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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö toteutetaan toiminnallisena opinnäytetyönä. Työn toi-
minnallisen osuuden tarkoituksena on toteuttaa toimiva sähköinen ohjeis-
tus vapaarahoitteisen kerrostalokohteen luovutusvaiheen prosesseista. 
Ohjeistus käsittelee pääasiassa luovutusvaiheen aikataulua, huoltokirjaa, 
asukaskansioita sekä viranomaisasioita. Ohjeistusta on tarkoitus käyttää 
myös luovutusvaiheen prosessien muistilistana. Opinnäytetyö toteutetaan 
yhteistyössä VRP Länsi-Suomi Oy:n kanssa, joka toimii myös opinnäytetyön 
tilaajana. VRP Länsi-Suomi Oy on rakennuspalveluyritys, jonka erityisosaa-
mista ovat korjausrakentaminen, teollisuus- ja liiketilarakentaminen, KVR-
urakointi sekä asuntotuotanto. 
 
Rakennuksen luovutusprosessi on monien eri tehtävien summa, jonka 
avulla valmis rakennus luovutetaan rakennuttajalta tilaajalle tai ostajalle. 
Luovutusprosessien merkittävyys on kasvanut yhä tärkeämpään rooliin 
viime vuosien aikana. Tähän on vaikuttanut asiakaslähtöisyys ja sen koros-
tuminen rakennusliikkeillä, hankkeiden teknisyys sekä osapuolien määrän 
nousu ja tarve kehittää luovutusprosessien toimintaa. (Koski 2004, s. 8 - 9.) 
Pääsääntöisesti jokainen kohde on omanlaisensa, mutta luovutusprosessit 
jokaisessa kohteessa ovat samanlaiset tai hyvin samankaltaiset. Tätä var-
ten olisi hyvä olla ohjeistus luovutusprosesseja varten, joka toimii muisti-
listana luovutusvaiheen työvaiheille. Tärkeänä ominaisuutena on, että sillä 
olisi selkeä ydinrunko, jota voitaisiin kohteesta riippuen muokata halutun-
laiseksi. Ajatuksella laadittu luovutusvaiheen suunnitelma auttaa koko 
kohteen laadunvarmistusta sekä helpottaa töiden suunnittelua. 

 
Opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa työnjohtajia tulevaisuudessa ker-
rostalokohteen luovutusvaiheessa ja sen suunnittelussa. Luovutusvaiheen 
ohjeistusta voivat käyttää erityisesti tuoreet työnjohtajat apunaan. Omana 
tavoitteenani opinnäytetyötä tehdessä oli syventää tietämystäni luovutus-
vaiheen prosesseista. 
  
Työn teoriaosuudessa käsitellään aluksi yleisesti rakennuskohteen luovu-
tusprosessia ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Tämän jälkeen käsitellään 
luovutusprosessin aikataulutusta, ja mitä sen tekemisessä ja tehtävien por-
rastamisessa tulisi ottaa huomioon. Teoriaosuudessa syvennytään myös 
huoltokirjaan sekä asukaskansioon ja niiden tarkoitukseen. Loppu teoria-
osuus käsittelee viranomaisasioita, urakoitsijoiden tarkastuksia, sekä ra-
kennuttajan tarkastuksia sekä niiden sisältöä ja tarkoitusperää. 
 
Opinnäytetyössä käsitellään myös työn toiminnallista osuutta, VRP Länsi-
Suomi Oy:lle tekemääni luovutusaineistoa ja sen hyötyjä vapaarahoittei-
sen kerrostalokohteen luovutusprosessissa. Opinnäytetyössä kerrotaan 
prosessin etenemisestä ja vaiheista. 
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2 RAKENNUSKOHTEEN LUOVUTUSPROSESSI 

Rakennuskohteen luovutuksessa valmis rakennuskohde siirretään raken-
nuttajalta kohteen käyttäjille. Luovutusprosessi tarkoittaa monien eri ra-
kennusvaiheiden muodostamaa kokonaisuutta. Sen tarkoituksena on ke-
rätä kaikki rakennusaikaiset materiaalit, rakenneosat ja tekniset järjestel-
mät yhteen. Prosessissa pyritään myös siihen, että rakennus luovutetaan 
ajallaan ja virheettömänä. Hankkeen luovutus sijoittuu aikataulullisesti ra-
kentamisvaiheen ja rakennuksen käyttöönoton väliin, mutta luovutuspro-
sessi alkaa jo aikaisessa vaiheessa rakentamisen aikana ja se jatkuu, kun-
nes rakennuskohteen takuutyöt on saatettu hyväksytysti päätökseen. 
(Koski 2004, 16 – 17.) 
 
Rakennuksen luovutusprosessi voidaan määritellä yrityksestä riippuen eri 
tavoilla. Yksinkertaisimmillaan rakennusprosessi jaetaan kolmeen vaihee-
seen: suunnitteluun, rakentamiseen ja luovutukseen. Joidenkin yritysten 
luovutusprosessiin sisältyy myös rakentamisen valmistelu ja itselle luovu-
tus. Rakentamisen valmistelulla tarkoitetaan työvaihesuunnittelua, jossa 
aikataulun mukaisesti suunnitellaan tulevia työvaiheita. Itselleluovutus 
tarkoittaa sitä, että työvaiheeseen osallistuvat osapuolet tarkastavat työn 
laadun ja miettivät, hyväksyisivätkö he itse tehdyn työn jäljen. (Koski 2004, 
17.) 
 

 

Kuva 1. Esimerkkejä luovutusprosessien vaiheista. (Koski 2004, 17.) 
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2.1 Luovutusvaiheen suunnittelu ja aikataulutus 

Hyvin suunniteltu hankkeen luovutusvaihe takaa suunnitelmien mukaisen 
luovutuksen virheettömästi ja ajallaan. Onnistuneeseen luovutusvaiheen 
suunnitteluun tarvitaan tietoa ja kokemusta luovutusvaiheen töistä ja nii-
den aikatauluttamisesta. Luovutusvaiheen suunnittelu aloitetaan ole-
massa olevien aikataulujen perusteella. Luovutusvaiheen suunnittelua voi-
daankin kutsua toisella nimellä viimeistelyohjelmaksi. Käytännössä se tar-
koittaa aikataulujen, puutelistojen sekä tarkastusten suunnittelua. Hyvän 
viimeistelyohjelman laatiminen edellyttää kaikkien urakoitsijoiden sekä ra-
kennuttajan saumatonta yhteistyötä. (Ratu S-1229, 2011, 18.) 
 
Rakennushankkeelle laaditut aikataulut antavat hankkeelle raamit sen to-
teutukselle. Aikatauluja tehdään, jotta tiedetään mitä, milloin ja missä jär-
jestyksessä pitää tehdä. Viimeistelyvaiheen aikatauluun tulee kohteen oi-
kea valmistumisjärjestys. Rakennushankkeen aikataulua varten pitää mää-
rittää tehtävien ja työvaiheiden kestot ja ajoitukset sekä sijoittaa ne järke-
väksi kokonaisuudeksi hankkeen hallintaa varten. Aikataulut toimivat 
hankkeen johtamisen apuna. (RT 10-11225, 2016, 6.) 
 
Huolellisesti suunnitellulla viimeistelyvaiheen aikataululla varmistetaan 
hankkeen luovutus sovittuna ajankohtana virheettömänä. Viimeistelyvai-
heen aikataulun tekemiseen osallistuu pääurakoitsijan lisäksi myös tekniik-
kaurakoitsijat (LVISA), jotta aikataulu saadaan yhteensovitettua. Aikatau-
lusta tulee tiedottaa kaikkia luovutustöihin osallistuvia, joka tapahtuu ylei-
sesti työmaakokouksien yhteydessä. (RT 10-11225, 2016, 6.) 

2.2 Huoltokirja 

Huoltokirja on asunnon omistajan käsikirja. Se on ollut vuodesta 2000 asti 
pakollinen jokaiselle uudiskohteelle. Uutuutensa vuoksi, sille ei ole ole-
massa yksiselitteistä ohjeistusta. Huoltokirja on kiinteistön ylläpitoon ja 
huoltoon liittyvä kokonaisuus. Sen avulla pystytään hallitsemaan kiinteis-
tön huoltotarpeita. Huolella täytetty huoltokirja palvelee kiinteistön kor-
jaus ja huoltohankkeiden suunnittelua ja toteutusta. (Rakentaja.fi 2016.) 
 
Huoltokirjan käyttö ja sen tekeminen aloitetaan jo rakennusvaiheessa. Sii-
hen kerätään tarkat tiedot käytetyistä pintamateriaaleista ja teknisistä jär-
jestelmistä. Huoltokirjaan tehdään myös taulukot vuotuisten kulutusten 
seurantaa varten. Samaan taulukkoon olisi hyvä merkitä myös ohjeelliset 
kulutusarvot, jolloin tietoja on helppo verrata. Huoltokirjan pitää sisältää 
myös kohteen tekniset piirustukset. Huoltokirjaan on myös hyvä merkitä 
kiinteistön käyttöohjeita, joita noudattamalla kiinteistön sekä asuntojen 
elinkaari pysyisi mahdollisimman pitkänä.  Lisäksi huoltokirjasta olisi hyvä 
löytyä korjauspäiväkirja, josta löytyy rakennusosien tavoitekäyttöiät, ja jo-
hon merkitään tehdyt korjaustoimenpiteet. Myös kiinteistön perustiedot 
on hyvä löytyä huoltokirjasta. Perustietoja ovat omistus-, paikannus- ja 
omistajan tiedot sekä kiinteistön sijaintikunta. (Rakentaja.fi 2016.)  
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Huoltokirjan laatii yleensä joku kohteen työnjohtajista, jonka vastaava 
mestari nimeää tehtävää varten. Laatija voi olla myös jokin muu toimihen-
kilö riippuen organisaation toimintatavoista. Tällöin urakoitsijat tietävät 
kelle lähettää tiedot rakennuksen huoltoa ja käyttöä varten. Huoltokirjaan 
tarvittavat tiedot kerätään rakennuttajalta, urakoitsijoilta ja suunnitteli-
joilta. Lopuksi kerätyt tiedot jaetaan ryhmiin ja kootaan kansioon. (Raken-
taja.fi 2016.) 

2.3 Asukaskansio 

Asukaskansio sisältää asunnon huolto-, käyttö-, ja hoito-ohjeet ja sen tar-
koitus on antaa tiedot asunnon käyttöön asianmukaisesti. Asianmukaisella 
käytöllä asunnon pintamateriaalien ja varusteiden suunnitellut käyttöiät 
toteutuvat. Asukaskansion kokoamisesta vastaa yleensä rakennushank-
keen pääurakoitsija. Asukaskansioita tehdään yksi jokaiselle asukkaalle, 
sekä yhdet huoltoyhtiölle ja isännöitsijälle. Omistusasuntojen omistajille 
jaetaan jokaiselle oma kansionsa. Lisäksi yksi kappale asukaskansiosta luo-
vutetaan taloyhtiölle sähköisessä muodossa. Asukaskansion sisältö saattaa 
vaihdella yrityskohtaisesti, mutta yleensä se sisältää tiedot pintamateriaa-
leista, käyttö- ja huolto-ohjeista, sekä tiedot teknisistä järjestelmistä. Tie-
dot kootaan asuntokohtaisesti, joten asuntokohtaiset muutokset tulee 
huomioida. (Helsingin kaupunki 2017.) 

3 VIRANOMAISASIAT JA TARKASTUKSET 

Rakennushanketta ohjaavat monet viranomaisasiat sekä katselmukset ja 
tarkastukset. Varsinkin luovutusvaiheessa niitä on runsaasti. Katselmuk-
set, tarkastukset ja viranomasiat ovat hyvä laadun mittari luovutusproses-
sissa. Ne varmistavat, että kohteen järjestelmät toimivat suunnitelmien 
mukaisesti. Tässä osiossa tarkastellaan luovutusvaiheen näkökulmasta, 
mitä viranomaisasioita ja tarkastuksia rakennushankkeen luovutusproses-
siin kuuluu ja mitä ne pitävät sisällään. 

3.1 Kaukolämpölaitteiston käyttöönotto- ja lopputarkastus 

Kaukolämpölaitteiston käyttöönottotarkastuksessa laitteistolle suorite-
taan painekoe. Säätöjärjestelmän testaus tehdään virityspöytäkirjojen ar-
vojen perusteella ja testataan kaukolämmön toimivuus. (RT LVI 10-10549, 
2014, 26.)  
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Käyttöönottotarkastuksessa tarkastetaan ainakin seuraavat asiat: 

− Liitosten tiiveys 

− sijoitus- ja huoltotilat 

− lämmönsiirtimet 

− asennettujen tuotteiden kelpoisuus 

− kytkennät 

− paisunta- ja varolaitteet 

− ilmanpoistot ja tyhjennykset 

− paine- ja lämpömittarit 

− säätölaitteet ja lämpötilat-anturit 

− laitteiden ja putkien tuenta 

− lämmitys- ja IV-koneet (Energia.fi, 2014, 46.) 
 
Kaukolämmön lopputarkastuksessa järjestelmästä vastuussa oleva ura-
koitsija todentaa kaukolämpölaitteiston toimivuuden. Lämpöurakoitsija 
tekee tarkastuksesta pöytäkirjan ja allekirjoittaa sen omalta osaltaan. Kaik-
kien uudisrakennusten kaukolämpölaitteiston tulee olla hyväksytysti tar-
kastettu ennen kohteen lopputarkastusta. (RT LVI 10-10549, 2014, 26.) 

3.2 Palotarkastus 

Palotarkastuksen tarkoitus on valvoa, että rakennus ja sen ympäristö ovat 
turvalliset ja kohteessa on varauduttu onnettomuuksien varalta määräyk-
sien mukaisesti. Lain mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että palon syttymis- ja leviämisvaara olisi mahdollisimman vähäinen. 
Rakennus on oltava myös ympäristöltään kunnossa siten, että pelastustoi-
minta on mahdollista onnettomuuden sattuessa. (RT SM-21340, 2007, 1.) 
 
Yleinen palotarkastus tarkoittaa määrätyin väliajoin pidettävää palotarkas-
tusta. Asuinrakennusten palotarkastusten päämääränä on asumisen tur-
vallisuuden varmistaminen ja ylläpitäminen sekä tulipalojen ja muiden on-
nettomuuksien ehkäiseminen. Erityisessä palotarkastuksessa taas tarkas-
tellaan erityisesti, että rakennus ympäristöineen on paloturvallinen raken-
nuslupapäätöksen mukaisesti. Siinä myös varmistetaan, että pelastustoi-
minta on mahdollista suorittaa kohteessa. Jälkitarkastus taas on tarkastus, 
jossa tarkistetaan, että palotarkastuksessa tai erityisessä palotarkastuk-
sessa tulleet puutteet ja huomautukset on korjattu palotarkastajan ohjei-
den mukaisesti. (RT SM-21340, 2007, 1.) 

3.3 Savunpoistolaitteiston tarkastus 

Savunpoistojärjestelmän tehtävänä on palotilanteessa pitää kulkutiet ja 
poistumisreitit vapaana savusta ja palosta aiheutuneista myrkyllisistä yh-
disteistä. Toimivalla savunpoistolaitteistolla turvataan ihmisten pelastau-
tuminen ja sillä voidaan merkittävästi vähentää omaisuusvahinkoja ja sa-
malla helpottaa palokunnan työtä. (Paloilmoitinliike Consulting Oy 2016.) 



6 
 

 
 

Savunpoistojärjestelmä on savun ja palosta syntyvien myrkyllisten yhdis-
teiden ja lämmön poistamiseen tarkoitettu järjestelmä. Se koostuu savun-
poistokeskuksesta ja siihen kytketystä laukaisukeskuksesta. Savunpoisto-
järjestelmä voi olla joko automaattinen, tai palokunnan käynnistettävissä. 
Pelastuslaki määrittää savunpoistolaitteiston toimintakuntoon liittyvät 
vastuut. Kiinteistön omistaja ja haltija vastaa aina järjestelmän toimivuu-
desta ja huollosta sekä tarkastuksien säännöllisestä järjestämisestä. Sa-
vunpoistojärjestelmä tulisi tarkistuttaa kerran vuodessa tai useammin, 
riippuen valmistajasta. (Paloilmoitinliike Consulting Oy 2016.) 

3.4 Väestönsuojan käyttöönotto- ja lopputarkastus 

Väestönsuojan käyttöönottotarkastuksessa testataan väestönsuojan il-
manvaihdon toimivuus sekä väestönsuojan tiiviys. Käyttöönottotarkastuk-
sessa varmistetaan myös, että väestönsuojasta löytyvät sinne tarvittavat 
varusteet ja laitteet. käyttöönottotarkastuksen saa pitää vain siihen koulu-
tuksen saaneet henkilöt. Niin kuin muissakin tarkastuksissa, myös tästä 
laaditaan pöytäkirja, joka liitetään osaksi luovutusaineistoa. Pöytäkirja täy-
tyy toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle sekä pelastusviranomai-
selle. Väestönsuojasta täytyy löytyä sinne kuuluvat laitteet ja varusteet, 
ohjeet niiden käyttöön sekä piirustukset väestönsuojasta. Väestönsuojan 
lopputarkastuksessa väestönsuoja saa lopullisen hyväksyntänsä. Tämä ta-
pahtuu yleensä samalla kertaa, kun pidetään rakennuksen käyttöönotto- 
ja lopputarkastus. Rakennuttajan on toimitettava rakennusvalvontaviran-
omaiselle selvitys väestönsuojan oikeasta toteutuksesta ja toimivuudesta. 
(RT KH05-00478, 2012, 3.) 

3.5 Hissin tarkastus 

Rakennuksiin asennettavat hissit on tarkastettava aina ennen hissin käyt-
töönottoa. Hissin tarkastuksella varmistetaan hissin oikea toiminta ja his-
sin käyttöturvallisuus. Hissin tarkastaa hissin myyjäorganisaation valtuut-
tama henkilö, jolla on koulutus tähän tehtävään. Hissin tarkastuksesta laa-
ditaan aina pöytäkirja. Hissin tarkastuksien järjestämisestä rakennusajan 
jälkeen vastaa aina kiinteistön haltija, useimmiten isännöitsijä. Rakennus-
ajan jälkeen hisseille suoritetaan määräaikaishuoltoja joka toinen vuosi. 
(RT KH 57-00496, 2012, 4.) 

3.6 Energiatodistus 

Energiatodistus on todistus, joka kertoo rakennuksen energiatehokkuu-
den. Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan E-luvulla. E-luku saadaan, 
kun lasketaan rakennuksen vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä 
nettoalaa kohden. Energiatodistuksen hankkiminen kuuluu rakennuksen 
omistajan tehtäviin. Uudisrakennuksiin energiatodistus hankitaan raken-
nusluvan hakemisen yhteydessä. Kun rakennuslupaa haetaan uudisraken-
nukselle, tehdään rakennukselle arvio energiatehokkuudesta. Tämä 
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todistus korvataan myöhemmin tarkennetulla energiatodistuksella ennen 
kuin rakennus otetaan käyttöön. Energiatodistus on voimassa siihen asti, 
kun se korvataan uudella, tai enimmillään kymmenen vuotta siitä hetkestä, 
kun todistus on laadittu. Energiatodistuksen saa laatija henkilö, joka omaa 
pätevyydet energiatodistuksen tekemiseen. Tätä varten on käytävä teke-
mässä energiatodistuksen laatimiskoe ja läpäistävä se hyväksytysti. (RT 18-
11293, 2018, 1 - 3.) 

3.7 Ilmantiiveysmittaus 

Ilmantiiveysmittauksessa rakennukselle suoritetaan painekoe, jossa mita-
taan rakennuksen ilmanvuotoluku. Mittauksesta saatu ilmavuotoluku on 
hyvä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiveys luvulla on suora yhteys ra-
kennuksen energiankulutukseen eli E-lukuun.  Hyvä ilmanvuotoluku kertoo 
myös rakennuksen toimivasta kosteusteknisestä toiminnasta. Jos raken-
nuksessa ei juuri ole vuotokohtia, rakenteen pääsevät kuivumaan toivo-
tulla tavalla. Vaipan tiiveys on todella tärkeää, jotta lämmin ja kostea si-
säilma ei pääse tiivistymään rakenteiden kylmiin osiin aiheuttaen mahdol-
lisesti kosteusongelmia. (Hankienergiatodistus.fi n.d.) 
 
Ilmatiiveysmittauksessa rakennuksen ulko-oveen sijoitetaan laitteisto, 
joka luo rakennukseen hetkellisen yli- tai alipaineen. Yli- tai alipaineista-
malla rakennus voidaan tutkia rakennuksen ilmanvuotokohtia lämpöka-
merakuvauksilla tai merkkisavuja käyttämällä. (Hankienergiatodistus.fi 
n.d.) 

3.8 Rakennustyön tarkastusasiakirja 

Rakennustyön tarkastusasiakirja on asiakirja, johon nimetään vastuuhen-
kilöt sovittuihin rakennusvaiheisiin sekä työvaiheita tarkastaneet henkilöt. 
Tällöin tiedetään, kuka on vastuussa, jos virheitä tai puutteita käy ilmi. Tar-
kastusasiakirjasta olisi hyvä löytyä muun muassa rakennuksen turvallisuu-
den, terveellisyyden ja kestävyyden kannalta tärkeät tarkastukset, runko-
katselmus, sekä kosteudenhallintasuunnitelma ja niistä vastuussa oleva 
henkilö nimettynä. Merkitseminen tapahtuu käytännössä allekirjoituksien 
avulla. Allekirjoituksen lisäksi asiakirjaan olisi hyvä lisätä aika, paikka ja teh-
dyn tarkastuksen nimi, jotta voidaan myöhemmin löytää tiedot helpom-
min. Tarkastusasiakirjasta olisi hyvä myös löytyä rakennuksen laatuun liit-
tyvät asiat, jotta voidaan todeta, että suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa 
on noudatettu. Rakennustyön tarkastusasiakirjan tavoitteena on toimia 
kuvauksena rakennusvaiheista, aloituskokouksesta loppukatselmukseen 
asti. (RT YM2-21644, 2015, 9.) 
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3.9 Rakennusvalvonnan loppukatselmus 

 
Rakennuksen viranomaisvalvonta loppuu loppukatselmukseen. Raken-
nusta ei saa lain mukaan ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontavi-
ranomainen on hyväksynyt loppukatselmuksen. Rakennusvalvontaviran-
omaisen tehtävänä on valvoa kohteelle myönnetyn rakennusluvan nou-
dattamista ja toteutumista. Hän myös valvoo, että työn aikana asetettuja 
vaatimuksia ja niitä koskevia säädöksiä on noudatettu rakentamisen ai-
kana. (RT YM2-21644, 2015, 17.) 
 
Edellytyksenä loppukatselmuksen toimitukseen ja sen hyväksymiseen on, 
että rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty riittävät merkinnät vaadit-
tavin osin ja tarkastusasiakirja toimitettu rakennusvalvontaan. Käytän-
nössä rakennusvalvontaviranomainen saa rakennustyön tarkastusasiakir-
jan yhteenvedon loppukatselmuksen yhteydessä. Loppukatselmukseen 
mennessä myös kohteen huoltokirja, joka sisältää kohteen käyttö- ja 
huolto-ohjeet on oltava täytettynä riittävän laajasti ja valmiina annetta-
vaksi rakennusvalvontaviranomaiselle. Loppukatselmuksessa läsnä täytyy 
olla kyseisen kohteen vastaava työnjohtaja sekä tilaajan edustajan. LVIS-
alan työnjohtajien ja suunnittelijoiden täytyy olla loppukatselmuksessa 
mukana, jos jonkun asian selvittäminen loppukatselmusta varten sitä edel-
lyttää tai heidän ammattitaitoaan tarvitaan. Loppukatselmus täytyy toimit-
taa haetun rakennusluvan voimassaoloaikana. (RT YM2-21644, 2015, 17.) 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen tekee pöytäkirjan loppukatselmuksesta. 
Pöytäkirjan sisällölle ei ole asetettu mitään tiettyjä vaatimuksia. Loppukat-
selmuspöytäkirjaan merkataan yleensä kohteen perustiedot, sekä loppu-
katselmuksen tulos. Loppukatselmuspöytäkirjaan merkataan myös huo-
mautukset, jos niitä on. (RT YM2-21644, 2015, 17.) 
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4 LVIAS-JÄRJESTELMIEN TARKASTUKSET JA LUOVUTUSPROSESSIT 

LVIAS-töiden laadunvarmistusprosessin pääasiallisena tarkoituksena on 
rakennuksen taloteknisten järjestelmien toimivuuden ja laadun varmista-
minen, jotta rakennuksen tekniset järjestelmät toimisivat oikein rakennuk-
sen käytön aikana (RT 10-11301, 2018, 1.) Tässä kappaleessa syvennytään 
tutkimaan, minkälaisia vaiheita luovutusprosessissa yleensä on taloteknii-
kan osalta. 
 

 

Kuva 2. Esimerkki kuva talotekniikkajärjestelmien laadunvarmistuspro-
sessista. (RT 10-11301, 2018, 1.) 
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4.1 Laadunvarmistuksen suunnittelu ja aikataulutus 

Rakennuttajan tai rakennuttajan valitseman edustajan tehtävänä on tehdä 
alustava laadunvarmistussuunnitelma. Tähän osallistuvat kaikki suunnitte-
lijat oman suunnitteluosaamisensa osalta. Aikataulun tekemisessä on tär-
keää pilkkoa tehtävät mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja suunnitella 
suoritettavien töiden ajankohdat hankkeen edistymisen mukaan. Talotek-
nisten järjestelmien valmistuminen vie useita viikkoja valmistua, joten ai-
kaa kannattaa varata myös mahdollisten virheiden korjaamiseen. Huolelli-
sesti ja yksityiskohtaisesti tehty aikataulu mahdollistaa töiden valmistumi-
sen seurannan ja virheiden huomaamisen ajoissa. (RT 10-11301, 2018, 4.) 

4.2 Laite- ja materiaalihyväksynnät 

Laite- ja materiaalihyväksyntöjen tarkastusta tehdään, jotta voidaan var-
mistua siitä, että urakoitsijan valitsemat materiaalit, järjestelmät, laitteet 
ja asennukset täyttävät suunnitelmissa niille määrätyt vaatimukset. Talo-
tekniikkaurakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajan edustajalla kaik-
kien taloteknisten järjestelmien materiaalit, laitteet ja asennustavat. Talo-
tekniikkaurakoitsija myös toimittaa laitteista ja järjestelmistä tuotedoku-
mentit talotekniikkavalvojalle sekä suunnittelijoille. Talotekniikkavalvojan 
ja suunnittelijoiden hyväksyttyä dokumentit voidaan tallentaa työmaan 
materiaalipankkiin, josta luovutusaineistosta vastaava työnjohtaja voi liit-
tää dokumentit osaksi luovutusaineistoa. Kun materiaalit, laitteet ja järjes-
telmät on todettu sopiviksi, rakennusvalvontaviranomainen voi suorittaa 
asennustapatarkastukset tarvittaville rakenneosille rakennuttajan edusta-
jan läsnä ollessa. Laite- ja asennustapatarkastuksessa varmistetaan, että 
tuotteet ovat asennettu oikein, ovat ehjiä ja toimivat niin kuin pitääkin. (RT 
10-11301, 2018, 5.) 

4.3 Paine- ja tiivistyskokeet 

Paine- ja tiiviyskokeet tehdään kohteen LVI-järjestelmien osalta aina, ja nii-
den pitää täyttää sopimusasiakirjoissa asetetut tiiviysvaatimukset. Tiiviys-
mittausta tehdessä järjestelmien liitosten tulee olla näkyvissä. Paine- ja tii-
viyskokeet tehdään joko tietyssä osassa verkostoa tai sitten koko verkos-
ton laajuudessa. Painekokeita tehdään jatkuvasti työn edetessä niille ra-
kennusosille, jotka jäävät rakenteiden sisälle tai eristetään. Paine- ja tiiviys-
kokeissa havaitut viat tai vuodot korjataan mahdollisimman pian, ja ne ra-
kennusosat, jotka eivät läpäise koetta, tehdään paine- ja tiiviyskokeet uu-
destaan korjauksen jälkeen. Paine- ja tiiviyskokeista tehdään pöytäkirjat, 
jonka laatijana toimii talotekniikkavalvoja. Talotekniikkavalvoja kuittaa 
pöytäkirjan, kun paine- ja tiiviyskokeet ovat onnistuneesti testattu. (RT 10-
11301, 2018, 5 - 6.) 
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4.4 Putkistojen huuhtelu 

Kun paine- ja tiiviyskokeet on suoritettu, LVI-järjestelmä huuhdellaan puh-
taaksi suunnitelmissa määrätyin ohjein. Talotekniikkaurakoitsija tekee 
huuhtelusta suunnitelman, jonka rakennuttajan edustaja hyväksyy. LVI-
järjestelmien huuhtelu tapahtuu pääurakoitsijan valvonnassa. Huuhtelun 
tulos todetaan vesianalyysillä ja huuhtelun tulokset kuitataan rakennutta-
jalla. Paine- ja tiiviyskokeiden jälkeen putkistoihin ei saa jäädä vesianalyy-
siä haittaavia aineita tai mitään muutakaan ylimääräistä. Kohteen viemä-
reiden laatu ja oikeanlaisuus todetaan kuvaamalla viemärit. Kaikki maape-
rään upotetut järjestelmät kannattaa kuvata ainakin kertaalleen, ennen 
kohteen luovutusta. Kaikista kuvauksista laaditaan pöytäkirjat, joista käy 
ilmi kuvauksen suorittaja, päivämäärä ja osanottajat. (RT 10-11301, 2018, 
6.) 

4.5 Urakoitsijoiden tarkastukset 

Talotekniikkaurakoitsijat tekevät toimintatarkastussuunnitelman pääura-
koitsijan kanssa. Pääurakoitsijan tehtävänä on koordinoida suunnitelmien 
tekemistä varsinkin aikataulujen kannalta. Samalla kertaa tehdään myös 
alustavat suunnitelmat toimintakokeita varten. Urakoitsijat tekevät asen-
tamiensa tuotteiden tarkastukset ja varmistavat järjestelmien asianmukai-
set asennukset. Toimintatarkastukset tehdään ennalta laadittujen tarkas-
tuslistojen pohjalta, jolloin tarkastaminen on johdonmukaista, ja saadaan 
tarkastettavien osien laajuus selville. Jos toimintatarkastuksissa havaitaan 
virheitä tai puutteita, niin korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittö-
mästi. Virheet ja puutteet myös kirjataan yksityiskohtaisesti ylös puutelis-
toihin. Korjaustoimenpiteille nimetään vastuuhenkilö ja päivämäärä, jol-
loin ne pitää olla korjattu. Toimintatarkastuksilla saadaan varmuus siitä, 
että asennetut materiaalit ja järjestelmät toimivat ja ovat valmiita toimin-
takokeita varten. (RT 10-11301, 2018, 6.) 

4.1 Toimintakokeet 

Toimintakokeita ennen kohteen tulee saavuttaa sopimuksissa edellytetty 
puhtausaste ennen kuin ne voidaan testata. Toimintakokeita varten luovu-
tusvaiheen aikataulussa on hyvä huomioida oma aikansa. Toimintakokeita 
varten, ennalta laadittu toimintatarkastussuunnitelma pitää hyväksyttää 
rakennuttajalla. Toimintakokeet koordinoi talotekniikkavalvoja. Hän tehtä-
vänsä on huolehtia myös, että tarkastussuunnitelmaa noudatetaan toimin-
takokeissa. Rakennuttajan toimintakokeita pidetään työvaiheiden valmis-
tumisen mukaan. Nämä vaiheittaiset toimintakokeet muodostavat koko-
naisuuden. Toimintakokeet ovat jälleen yksi keino varmistaa, että asenne-
tut järjestelmät toimivat niin kuin pitääkin. (RT 10-11301, 2018, 6.) 
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4.2 LVI-järjestelmien virtauksien säädöt 

Talotekniikkajärjestelmien virtausten säädöt tehdään talotekniikkasuun-
nittelijoiden laskentojen perusteella. Suunnittelijat laativat verkostomallit, 
jotka päivitetään ajan tasalle talotekniikkaurakoitsijoiden tekemien puna-
kynäversioiden pohjalta, jotta ne vastaavat todellisia asennuksia ja koh-
teessa käytettyjä tuotteita. Ennen kun virtauksien mittaukset voidaan 
aloittaa, pitää mittauspöytäkirjapohjat hyväksyttää rakennuttajalla.  
Ilmavirtojen säätöjä ja mittauksia varten kanavat täytyy olla puhdistettu ja 
niistä on oltava tehty tarkastus, joka kirjataan tarkastusasiakirjoihin. (RT 
10-11301, 2018, 7.) 

4.3 Rakennusautomaation parametrien asetus ja viritys 

Rakennusautomaation lopulliset käyttöarvot ja asetukset voidaan säätää 
vasta, kun ilmavirrat ja vesivirrat on säädetty. Rakennusautomaatioura-
koitsija säätää lopulliset arvot talotekniikkasuunnittelijan asettamien tie-
tojen ja arvojen perusteella. Rakennusautomaation on pystyttävä toimi-
maan kaikissa mahdollisissa tilanteissa riippumatta vikatilanteesta. Raken-
nusautomaation toimivuus voidaan arvioida kriittisimmän kuormitustilan-
teen mukaan. Rakennusautomaation parametrit ja viritykset tallennetaan 
lopuksi osaksi huoltokirjaa. (RT 10-11301, 2018, 7.) 

4.4 Urakoitsijoiden yhteistoimintakokeet 

Pääurakoitsija järjestää talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa yhteisesti yh-
teistoimintakokeet. Yhteistoimintakokeita koordinoi talotekniikkavalvoja. 
Talotekniikkavalvojan tehtävänä on varmistaa, että koekäytöt suoritetaan 
ennalta laaditun toimintakoesuunnitelman mukaisesti. Talotekniikkaval-
voja tekee yhteistoimintakokeista pöytäkirjan, jonka pääurakoitsija hyväk-
syy. Pöytäkirjaan merkitään mahdolliset virheet ja huomautukset. Toimin-
takokeiden laajuus määräytyy sen pohjalta, kuinka laaja toimintakoesuun-
nitelma on tehty. Kuormituskokeet voidaan aloittaa heti kun on varmis-
tuttu siitä, että kaikki mittaukset ja säädöt ja viritysparametrit sekä niissä 
havaitut puutteet ovat kunnossa. (RT 10-11301, 2018, 7.) 
 
Yhteistoimintakokeet ovat tärkeitä sen takia, että sen yhteydessä nähdään 
ja voidaan todeta, että järjestelmät toimivat suunnitellusti. Talotekniikka-
valvoja päättää testitulokset käsiteltyään, voidaanko kokeet hyväksyä sel-
laisenaan, vai tarvitseeko korjaustoimenpiteitä vielä tehdä. Talotekniikka-
valvoja hyväksyy ja allekirjoittaa onnistuneen kuormituskäytön. Yhteistoi-
mintakokeiden jälkeen on aikatauluun hyvä huomioida oma aikansa mit-
tauksille ja säädöille. (RT 10-11301, 2018, 7.) 
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4.5 Talotekniikan loppukatselmukset 

Talotekniikkavalvoja sekä pääurakoitsija sopivat yhdessä ajankohdan, jol-
loin tekniset järjestelmät voidaan tarkastaa. Ennen kohteen vastaanotto-
tarkastusta täytyy talotekniikan viranomaisasioiden olla hoidettuna ja tar-
kastuspöytäkirjat laadittuna. (RT 10-11301, 2018, 8.) Ennen vastaanotto-
tarkastusta täytyy talotekniikan osalta olla hyväksytysti suoritettuna KVV- 
ja IV-loppukatselmukset. Sähköurakoitsija taas vastaa, että sähkölaitteis-
ton käyttöönottotarkastus, palovaroittimien tarkastus, sähkölaitteiston 
varmennustarkastus sekä savunpoistojärjestelmän tarkastus ovat tehtynä. 
(RT 10-11301, 2018, 8.) 

4.6 Talotekniikan luovutusaineistot 

Talotekniikkaurakoitsijat luovuttavat asentamiensa järjestelmien ja käyttä-
miensä materiaalien luovutusasiakirjat rakennuttajalle. Rakennuttaja ko-
koaa saamansa luovutusasiakirjat osaksi huoltokirja-aineistoa ja tallentaa 
tiedot yrityksen sähköiseen projektipankkiin. (RT 10-11301, 2018, 8.) 
 
 
Huoltokirjaan kootaan talotekniikkaurakoitsijoilta seuraavat tiedot: 

− Mittaus- ja säätöpöytäkirjat 

− Järjestelmien ja koneiden huolto- ja käyttöohjeet 

− Laite-esitteet 

− Paine- ja tiiviyskokeen pöytäkirja 

− Kanavien kuvaukset 

− Todistus siitä, että kanavat ovat puhdistettu 

− Takuuasiakirjat 

− Energiankulutuksesta mittauslukemat, sekä lämpötilojen mittausar-
vot (RT 10-11301, 2018, 8.) 

5 RAKENNUTTAJAN TARKASTUKSET JA LUOVUTUSPROSESSIT 

Tässä osiossa tarkastellaan lähemmin rakennuttajan näkökulmasta, mitä 
tarkastuksia ja luovutusprosesseja rakennushanke pitää sisällään. Nämä 
tarkastukset painottuvat aikataulullisesti juuri ennen kohteen luovutusta. 
Nämä tarkastukset ja prosessit ovat hyvin olennaisia onnistuneen luovu-
tusprosessin saavuttamiseksi. 

5.1 Itselleluovutus 

Itselleluovutus tarkoittaa oman työn tarkastamista. Itselleluovutukset teh-
dään rakennusteknisistä töistä sekä taloteknisistä töistä. Itselleluovutus 
koskee kaikkia urakoitsijoita sekä pääurakoitsijaa. Työvaiheet ja töiden 
laatu tarkastetaan olemassa olevia laatuvaatimuksia noudattaen. 
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Itselleluovutuksessa pääurakoitsija sekä aliurakoitsijat laativat omat puu-
telistauksensa ja korjaavat ne sovittuun päivämäärään mennessä. Talotek-
niikan itselleluovutuksessa urakoitsijat käyvät läpi asentamansa järjestel-
mät ja varmistavat niiden toimivuuden. Itselleluovutuksessa laaditut puu-
telistaukset ja niihin kirjatut virheet ja huomautukset tulee olla korjattuna 
ennen kohteen luovutusta. Itselleluovutuksen jälkeen tilat loppusiivotaan 
ja lukitaan. (RT 10-11255, 2017, 12.) 

5.2 Asukastarkastukset 

Rakennuttaja järjestää kaikille asunnon ostaneille ennen kohteen virallista 
valmistumista asukastarkastuksen, jossa asukkailla on mahdollisuus tar-
kastaa ostamansa asunnon tilat ja pinnat virheiden varalta. Rakennuttaja 
jakaa ostajille kaavakkeen johon ostajat listaavat mahdolliset virheet ja 
puutteet. (Rakennusteollisuus RT ry n.d.a.) 
 
Asukastarkastuksien pääasiallinen tehtävä on dokumentoida ostettavan 
asunnon kunto tarkastushetkellä. Ostajalla on kuitenkin oikeus ilmoittaa 
havaituista virheistä vielä vuositarkastuksien yhteydessä, jos jotakin vikaa 
ei ole huomattu asukastarkastusten yhteydessä. Vuositarkastuksissa il-
menneet viat tutkitaan ja päätetään, onko viat tulleet asumisesta vai ra-
kennuttajan jäljiltä. Jos tullaan siihen tulokseen, että vika on tullut normaa-
lista asumisesta ja käytöstä, niin virhe kuuluu ostajalle. (Rakennusteolli-
suus RT ry n.d.a) 

5.3 Vastaanottotarkastus 

Rakennusurakan vastaanottotarkastus tapahtuu yleisten sopimusehtojen 
mukaisesti. Vastaanottotarkastuksessa varmistetaan hankkeen toteutuk-
sen suunnitelmienmukaisuus ja että kaikki tätä vaihetta edeltävät laadun-
varmistustoimenpiteet on tehty. Kaikkien edeltävien tarkastusten tulee 
olla tähän mennessä hyväksyttynä ja dokumentoituna. Vastaanottotarkas-
tus voidaan järjestää, kun rakennuttajan suoritus ja talotekniikkaurakoitsi-
joiden suoritukset ovat sopimusasiakirjojen mukaiset. Vastaanottotarkas-
tus päättyy siihen, kun urakoitsijat luovuttavat valmiit työnsä pääurakoit-
sijalle. (RT 10-11301, 2018, 3 -  8.) 

5.4 Takuutarkastus 

Rakennuksen valmistuttua alkaa 2 vuotta kestävä takuuaika. Takuutarkas-
tus on suoritettava ennen tämän ajan päättymistä. Takuutarkastuksen voi 
aikaisintaan suorittaa kuukautta ennen takuuajan päättymistä, mutta vii-
meistään sovittuna takuuajan päättymispäivänä. Jos kumpikaan osapuoli 
ei ole sopinut takuutarkastuksia pidettävän määräajan puitteissa, jatkuu 
takuuaika vielä yhden ylimääräisen kuukauden. Takuutarkastuksissa kirja-
taan ylös kaikki virheet ja puutteet, joidenka korjaaminen kuuluu raken-
nuttajalle. (RT 16-10660, 1998, 16.) 
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5.5 Vuositarkastus 

Uudisrakennuksille järjestetään vuositarkastus, kun rakennuksen käyt-
töönottotarkastuksesta on kulunut 12-15 kuukautta eli vuoden asumisen 
jälkeen. Tarkastukset järjestetään siten, että rakennuttaja lähettää kaikille 
osakkaille etukäteen tarkastuslomakkeet, johon osakkaat voivat kirjata 
ylös havaitsemansa virheet ja puutteet. Tämän jälkeen rakennuttaja käy 
virheet ja puutteet läpi ja ottaa niihin kantaa. Rakennuttaja käy läpi virheet 
ja tekee arvion, onko kyseinen virhe rakennuttajan jäljiltä vai normaalista 
asumisesta johtuva.  Tämän jälkeen rakennuttaja korjaa heille kuuluvat vir-
heet ja puutteet. (Rakennusteollisuus RT ry n.d.b.) 
 
Lain mukaan vuositarkastuksista tehdään aina pöytäkirja. Tälle pöytäkir-
jalle ei ole mitään tiettyä muotoa missä sen pitää olla, jopa asukkaan täyt-
tämä virhelomake käy pöytäkirjaksi. Pöytäkirjasta tulee selvitä asianomai-
set henkilöt sekä havaitut virheet. Vuositarkastuksissa tulisi ilmoittaa 
kaikki havaitut virheet. Vuositarkastusten jälkeen rakennuttaja ei enää vas-
taa virheistä, jotka olisivat olleet havaittavissa vuositarkastusten hetkellä. 
(Rakennusteollisuus RT ry n.d.b.) 

5.1 Asuntokauppalain mukaisten vakuuksien vapautuminen 

Rakennuskohteissa asuntokauppalaki toimii rakennuttajan, yhtiön ja osak-
kaiden turvana. Asuntokauppalaki asettaa lain edellyttämät vakuudet. Täl-
laisia vakuuksia ovat rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisen jälkeinen 
vakuus sekä perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus. Asuntokaup-
palaki toimii turvana siten, että joku kolmesta vakuudesta on koko ajan 
voimassa ensimmäisestä kaupasta lähtien siihen asti, kunnes 10 vuoden 
takuuaika päättyy. (Rakennusteollisuus RT ry n.d.c.) 
 
Järjestelmä toimii siten, että vakuuksia ei kuitenkaan saa pidättää ilman 
mitään syytä. Rakentamisvaiheen ja rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus 
on vapautettava sen jälkeen, kun kaikki myyjän velvoitteet urakkasopi-
muksen ja asuntokauppalain mukaan on tehty. Vakuuden vapauttamiseen 
tarvitaan suostumus sekä asunnon ostajalta, että taloyhtiöltä. (Rakennus-
teollisuus RT ry n.d.c.) 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennusvaiheen vakuus luovute-
taan, kun kohde on valmis. Rakennusajan vakuus vastaa noin 10% asunnon 
kauppahinnasta. Tämä vakuus on rakennuttajalle todella tärkeä saada va-
pautettua, koska isossa kohteessa 10% jokaisen asunnon kauppahinnasta 
on todella paljon rahaa. Osakkaat vapauttavat siis tämän rakennusajan va-
kuuden sitten kun ovat varmistuneet siitä, että mahdolliset virheet ja puut-
teet on korjattu. Parhaassa tapauksessa osakkaat vapauttavat tämän va-
kuuden heti asukastarkastuksen jälkeen. (Taloustaito 2017.) 
 
Rakennusajan vakuuden jälkeen voimaan astuu rakentamisvaiheen jälkei-
nen vakuus, joka vastaa noin 2% asunnon ostohinnasta. Tämä vakuus on 
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voimassa siihen asti, kunnes kohteelle on suoritettu vuosikorjaukset eli 
noin 12-15 kuukautta. Rakennusajan jälkeisen vakuuden jälkeen voimaan 
astuu suorituskyvyttömyysvakuus. Tämä vakuus on siltä varalta, että koh-
teen rakennuttaja ajautuu konkurssiin, eikä pysty suorittamaan mahdolli-
sia tulevia korjaustoimenpiteitä. Tässä vakuudessa korvauksien enimmäis-
määrä on 25% rakentamiskustannuksista. Suorituskyvyttömyysvakuus on 
siis voimassa yhdeksän vuotta. (Taloustaito 2017.) 

5.2 Käytönopastus 

Käytönopastus järjestetään rakentamisajan päätyttyä rakennusta hoita-
valle taholle. Käytönopastus järjestetään kaikkien teknisten järjestelmien 
osalta huoltohenkilökunnalle. Käytönopastuksessa käydään läpi koneiden 
ja laitteiden toimintaperiaatteet sekä niiden oikea käyttö. Huoltoyhtiön 
edustaja sekä isännöitsijä kuittaavat lopuksi, että ovat perehtyneet koh-
teen teknisiin järjestelmiin. Tällä tavoin siirretään vastuu kohteen oikeaop-
pisesta käytöstä heille. (RT 10-11301, 2018, 9.) Monet yritykset pitävät käy-
tönopastuksen myös kaikille asukkaille. Käytönopastuksessa asukkaille 
näytetään ja neuvotaan, mitenkä kaikkia asunnon teknisiä järjestelmiä käy-
tetään oikeaoppisesti. 
 
Tällaisia järjestelmiä- ja laitteita ovat: 

 

− Parvekelasitukset 

− Ovipuhelin 

− Termostaatit 

− Liesi ja uuni 

− Liesituuletin 

− Astianpesukone 

− Saunan kiuas 

5.3 Taloudellinen loppuselvitys 

Rakennusurakan päätyttyä rakennuttaja ja urakoitsijat pitävät taloudelli-
sen loppuselvityksen. Taloudellisessa loppuselvityksessä selvitetään ura-
koitsijan taloudelliset vaateet rakennuttajalle, jos tällaisia on, samoin ra-
kennuttajan vastine urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee kuitenkin kahden vii-
kon sisään tarkastuspöytäkirjan saatuaan lähettää lopputilitys kaikista epä-
selvistä asioista. Lopputilitys ja siihen rakennuttajan antama vastine käsi-
tellään kohteen loppuselvityksessä, joka on pidettävä kuukauden sisään 
lopputilityksen luovuttamisesta. (RT 16-10660, 1998, 15.) Käytännössä ta-
loudellinen loppuselvitys käydään rakennuttajan ja urakoitsijan välillä ja 
siinä käydään läpi, onko kaikista tehdyistä töistä maksettu sovitusti. Jos 
näin ei ole, osapuolet sopivat keskenään tilien tasaamisesta. 
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6 LUOVUTUSAINEISTOJEN OHJEISTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Opinnäytetyön aihe syntyi VRP Länsi-Suomen tarpeesta. Olin vuoden 2019 
kesän ja syksyn työnjohtoharjoittelussa kyseisessä yrityksessä ja työn 
ohessa pystyin tekemään opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tekeminen oli 
helppoa, kun töissä tein kyseistä ohjeistusta työn puolesta, joten minulla 
oli heti jotain konkreettista mistä lähteä kirjoittamaan. Tarve opinnäyte-
työlle lähti työnjohtajien ja toimihenkilöiden puolesta havaituista puut-
teista luovutusprosessien käytännöllisyydestä. Kävi ilmi, että yrityksellä ei 
ole yhtenäistä ohjeistusta luovutusvaiheen töille, vaan ne on joka koh-
teessa tehty eri tavalla. 

6.1 Suunnittelu 

Opinnäytetyön suunnittelu lähti liikkeelle työpäälliköiden järjestämästä 
suunnittelupalaverista kesän 2019 alussa. Palaverissa kävimme läpi luovu-
tusvaiheen töitä ja asioita, mitä VRP Länsi-Suomi haluaisi luovutusvaiheen 
prosessien ohjeistuksen sisältävän. Keskustelimme nykyisen ohjeistuksen 
puutteista, ja parannusehdotuksista uutta varten.  
 

Luovutusprosessi Huoltokirja Arkistoitavat doku-
mentit 

Luovutusvaiheen aika-
taulu 

Nykyisen päivittämi-
nen 

Ohjeet työmaalle 

Tehtävät Takuudokumentit Arkistointityön kuvaus 

Viranomaistarkastuk-
set ja asiat 

Yleisimmin kerättävät 
materiaalit 

Luovutettavat doku-
mentit 

Taulukko 1. Opinnäytetyön suunnittelun lähtötiedot. 

Yllä olevassa taulukossa on lähtötiedot opinnäytetyötä varten, jotka kä-
vimme läpi tilaajan kanssa opinnäytetyöpalaverissa. Lähdin työstämään 
opinnäytetyötä näiden tietojen pohjalta ja lisäksi otin selvää edellisten työ-
maiden luovutusmateriaaleista. Kävin myös läpi, mitkä asiat kaipaavat pa-
rannusta tai uudistamista. Vanhassa luovutusmateriaalissa oli puutteita 
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muun muassa tallennetun tiedon hakemisessa, selkeydessä sekä järjestel-
mällisyydessä. Kesän ja syksyn aikana ollessani harjoittelijana VRP:llä, sain 
myös aika-ajoin hyviä parannusehdotuksia työkavereiltani, jotka olivat 
huomanneet epäkohtia aikaisemmissa luovutusaineistoissa. 
 
Sain paljon lähtötietoja yrityksen jo valmistuneiden kohteiden luovutusai-
neistoista.  Ollessani töissä VRP Länsi-Suomi Oy:llä viime kesän ja syksyn, 
osallistuin moniin työmaakokouksiin ja urakoitsijapalavereihin. Näiden pa-
laverien ja kokouksien aikana käytiin aikataulun mukaan tulevia työvai-
heita ja mitä pitää olla tehtynä minäkin ajankohtana. Hyväksi tavaksi osoit-
tautuikin lukea läpi palaverien ja kokousten muistiot sekä ottaa ylös pää-
kohdat. Luovutusvaiheen lähestyessä kokouksien aiheina oli muun muassa 
eri viranomaistarkastukset sekä niiden ajoitus ja sisältö. Tästä oli suuri 
hyöty tehdessäni luovutusvaiheen ohjeistusta. Sain todella paljon tietoa 
myös eri tarkastuksista ja katselmuksista urakoitsijoiden lähettäessä mi-
nulle luovutusaineistojaan. Luovutusvaiheen ohjeistus on liitteessä 1. 
 
Ohjeistusta tehdessäni, haastattelin myös VRP Länsi-Suomen vuosikor-
jauksista vastuussa olevaa työnjohtajaa. Kävin hänen kanssaan läpi, mitä 
puutteita edellisissä luovutusaineistoissa oli ollut, sekä parannusehdotuk-
sia tuleviin. Hänen mielestään puutteita oli pintamateriaalien laadinnassa 
ja niiden tarkkuudessa. Tästä sainkin idean laatia kattavat taulukot koh-
teen pintamateriaalien osalta.  
 
Suunnitteluvaiheessa kävin läpi eri lähteistä teoriatietoa liittyen luovutus-
vaiheen prosesseihin. Yksi tärkeimmistä lähteistä teoriaosuutta kootessa 
oli rakennustiedon verkkopalvelut. Sain myös valtavasti kokemusperäistä 
tietoa, kun tein luovutusmateriaaleja töissä. Hyvä suunnittelu oli työssä 
tärkeää, koska opinnäytetyöni koostui niin monesta eri osa-alueesta.  

6.2 Toteutus 

Tein opinnäytetyön toiminnallista osuutta jatkuvasti työni ohessa kesän ja 
syksyn 2019 aikana. Aloitin työn luovutusvaiheen aikataulusta, jonka 
teimme yhteistyössä vastaavan työnjohtajan kanssa. Tarkoituksena oli 
luoda selkeä aikataulu, joka sisältää kaikki mahdolliset nimikkeet kuten vi-
ranomaistarkastukset ja katselmukset. Täten se toimii jatkossa muistilis-
tana luovutusvaiheen töille kerrostalokohteessa. Luovutusvaiheen aika-
taulun nimikkeistön olen esittänyt liitteessä 2. 
 
Luovutusvaiheen aikataulun laadinnan jälkeen aloin täyttämään kohteen 
huoltokirjaa. Tähän VRP:llä oli valmis pohja, jonka totesimme hyväksi. Pin-
tamateriaalien osalta tein selkeät Excel-taulukot kohteessa käytetyistä pin-
tamateriaaleista. Tein erikseen taulukot yleisistä tiloista ja erikseen asun-
noista, mikä helpottaa tiedon etsimistä. Tarkoitus oli tehdä taulukoista 
mahdollisimman selkeät ja helppolukuiset. 
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Itse ohjeistuksen tekemisen aloitin lähettämällä sähköpostia urakoitsi-
joille, joilta selvitin, mitä tietoja halutaan kerätä eri urakoitsijoilta. Tär-
keätä tässä vaiheessa oli mainita urakoitsijoille, mitä tietoja haluamme, 
missä muodossa ja mihin mennessä. Poikkeuksena oli tietenkin talotekniik-
kaurakoitsijat, joidenka luovutusmateriaalit valmistuvat eri tahdissa kuin 
muiden urakoitsijoiden, koska lopulliset säädöt ja mittaukset suoritetaan 
vasta juuri ennen kerrostalokohteen luovutusta. 
 
Sähköpostit lähetettyäni sain todella paljon tietoja urakoitsijoiden luovu-
tusaineistoista ja takuudokumenteista. Tietomäärän vuoksi järjestelmälli-
nen arkistointi oli tärkeää. Jos tietoja ei arkistoida järjestelmällisesti ja huo-
lella niin virheiden mahdollisuus luovutusaineistossa kasvaa valtavasti. 
Muodostin jokaiselta urakoitsijalta saaduista tiedoista oman kansion, 
jonka koin tehokkaaksi ratkaisuksi arkistoinnissa. Tällä tavoin tarvittavat 
tiedot löytyvät helposti.  Kun kaikilta urakoitsijoilta oli saatu tiedot kaikista 
kohteessa käytetyistä materiaaleista, ne tallennettiin sähköiseen materi-
aalipankkiin kyseisen urakan alle.  
 
Tein luovutusvaiheen ohjeistuksen sähköiseen muotoon Microsoft wordin 
ja Excelin avulla ja käytin havainnollistamisessa apuna erilaisia taulukoita 
ja luetteloita.  

6.2.1 Yleisimmät kerättävät tiedot 

Osana ohjeistusta luovutusaineiston tekemiseen, tein listauksen yleisim-
mistä kerättävistä tiedoista. Tässä on otettava huomioon se, että kerättä-
vät tiedot saattavat muuttua kohteesta riippuen. Aloin muodostamaan lis-
taa luovutettavista asiakirjoista kohteessa toimivien urakoitsijoiden perus-
teella. Ohjeistuksen yhtenä ideana oli tehdä se muotoon, missä ohjeistuk-
sen jatkojalostaminen on mahdollista. Lisätietona luovutettavista materi-
aaleista, sain hyödyntää VRP Länsi-Suomen jo valmistuneiden kohteiden 
luovutusaineistoja, jotka oli tallennettu yrityksen sähköiseen materiaali-
pankkiin. Vaikka kohteiden luovutusaineistoissa olikin eroavaisuuksia, niin 
sain niitä vertaillessani kasaan kyseisen listan rungon, joka on esitetty ku-
vassa 3. Kun olin saanut urakoitsijoilta kaikki tarvittavat tiedot, aloin miet-
timään asukaskansioiden toteutusta. 
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Kuva 3. Yleisimmin kerättävät materiaalit. 

6.2.1 Asukaskansioiden rakenne ja tekeminen 

Asukaskansioita tein yhden jokaiseen asuntoon asukkaiden käyttöön. VRP 
Länsi-Suomi Oy:n tapana on tehdä asukaskansiot sähköiseen muotoon, ja 
ladata muistitikulle. Asukaskansio pitää sisällään rakennuksen käyttö- ja 
huolto-ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeita tarvitsee olla kodin kaikille tekni-
sille järjestelmille ja kaikille asunnossa oleville pintamateriaaleille. Asukas-
kansio sisältää myös hoito- ja puhdistus ohjeet kaikille pintamateriaaleille. 
Tämä mahdollistaa asunnon oikeanlaisen käytön ja huollon sekä pidentää 
merkittävästi pintamateriaalien ja teknisten järjestelmien käyttöikää. Asu-
kaskansio pitää myös sisällään kiinnitys- ja ripustusohjeet eri pintamateri-
aaleille. Asukaskansion rakenteen mietin sitä kautta, mitä pintamateriaa-
leja ja järjestelmiä asunnossa on, joiden käyttö ja huolto asukkaan tarvit-
see tietää ja oppia. 
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Kuva 4. Asukaskansioiden kansiorakenne 

 

6.2.2 Taloyhtiölle luovutettava materiaali 

Kun luovutusmateriaalit oli saatu kaikilta urakoitsijoilta sekä asukaskansiot 
tehty, annettiin taloyhtiölle tarvittavat tiedot rakennuksen kunnossapitoa 
ja huoltoa varten. 
 
Taloyhtiölle luovutettiin seuraavat asiat: 
 

− Huoltokirja kaikkine liitteineen 

− 1 sarja paperisia loppupiirustuksia sekä kaikkien sähköiset versiot 

− Viranomaisten tarkastuspöytäkirjat 

− Urakoitsijoiden tarkastuspöytäkirjat 

− Takuutodistukset 

− Huoltopisteiden sijaintipiirustukset 

− Energiatodistus 

− Asukaskansiot sähköisessä muodossa 

− Suomen lippu 

− Suunnittelijoiden tarkastusmuistiot 

− Valmiusastetodistus  

−  
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6.2.3 Talotekniikkaurakoitsijoilta kerättävät tiedot 

Talotekniikkaurakoitsijoilta kerättävää aineistoa oli todella paljon, koska 
taloteknisille järjestelmille suoritetaan useita tarkastuksia. Tarkastukset ja 
katselmukset varmistavat, että asennetut laitteet ja järjestelmät toimivat 
suunnitellusti. Ohjeistukseen luettelin järjestelmällisesti ranskalaisin vii-
voin kaikki luovutusaineistoihin vaaditut tarkastusasiakirjat ja dokumentit. 
Taustatietona kaikelle tälle käytin hyödyksi edellisten kohteiden luovutus-
aineistoja, työkavereideni apua sekä kokemusperäistä tietoa.  
 
Talotekniikkaurakoitsijoilta kerättävää aineistoa on muun muassa seuraa-
vat: 
 

− Suoritetut viranomaiskatselmukset 

− Oman työn tarkastukset 

− Kaikki laaditut pöytäkirjat, tarkastukset sekä kuvaukset 

− Kalusteiden, varusteiden ja käytettyjen materiaalien tuotetiedot sekä 
käyttö- ja huolto-ohjeet 

6.2.4 Maanrakennuksen luovutettavat asiakirjat 

Kuten muiltakin urakoitsijoilta, kerättiin myös maanrakennusurakoitsijalta 
luovutusaineistot. Maanrakennusurakoitsijalta kerätään muun muassa 
seuraavat tiedot: 
 

− Mullat ja niiden alkuperä 

− Viljavuustodistukset 

− Kivetyksien tiedot 

− Tiedot käytetyistä kaivoista ja putkista 

− Tiedot käytetyistä murskeista sekä niiden rakeisuuskäyrät 

− Ulkopuolisten viemäreiden ja salaojien kuvaukset sekä raportti niistä 

− Punakynäversiot loppupiirustuksiin 

− Tarkastus- ja mittauspöytäkirjat 

− Kasviluettelo hoito-ohjeineen 

6.2.5 Sähköurakoitsijalta kerättävät materiaalit 

Sähköurakoitsijalta kerätään myös omat luovutusmateriaalit sekä tarkas-
tuksien ja katselmusten pöytäkirjat.  
 
Sähköurakoitsijat tulisi luovuttaa ainakin seuraavat tiedot: 
 

− Omantyöntarkastukset 

− ATK-sisäverkon mittaukset 

− Kohinamittaus 

− Automaatiohälytysten testaus 

− Palovaroittimien tarkastus 
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− Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus 

− Sähkölaitteiston varmennustarkastus 

6.2.6 Pintamateriaalit 

Jokaisessa kohteessa käytetään lukuisia eri pintamateriaaleja, joilla on eri 
sävyjä, kokoja ja malleja. Tavoitteenani oli muodostaa mahdollisimman 
helppolukuinen taulukko, johon on lueteltu kaikki kohteessa käytetyt pin-
tamateriaalit värisävyineen, kokoineen ja malleineen. Tulin siihen tulok-
seen, että ehdottomasti helpoin ja selkein tapa on muodostaa erikseen 
asunnoista oma taulukkonsa, ja erikseen yleisistä tiloista oma taulukkonsa. 
Tämä helpottaa mielestäni huomattavasti tiedon etsimistä. Pintamateriaa-
leja kootessa täytyy muistaa ottaa huomioon asukasmuutokset, jos niitä 
on. Pintamateriaalien taulukkopohjat ovat liitteissä 3 ja 4. 
 
Pintamateriaaleista tehdyt taulukot hyödyttävät kohteen käyttäjiä ja huol-
tohenkilökuntaa tulevaisuudessa tehtävien korjaustoimenpiteiden kanssa. 
Taulukot ovat oiva työkalu myös rakennusliikkeen vuosikorjauksia varten.  
Pintamateriaaleista tehdyt taulukot lisäsin lopuksi osaksi sähköistä luovu-
tusaineistoa, joka lopulta luovutettiin isännöitsijälle sekä jokaiselle asuk-
kaalle muistitikulla.  
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Kuva 5. Pintamateriaalien taulukkopohja 

Pintamateriaalien taulukon lisäksi taulukon viereen lisätään kyseisen asun-
non pohjapiirros. Pohjapiirrokseen olisi hyvä merkata kohdat, joihin ei saisi 
kiinnittää mitään, koska tiettyjen seinien sisällä kulkee paljon talotekniik-
kaa. Tämä toimenpide ehkäisee asukasta vahingossa rikkomasta mitään 
seinien sisällä kulkevista putkista tai johdoista. 

6.2.7 Työmaan laatukansio 

Työmaan päätyttyä työmaan laatukansio toimitettiin VRP:n konttorille ar-
kistoituna säilytettäväksi. Työmaan laatukansioon lisättiin kaikki laadun-
valvontaan ja todentamiseen liittyvä materiaali. Työmaan laatukansiosta 
tulisi löytyä ainakin seuraavat asiat: 
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− Työmaan laatusuunnitelma kaikkine liitteineen 

− Tarkastusasiakirjat 

− Auditoinnit ja ulkopuoliset tarkastukset 

− Erityisvalvottavien töiden työohjeet 

− Muut mahdolliset työohjeet ja malliasennukset dokumentoituna 
 
Lisäksi kaikki muu laadunvalvontaan ja todentamiseen liittyvä materiaali 
kuten: 
 

− Rakennusvalvonnan käyttöönotto- ja loppukatselmus 

− Palotarkastus 

− VSS tarkastus pöytäkirjoineen 

− Savunpoistolaitteiston tarkastus pöytäkirjoineen 

− Rakennustyön tarkastusasiakirja 

− Kosteusmittaukset 

− Vesikaatotestit 

− Energiatodistus 

− Ilmantiiveysmittaus 

− Lämpökamerakuvaus 

− Hissin lopputarkastuksen todistus 

− Käytönopastuksen osallistujalista 

− Suunnittelijoiden lopputarkastukset 

− Loppupiirustukset (ARK, RAK, GEO, LVISA) 

− Työmaakokouspöytäkirjat 

− Palokatkojen dokumentointi 
 
Työmaan laatukansio on hyvä olla olemassa joka työmaalta, jos raken-
nuksen valmistuttua tulee epäselvyyksiä tai jokin asia tarvitsee todis-
taa. Tällöin kaikki tietävät mistä kyseiset tiedot löytyvät. 

6.2.8 Työmaa aikainen arkistointi 

Työmaan arkistointi tapahtuu yrityksen omassa sähköisessä materiaali-
pankissa. Työmaalla paperisena saadut dokumentit skannattiin ja lisättiin 
sähköiseen materiaalipankkiin. Paperiseen arkistoon tulisi kerätä vain sel-
laiset asiakirjat, joita ei voi tai ei kannata sähköiseen muotoon tallentaa. 
Tällaisia ovat muun muassa työmaakokouksien alkuperäiset pöytäkirjat, 
työntekijöiden tuntilaput, vesieristepalat ja niiden pöytäkirjat ja työnteki-
jöiden paperiset perehdytyslomakkeet. 
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7 POHDINTA 

Rakennuksen luovutusprosessi vaikuttaa monelle yksinkertaiselta ja hel-
polta hommalta, mutta luovutusprosesseihin syvennyttyä olen huoman-
nut, että todella moni asia voi jäädä huomaamatta, jos asiaan ei ole lain-
kaan perehtynyt. Tästä syystä ohjeistus luovutusaineistojen tekemiseen on 
todella hyvä, jotta voidaan minimoida turhat riskit. Mielestäni huolella teh-
dyt luovutusaineistot sekä osaava henkilökunta ovat suurimpia vaikuttavia 
tekijöitä onnistuneeseen lopputulokseen. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä luovutusvaiheen ohjeistus VRP 
Länsi-Suomi Oy:n käyttöön ja sen tavoitteena oli muodostaa systemaatti-
nen luovutusprosessien listaus, jota voidaan käyttää muistilistana luovu-
tusvaiheen töille. Mielestäni työssä on onnistuttu vastaamaan työn tarkoi-
tukseen ja tavoitteeseen ja ohjeistusta voivat käyttää työnjohtajat työs-
sään apuna luovutusvaiheen töitä suunnitellessa. Opinnäytetyöstä hyöty-
vät yrityksen työnjohto ja toimihenkilöt sekä mahdollisesti uudet työnteki-
jät, joille luovutusvaiheen prosessit eivät ole ennestään tuttuja. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana pääsin syventämään tietämystäni luovutus-
vaiheen prosesseista ja opin ne tekemään jopa itse töissä. Saatu kokemus 
töistä on todella tärkeää oppia ja ilman sitä, en usko, että olisin saanut näin 
hyvää lopputulosta. Opin myös todella paljon tiedonhausta sekä lähteiden 
käytöstä opinnäytetyötä tehdessäni. Uskon että työstä on apua minulle tu-
levaisuudessa työnjohtajana. 
 
Selkeä ja hyvin laadittu suunnitelma luovutusvaiheen töille mahdollistaa 
kaiken sen ajan käyttämisen johonkin muuhun, mitä menisi luovutusai-
neistojen ainaiseen uudelleen tekemiseen. Tämän takia uskon, että tällä 
opinnäytetyöllä on saavutettu haluttu päämäärä. 
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Liite 1 

Ohjeistus luovutusaineistojen tekemiseen 
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IV-urakoitsijalta kerättävät aineistot 

• IV-tarkastusasiakirja 

• IV-töiden loppukatselmus 

• Oman työn tarkastuspöytäkirja 

• IV-kanavien nuohouspöytäkirjat (tarvittaessa) 

• Ilmamäärien mittauspöytäkirja 

• Kanavien tiiveyskoepöytäkirja (painekoe) 

• Käytetyt materiaalit ja koneet 

• Käyttö- ja huolto-ohjeet 

Sähköurakoitsijalta kerättävät aineistot 

• Sähkötöiden varmennustarkastus 

• Sähkön käyttöönottotarkastuspöytäkirja 

• Oman työn tarkastuspöytäkirja 
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• Keskuksien tarkastuspöytäkirjat 

• Antennin tarkastuspöytäkirja 

• Kohinamittauspöytäkirja 

• Yleiskaapeloinnin mittauspöytäkirjat (atk nousut ja asunnot, valokuidut) 

• Ovipuhelimien tarkastuspöytäkirja 

• Savunpoistojärjestelmän tarkastuspöytäkirja 

• Lattialämmitysten tarkastuspöytäkirja 

• Palovaroittimien asennustodistus (tarkastus yleensä samassa käyttöön-

ottotarkastuksen kanssa) 

• Sähkölaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet 

 
Automaatiourakoitsijalta kerättävät aineistot 

o Virityspöytäkirjat 

o Valvonta-alakeskusten ja automaatiojärjestelmän käyttö- ja huolto-oh-

jeet 

o Venttiilit 

o Laite-esitteet 

o Automaatiohälytystentestausraportti (testattu huoltoyhtiölle asti) 

o Kytkentöjen luovutuspiirustukset 

 
Maanrakennus urakoitsijalta kerättävät aineistot 

o Mullat; alkuperä, viljavuustodistukset 

o Kiveykset 

o Kaivot ja putket 

o Murskeet, rakeisuuskäyrät 

o Ulkopuolisten viemäreiden ja salaojien kuvaukset (raportti) 

o Tarkastus- ja mittauspöytäkirjat 
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Liite 2 
Luovutusvaiheen aikataulun nimikkeistö 
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Liite 3 
 

Pintamateriaalien taulukkopohja 
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 Liite 4 
 Yleisten tilojen taulukkopohja 
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