vaadi vaan se on täysin rakennutta-

jan oman harkinnan varainen, joskin monella tavoin suositeltava tapa toteuttaa terveelli-

siä ja turvallisia rakennuksia. Terve talo -koordinaattorille ei ole pätevyysvaatimuksia. 

Samuli Salonen on diplomityössään helmikuussa 2019 tutkinut rakennuttamispalvelui-

den Terve talo -prosessin mallintamista ja kehittämistä ja todennut (s. 20) Terve talo -

toteutuksen kriteereitä päivitettäneen mutta syystä tai toisesta niitä ei ole vielä julkaistu. 

Salonen (s. 20) on työssään päätellyt, että sisältö alkuperäisessä RT-kortissa ei ole vas-

tannut todellista tarvetta, sillä useat eri rakennusalan toimijat ovat muokanneet RT-kor-

tista erillisiä tarkastuslistoja. Salonen (s. 20) toteaa, ettei RT-kortti ole määritellyt riittävän 

selvästi kortin kriteeristön ja ohjeistusten noudattamisen periaatteita. Terve talo -kritee-

ristön tuleva rakenne ja sisältö tulee päivityksen jälkeen todennäköisesti olemaan yksi-

käsitteisempi. Kriteeristön rakenne tulee olemaan rakennushankkeen vaiheiden mukai-

nen ja kriteerit esitetään vaatimuksina, joita tarkennetaan ohjeistuksella. Lisäksi päivityk-

sen yhteydessä toimitila- ja asuntorakentamisen eri RT-kortit yhdistetään, mutta korjaus- 

ja uudisrakentamisen kriteeristöön tuodaan uusia ohjeistuksia. (Salonen 2019, 20).  
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Rakennushankkeen kosteudenhallintaa sen sijaan ohjaa Ympäristöministeriön asetus 

782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Vaatimukset koskevat kaikkia 

rakennusluvan varaisia hankkeita eikä niiden noudattamista voi kiertää. Se, minkä tasoi-

sia kosteudenhallinnalle asetetut vaatimukset ovat riippuvat rakennushankkeen laa-

dusta, laajuudesta ja vaativuudesta. Rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksessään 

asettaa erityisiä vaatimuksia rakennushankkeen ominaisuuksien perusteella. Luvanva-

raista kosteudenhallinnan toteutumista varmistamaan tarvitaan koordinaattori, jonka tu-

lee olla tehtävään pätevä ja asiansa tunteva. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys-

vaatimukset julkaistiin helmikuussa 2019 ja ensimmäiset varsinaiset pätevyydet tehtä-

vän hoitamiseen myönnetään todennäköisesti vuoden 2019 lopulla. 

Luvan varaisessa rakentamisessa Terve talo -koordinaattori todetaan hyvin todennäköi-

sesti riittävän päteväksi henkilöksi hoitamaan kosteudenhallintakoordinaattorin vastuulle 

kuuluvat asiat rakennushankkeessa, vaikka kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys 

puuttuisikin. Tämä muun muassa siksi, että kosteudenhallintakoordinaattoriksi pätevöi-

tyneitä henkilöitä on tarjolla vasta loppuvuodesta 2019. Ja pätevyydenkin tarkoituksena 

on vain auttaa tilaajaa ja rakennusvalvontaa valitsemaan hankkeen kosteudenhallinta-

koordinaattoriksi riittävän asiantuntijuuden omaavia henkilöitä. Myös tällä hetkellä tarjolla 

oleva Terve talo -koordinaattorin koulutus esimerkiksi Metropolia Ammattikorkeakoulun 

järjestämänä, pitää sisällään kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyteenkin vaaditta-

van osion rakennushankkeiden kosteudenhallinnasta. Jos rakennushankkeessa kosteu-

denhallintakoordinaattorina toimii Terve talo -koordinaattori, on huomattava, että tällöin 

asiantuntijapalvelua ei kuitenkaan voi myydä Terve talo -koordinointina vaan kosteuden-

hallinnankoordinointina ellei rakennuttaja sitten ole tehnyt päätöstä toteuttaa rakennus-

hanketta Terve talo -toteutuksen kriteerien pohjalta. Mahdollista voi myös olla, että hank-

keessa toimii Terve talo -koordinaattori, joka vastaa Terve talo -toteutuksen osalta puh-

taudenhallinnan sekä rakennuksen ilmatiiviyden ja lämmöneristävyyden toteutumisesta 

ja kosteudenhallinnan koordinointi on vastuutettu kosteudenhallintakoordinaattorille. Täl-

löin kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät rajautuvat kosteudenhallintakoordinaatto-

rien tehtävien mukaiseen hankkeen läpivientiin esimerkiksi Kuivaketju10-toimintaperi-

aatteen mukaisesti toimimalla ja Terve talo -koordinaattori vastaa puhtaudenhallinnasta 

ja rakennuksen tiiviydestä ja lämmöneristävyydestä.  

Projekteista kerätyneen kokemuksen perusteella Terve talo -koordinointi on vain ohuesti 

mukana hankkeessa hankesuunnitteluvaiheessa lähinnä vain määrittelemässä sen, että 

Terve talo -toteutuksen kriteereitä noudatetaan. Terve talo -toteutuksen kriteereissäkin 
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RT-kortissa 07-10805 (s. 3) esitetään, että Terve talo -asioista päätetään yleisellä tasolla 

hankesuunnitteluvaiheessa; noudatetaanko Terveen talon toteutuksen kriteereitä ja oh-

jeita vai ei. Hankesuunnitteluvaiheessa Terve talo -asioita ei yleensä ole tarvetta määri-

tellä tämän tarkemmin. Tätä näkemystä tukee myös yrityksessä Terve talo -koordinoin-

nin tueksi laadittu toteutusohje, joka sekin on nimenomaan ohje toteutuksen aikaisten 

Terve talo -kriteerien huomioon ottamiselle. Kriteeristön yksityiskohtaisempi läpikäynti ja 

vaatimusten mukaisen rakentamisen vaikutus muun muassa rakennushankkeen aika-

tauluun ja kustannuksiin kiinnostavat ja vaikuttavat jo paljon siihen, millainen hankesuun-

nitelmasta valmistuu. Terve talo -asioiden huomioon ottamisella varhaisessa hankevai-

heessa säästyttäisiin ikäviltä kustannus- ja aikatauluvaikutuksilta myöhemmässä hanke-

vaiheessa. On tämä sitten kriteeristön lähtökohtainen tarkoitus tai ei, olisi suunnitteluvai-

heen Terve talo -asiantuntijuuden asemaa suunnittelun ohjauksessa korostettava ja py-

rittävä saamaan Terve talo -asiat vahvemmin mukaan jo hankesuunnittelusta lähtien.  

Kosteudenhallinnan koordinoinnin osalta vaatimus kosteudenhallintakoordinaattorin 

kiinnittämisestä rakennushankkeeseen riittävän varhaisessa vaiheessa tulee esiin tuo-

reista määräyksistä.   

Kuten Terve talo -koordinointia ei puhtaudenhallintaakaan rakennushankkeissa ole vi-

ranomaisten toimesta vaadittu. Sen sijaan sisäilmastoa koskevat vaatimukset rakennus-

hankkeille asetetaan ja niiden toteutumisen varmistamiseksi tarvitaan usein puhtauden-

hallintaakin alan erityisasiantuntijaa. P1-puhtaustason tavoitteet asettavat toteutuksel-

taan huomattavan raskaita vaatimuksia rakennushankkeen työmaavaiheelle. Näiden to-

teutumista parhaiten valvoo ja varmistaa erillinen puhtaudenhallinnan koordinaattori. 

Projektikokemuksen mukaan erityisesti haasteellisissa sisäilmankorjauskohteissa erilli-

nen puhtaudenhallintakoordinaattori on äärimmäisen tärkeä osapuoli varmistamassa ti-

lojen ja kalusteiden oikeanlainen ja riittävä puhdistus. Puhtaudenhallintakoordinaattori 

voi toimia hankkeessa Terve talo -koordinaattorin rinnalla kuitenkin niin, että Terve talo 

-koordinaattori ei vastaa oman tehtävänsä puhtaudenhallinta-asioista, vaan ne ovat vas-

tuutettu puhtaudenhallinnan koordinaattorille. Puhtaudenhallinnan osalta ohjekortit ovat 

osittain yhtä vanhoja kuin Terve talo -koordinoinnin ohjeet, joskin päivitettyäkin ohjeis-

tusta löytyy.  

Tämän opinnäytetyön perusteella rakennushankkeessa on mahdollista hyödyntää kaik-

kien näiden kolmen erityisasiantuntijan osaamista, mutta heidän vastuunsa hankkeessa 

tulee olla erittäin selkeästi määritelty, jotta vältytään päällekkäiseltä tekemiseltä ja kus-

tannustehottomalta hankekokonaisuudelta. Vastuiden tarkkaa rajausta varten 
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yrityksessä tulisi laatia jollain tasolla skaalautuva vastuunjakotaulukko näiden kolmen eri 

koordinaattoriresurssin tehtäville.  

Projektikokemusten perusteella niin Terve talo- kuin puhtaudenhallinnankoordinoinnikin 

osalta suunnitteluvaiheessa näitä erityisasiantuntijuuksia ei kaikilta osin osata hyödyntää 

riittävästi, jossa on tulevaisuudessa parantamisen varaa ja potentiaalia onnistuneisiin 

hankkeisiin. Kosteudenhallinnan toimenpiteiden huomioon ottaminen sitä vastoin raken-

nushankkeen suunnittelussa tulee vahvemmin mukaan jo pelkästään sen viranomais-

vaatimuksen vuoksi.  
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5 LOPUKSI 

Opinnäytetyön tarkoitus oli ennen kaikkea syventää omaa tietämystä terveellisen ja tur-

vallisen sisäilmaston toteutumiseen vaikuttavien erityisasiantuntijoiden (koordinaattorei-

den) tehtävistä ja vastuista rakennushankkeissa. Tarkoituksena oli muodostaa käsitys, 

miten ja millaisissa hankkeissa koordinaattoreita käytetään, millaisista asioista he vas-

taavat ja miten viranomaismääräykset vaikuttavat heidän toimintaansa.  

Opinnäytetyön paras anti tekijälleen oli ehdottomasti näihin eri asiantuntijatehtävien si-

sältöihin ja vaatimuksiin tutustuminen niistä kirjoitetun teorian kautta. Tämä siksi, että 

aikaisempi kokemus kyseisistä koordinaattoreista perustui pääasiassa projekteista saa-

tuihin kokemuksiin, joiden perusteella koordinaattoreiden tehtäväkenttiä oli vaikea hah-

mottaa. Teorian kautta tekijälle muodostui käsitys niistä kokonaisuuksista, joita koordi-

naattoreille oman tehtävänsä osalta kuuluu. Selväksi kävi myös se, että Terve talo -koor-

dinaattorin tehtävä pitää sisällään käytännössä kaikki tässä opinnäytetyössä käsitellyt 

tehtäväkokonaisuudet, joita kuitenkin on mahdollista jakaa ja keskittää asiantuntijuutta 

sen mukaan, miten vaativasta ja laajasta rakennushankkeesta on kysymys. 

Opinnäytetyö osoitti myös, että ainakaan sen projektikokemuksen perusteella, joka opin-

näytetyöntekijällä on, ei koordinaattoreita hyödynnetä ehkä riittävästi hankkeen hanke-

suunnitteluvaiheesta lähtien. Tähän toki vaikuttaa myös rakennushankkeeseen ryhtyvän 

intressit ja tavoitteet, mutta rakennuttajakonsultin roolissa koordinaattoreiden tehok-

kaampaa käyttöä suunnittelun alkuvaiheista lähtien voisi korostaa.  

Koordinaattoreiden vastuista ja tehtäväjaosta rakennushankkeissa olisi hyvä laatia jon-

kinlainen hankkeen mukaan skaalautuva vastuunjakotaulukko yrityksen käyttöön. Opin-

näytetyössä määriteltiin joitain vastuita, joita yrityksen kosteudenhallintakoordinaattorin 

tehtäväkuvaukseen voisi määritellä. Tehtävän määritys perustuu ajatukseen toteuttaa 

rakennushanke käyttämättä Kuivaketju10 -toimintamallia. Kuivaketju10 -toimintamallin 

tunteminen ja käytön osaaminen kuuluu olennaisena osana kosteudenhallintakoordi-

naattorin tehtävään, mutta kaikissa hankkeissa ei Kuivaketju10 -toimintamallia syystä tai 

toisesta tahdota käyttää ja tällöin olisi hyvä, että kosteudenhallinnan varmistamiseen ra-

kennushankkeessa olisi tarjota jokin toinen vaihtoehto tai kevyempi tapa toteuttaa.  

Tiedon vaihdon ja hankkeista kerätyn opin jakamisesta yrityksen eri koordinaattoreiden 

kesken voisi olla paljon hyötyä ja tällaista koordinaattoririnkitoimintaa voisi ylläpitää 
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jonkinlaisten tapaamisten muodossa. Opinnäytetyöntekijä on muutenkin sitä mieltä, että 

vaikka työntekijä kuuluu osaksi omaa lähimpää työyhteisöä, hänen pitäisi oman erityis-

osaamisensa tai muun kiinnostuksensa kautta kuulua yrityksen sisällä, jopa globaalisti 

johonkin muuhun ryhmään, jossa käsitellään tietyn aihepiirin asioita ja vaihdetaan koke-

muksia niistä.      

Opinnäytetyöstä syntyi kehitysajatuksia laatia muun muassa vastuunjakotaulukko ja laa-

tia tehtäväkuvaus kosteudenhallintakoordinaattorille hankkeissa, joita ei päätetä toteut-

taa suoraan Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. Terve talo -koordinoinnin kosteu-

denhallintavaatimusten vastaavuus tämän päivän viranomaismääräyksiä vastaavaksi tu-

lisi myös tarkistaa ja varmistaa, että käytössä olevat ohjeistukset ja toimintamallit on päi-

vitetty 1.1.2018 astuneen Ympäristöministeriön asetusten mukaisiksi.  
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