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vaihtuessa

kiinteistöön

nossapitoto

stuvat rasitu

aamaan to

lla saada

tön omista

nnostustoim

ettia. Näin

äimellä sekä

3 (42)

jalla olla

Kohteeseen

sopimusten

kiinteistön

ä kiinteistön

laajuuksien

n laatimaan

n kanssa. 

rkentamaan

isveloitusta

seksi, sekä

ekä hoito-

ön liittyvien

osapuolille.

kirjaamia

teisiin sekä

eistönhoito-

päivitettynä

. /3./ 

n sisältyville

oimenpiteet.

ukset sekä

odellisuutta

aan niistä

aja käyttää

menpiteiden

 tehtäessä

ä teknisesti

  

a 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

a 

ä 

-

n 
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a 
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ä 
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2.2 Huo

Vuonna 1

Valtion 

asuntotuo

edellytetää

Määräys 

rakennusa

käytetään 

rakennuks

olla uudi

yhteydess

Huoltokirja

laatimista 

kokonaisu

vastuita ja

suunnittel

Kuvasta 2

sekä asem

Huoltokirja

sopimuksi

hankintake

edellyttäm

edelleen u

velvoitteet

laitteiden 

huoltokirja

myötävaik

 

oltokirjan laa

995 voima

tukema a

otannossa u

än vuoden 

laajeni 

asetuksella 

pysyvään 

sen rakenn

israkennuks

sä järjestettä

an laatimin

ja eri 

uudeksi. Jo

a tehtäviä h

ijat, valvoja

2. nähdään 

ma huoltokir

an edellyttä

issa, tällä 

etjussa ete

mät tehtävä

urakka- ja s

t edelleen 

hankintaso

an laadint

kuttamaan h

adinta 

an tulleess

asuntoraken

uudisrakenta

1997 alusta

vuoden 2

koskemaa

asumiseen

uslupaa ed

sen tai r

ävässä lopp

nen aloitet

tahoilta 

kaiselle rak

huoltokirjan

at, urakoitsij

huoltokirjan

rjan laadinn

ämistä tehtä

varmisteta

enpäin. Ko

ät rakennut

suunnittelus

aliurakkas

pimuksiin. N

aketju, jos

huoltokirjan 

sa Suomen 

ntaminen,

amiseen ja

a lukien käy

2000 alus

an huoltok

n tai työsk

dellyttävää 

rakennusluv

pukatselmu

taan jo ra

koottavista

kentamisess

n laadinnas

jat kuin tarv

n laadinnan

nassa. /5./,/2

ävistä ja va

aan tehtävi

ohteen toime

ttamissopim

sopimuksiin

sopimuksiin

Näin tehtäe

ssa jokain

syntymisee

rakentamis

edellytett

a laajoihin p

yttö- ja huolt

ssa voima

kirjan laati

kentelyyn. M

korjaus- ta

van alaise

ksessa vira

akennushan

a asiakirjo

sa mukana

sa. Laadint

vikkeiden va

n osapuolet 

2./ 

astuista on 

en ja vas

eksiantaja s

mukseen, jo

n. Kohteen 

nsa sekä 

essä saavut

nen hank

en.  /5./  

smääräysko

iin, että 

perusparan

to-ohjeen la

aan tullee

mista uud

Määräys ko

i muutostyö

n korjausk

anomaisten 

nkkeen aik

oista, jotka

 olevalle o

taan osallis

almistajat ja

ja heidän k

tärkeä sop

stuiden siirt

sisällyttää h

osta raken

pääurakoits

rakennusos

tetaan sopim

keen osa

okoelman o

valtion 

nushankke

aatimista. 

ella Maan

disrakennuk

oskee myö

ötä. Huolto

kohteen lu

todennetta

kana eri 

a kootaan

osapuolelle 

stuu niin ra

a tavaranto

keskeisimm

pia kaikissa

rtyminen so

huoltokirjan

nuttaja sis

sija sisällytt

sien, tarvi

musteknise

puoli on 

4 (42)

osassa G2,

tukemassa

isiin liittyen

käyttö- ja

kselle, jota

ös tällaisen

kirjan tulee

uovutuksen

vissa. /1./   

osapuolten

n yhdeksi

on annettu

akennuttaja,

imittajatkin.

mät tehtävät

a hankkeen

opimus- ja

n laatimisen

ällyttää ne

ää vaaditut

kkeiden ja

esti aukoton

sitoutunut
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Kuva 2. H

Eri tahoilta

Tilaaja tai

kiinteistön

Koordinoij

rakennutta

Aineiston 

-osa ja t

suunnittel

sisällyslue

yhdessä 

Koordinoij

Huoltokirjan l

a tulevan ai

 rakennutta

n huollosta j

jana voi t

aja. /2./ 

kokoamise

tavoitteellis

ijoiden an

ettelot ja vä

suunnittelij

ja huolehtii

aadinnan os

ineiston yhd

aja valitsee 

ja kunnossa

oimia esim

n lisäksi ko

et käyttöik

ntamien tie

älilehdet ja 

joiden, kiin

myös, että

sapuolet ja te

distämiseen

koordinoija

apidosta ta

merkiksi jok

oordinoijan t

kä- ja kun

etojen pe

päivittää hu

nteistönhoit

ä talon kai

ehtävien jaka

n nimetään 

aksi henkilö

i tarvittava 

ku hankke

tehtävänä o

nnossapitoja

rusteella. 

uoltokirjan 

to-organisa

kki huolto-

autuminen /5

huoltokirjan

ön, jolla on 

asiantuntija

en suunnit

on laatia hu

aksot taulu

Koordinoija

takuuajan p

ation ja i

ja kunnos

./ 

n laatija eli k

riittävä asia

a-apu käyte

ttelijoista, 

uoltokirjan y

ukot rakenn

a laatii h

palautteen 

isännöitsijä

ssapitokohte

5 (42)

 

koordinoija.

antuntemus

ettävissään.

valvoja tai

yhteystiedot

nuttajan ja

huoltokirjan

perusteella

n kanssa.

eet löytyvät

  

. 

s 

. 

i 

t 

a 

n 

a 

. 

t 



 

 

 

huoltokirja

huoltokirja

yhteydess

Rakennutt

suunnittel

laajuudelta

päättää ki

sisäilmast

suunnittel

kiinteistön

perehdyty

tarvittavat 

Suunnittel

urakoitsijo

sekä kun

käyttöajois

arkkitehdi

kirjaavat 

suoritettae

lisäksi, ki

ilmenee h

täydentäm

Pääurako

tarvittavien

laatijalle. P

varusteide

huoltokirja

hankintaso

kuuluu 

rakenteide

suorittami

kiinteistön

asta eikä 

aan ja että 

sä. /2./, /5./ 

tajan tehtä

ijoiden ka

aan ja uus

inteistön oh

toluokkien 

ijoiden kan

n omistajal

ys suoriteta

muutokset 

lijat osallis

oiden täyttä

nnossapitot

sta, kukin 

n laatimat p

huoltokirja

essa. Arkki

inteistön y

hoidettavat 

minen huolto

itsija huole

n tietojen 

Pääurakoits

en, laitteid

an yhte

opimuksien

kiinteistönh

en, laitteide

seen. Esi

nhoito-organ

eri suunn

luovutusas

viin kuuluu

anssa kiin

simiskustan

hjeelliset kä

ja pinta

nssa. Rake

le ilman a

aan urakoits

takuuvuod

tuvat huolt

ämät konek

oimenpiteet

oman vast

paikantamis

aan työtur

tehdin vast

leistietojen 

ulkoalueet 

okirjan pinta

ehtii aliurak

ja aineisto

sija kokoaa 

en ja pin

eystieto 

n osalta. H

hoito-organi

en ja järjes

merkiksi S

nisaation pe

nittelijoiden 

siakirjaluette

u koordinoij

nteistön k

nnuksiltaan 

äyttöarvot s

amateriaalie

ennuttaja m

aiheetonta 

sijan toime

en päättyes

tokirjan laa

kortit, huolto

t ja antam

tuualueensa

spiirustuspo

rvallisuuden

tuuseen ku

kokoamine

ja -kaluste

arakenteet o

koitsijoilta s

ojen kerää

myös huon

tarakenteid

lomakkee

Hankkeesee

saation p

stelmien ho

Skanskassa

erehdyttäm

toimialuei

elon asiakirj

jan nimeäm

käyttöikätav

merkittävil

uunnittelijoi

en päästö

myös valvo

viivästystä

esta ja että

ssä. /5./  

adintaan ta

okirjamallin 

malla suos

a mukaises

ohjat huolto

n kannalta

uuluu paika

en, piha-al

eet sekä sis

osioon. /5./

sekä tarvik

misestä ja

neiston käyt

den käyttö-

en rak

en osallistu

perehdyttäm

oitoon ja hu

a järjestetä

istilaisuus,

den raja-a

jat ovat aja

misen lisäk

voitteet ja

le rakentei

iden esityst

öluokkien 

oo, että hu

ä, huoltoki

ä huoltokirja

arkastamalla

huoltotaulu

situkset te

sti. Suunnit

okirjan ohjei

a huomioit

ntamispiirus

uepiirustuk

sä- että ulk

kkeiden ja 

toimittaa 

ttöohjeisiin 

- ja hoito-

kennusvaihe

vien urako

minen ura

uoltoon sek

ään yhtein

johon myös

alueille jää

an tasalla lu

ksi määrittä

a kunnoss

ille ja rake

ten pohjalta

valinnasta 

uoltokirja l

rjan käyttö

an sisältöö

a kiinteistö

ukot, -ohjee

eknisten jä

ttelijat täytt

istuksen m

tavat asia

stuspohjien

ksen laatim

kopintarake

laitteiden 

aineistot h

kuuluvien k

-ohjeet ja 

eessa 

oitsijoiden v

akkaansa 

kä töiden t

nen isänn

s esimerkik

6 (42)

ä puutteita

uovutuksen

ää yhdessä

sapitojaksot

ennusosille,

a ja päättää

yhdessä

uovutetaan

öön liittyvä

ön tehdään

ökohtaisesti

et, käyttöiät

ärjestelmien

tävät myös

ukaisesti ja

at huoltoa

n laadinnan

inen, josta

ennetietojen

toimittajilta

huoltokirjan

kalusteiden,

täydentää

solmittujen

vastuuseen

kuuluvien

turvalliseen

öitsijän ja

ksi kohteen
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LVI-urako

toimintaa. 

3 Tutki

3.1 Ska

Skanskan

pohjaisen 

nimikkeist

ohjekortte

KH 90-0

häiriötilant

vaatiessa.

Rakennus

vuonna 2

suoranais

perustaulu

Huoltokirja

yhtiötä ta

hoitokohte

Uutta huo

sitä KH-k

sisällyttäm

sisällyttää

huoltohen

Myös ny

huoltotaul

antamiin 

suunnitelt

itsija osallis

/2./, /5./ 

imuksen v

nskan nyky

 nykyisin k

mallin hu

tön mukais

eja KH 90-40

0226 kosk

teiden ohje

.  

stieto Oy on

003, jota o

esti käyttä

ukot ja h

amallin laa

ai muuta v

eilleen. /6./ 

oltokirjamall

kortistossa 

mään ne ny

. Tällaisia K

kilöstön pe

ykyiseen h

ukoiden sis

ohjeisiin, jo

ukäyttöikä. 

stuu esittele

vaiheet 

yinen ja KH-

käytössä ol

uolto- ja ta

sesti ja nii

0016 koskie

kien tarkas

eita. Malliin

n julkaissut 

on määräaj

ämään kiint

hoito- ja 

adinnan tar

vastaava t

ia laadittae

olevaan 

ykyiseen m

KH-kortiston

rehdyttämis

huoltokirjam

sältöä, huo

olla pyritää

 

emällä muu

-kortiston hu

leva huolto

avoitteellise

iden sisält

en tavoittee

stus-, hoit

n on tehty

KH-kortisto

join päivite

teistön huo

huolto-ohje

rkoituksena

tahoa, joka

essa on ny

huoltokirjam

alliin tehdy

n ohjeen ulk

slomake se

malliin tehty

oltovälejä s

än varmista

un muassa

uoltokirjama

okirjamalli o

t käyttöikä

ö noudatta

ellisia käyttö

to- ja huo

y muutoksi

osta ladatta

tty.  Asuin

oltokirjana, 

eet kiintei

 on palve

a laatii hu

kyistä huol

malliin. Uu

yt lisäykset,

kopuolisia l

kä välilehti 

yjä kokem

sekä huolto

amaan rake

 kiinteistön

alli 

on laadittu 

taulukot on

aa lähtökoh

öikiä ja kunn

olto-ohjeita 

ia sekä lis

van Asuinta

talon ATK 

mutta se 

stön huol

lla isännöi

uoltokirjan 

tokirjamallia

teen huolt

jotka tulisi

isäyksiä on

koskien as

musperäisiä 

-ohjeita ve

ennus- ja 

n ilmanvaiht

vuonna 19

n laadittu 

htaisesti K

nossapitoja

sekä po

säyksiä, ta

alon ATK -h

-huoltokirja

e sisältää 

ltokirjan la

itsijätoimisto

omille isän

a käytetty 

tokirjamallii

i myös uut

n muun mua

suntokohtia 

muutoksi

errataan KH

laiteosien 

7 (42)

tokoneiston

997. Excel-

Talo 90 -

KH-kortiston

ksoja, sekä

oikkeus- ja

arpeen niin

huoltokirjan

aa ei pysty

tärkeimmät

aatimiseksi.

oa, huolto-

nnöinti- tai

vertaillessa

n pyritään

teen malliin

assa uuden

muutoksia.

a koskien

H -kortiston

toiminta ja
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a 
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KH-kortist

perustaulu

pääosin k

kehitetty y

saatu help

pohjautuv

joita on vo

3.2 Viite

Insinöörity

1999 Ra

huoltokirja

lisäksi, o

ohjekortti 

käyttöön h

Huoltokirja

toteutusva

pääsääntö

Kiinteistön

huoltokirja

käyttö- ja

laitejärjest

tarkempaa

määrittele

nimikkeist

ohjekorttii

3.3 Tak

Insinöörity

joilla rake

laiteosien 

tossa julka

ukot sekä 

käytetään. 

yksiselitteise

ppolukuisem

at aiemmin

oimaan tulle

eaineisto 

yössä laadi

kennustieto

an käyttö” 

ohjekortissa 

onkin lisätt

huoltokirjan 

an yhtenä

aiheessa a

öisesti KH- 

n tekniset k

amallista p

a ympäristö

telmien käy

a tietoa, jon

emään tarke

töä soveltae

n verrattuna

uutyöaineis

yön yhtenä 

ennus- ja la

toiminnast

aistun Asu

yleiset hoit

Asuintalon 

emmiksi ja 

mmaksi van

n KH-kortist

eiden rakenn

itun huoltok

o Oy:n jul

mukaisest

on ohjee

ty huoltokir

täydentävä

ä sisältök

arvioidut k

kortistossa

käyttöiät ja 

oiketen, oh

öolosuhteide

yttöiästä ja 

nka ansiost

emmin. Ohje

en, jossa ra

a kattavamm

sto, henkilöh

tärkeimmis

aiteosien tav

a saadaan 

intalon AT

to- ja huol

ATK -huo

taulukoiden

nhaan mall

tossa julkais

nusmääräy

kirjamallin 

lkaiseman 

ti. Huoltoki

et huoltoki

rjamallin liit

änä käyttö-o

kohtana m

kunnossapi

a vuonna 20

kunnossap

hjetiedostos

en vaikutu

kunnossap

ta rakennus

etiedoston r

akennus- ja

min. 

haastattelut

stä tavoittei

voitteelliset

varmuus s

TK -huoltok

to-ohjeet, j

oltokirjan ta

n ulkoasuun

iin verrattu

stuihin tark

ksien ja EU

sisältökohd

ohjetiedos

irjaan sisä

rjan asian

teeksi, huo

ohjeena. 

määriteltävä

tojaksot s

008 julkaist

pitojaksot” m

ssa on hu

uksesta syn

idon tarpee

s- ja laitejä

rakennus- j

a laiteosat o

t ja tiedon a

sta on mää

t käyttöiät s

suoritettavie

kirjan hyöd

oita uudes

aulukoissa 

n tehdyillä m

na. Mallin h

astus-, hoit

U-standardie

dat, on pää

ton: ”KH 

llytettävien 

mukaisesta

olto-organisa

ät tavoitte

sekä toime

tun ohjetied

mukaisesti. 

uomioitu ra

ntyvät rasit

esta on saa

rjestelmien 

a laiteosat o

on määritelt

analysointi 

äritellä huol

saavutetaan

en tarkastu

dyllisintä s

ssa huoltok

esitettäviä 

muutoksilla 

hoito- ja hu

to-, ja huolt

en myötä pä

äosin laadi

90-00268 

asiakokon

a käytöstä.

aation ja is

eelliset kä

enpiteet o

doston: ”KH

Skanskan 

akennus- ja

tukset. Ra

atu myös aja

käyttöikiä 

on lajiteltu T

ty aiemmin 

ltokirjan hu

n ja että ra

ksien välise

8 (42)

sisältöä on

kirjamallissa

asioita on

on taulukot

uolto-ohjeet

to-ohjeisiin,

äivitetty.   

ttu vuonna

Asuintalon

naisuuksien

 Kyseinen

sännöitsijän

äyttöiät ja

on laadittu

H 90-00403,

nykyisestä

a laiteosiin

kennus- ja

ansaatossa

on pystytty

Talo 2000 -

julkaistuun

olto-ohjeet,

akennus- ja

eksi ajaksi.
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Tutkimuks

lisäksi Sk

henkilöstö

Skanskan

niiden syn

kustannuk

vuositarka

B-etuliittee

tulee kesk

mahdollisu

lisäksi, hu

kirjattavia 

rakennus-

kiinteistön

kuitenkin 

virheiden 

Osana ins

kesken, jo

Yhtenä he

Takuutöid

virhevastu

töiden yht

jälkeisiin k

virhevastu

tyypillisest

ohjeilla. H

sekä esim

rakennus-

huomiota.

Henkilöha

laatijan, s

toimivan 

sen pohjana

kanskan ker

öryhmien sa

 urakoimiss

ntyajan mu

kset kirjat

astuksen jäl

ellä. Kiinteis

kittyä pidem

uus täsme

uolto-ohjeid

reklamaat

- ja la

nhoidossa e

pystyttävä 

määrästä.  

sinöörityötä 

otka kaikki 

enkilöstöryh

en työn

uukorjauksia

teydessä se

korjauksiin. 

uukorjaukse

ti sisältävä

Huoltoteknis

merkiksi bet

- ja laiteosie

   

aastattelu jä

sekä Skans

Alexander 

a on insinöö

räämää tak

aamaa koke

sa kohteissa

kaisesti A-

aan enne

lkeen kymm

stöhuollon 

mmällä aika

ennetyillä 

en kehityks

ioita. Rekla

aitejärjestelm

erityisesti ke

erottelema

     

järjestetää

käyttävät 

hmänä järje

njohtajat 

a suorittae

ekä mahdo

Haastattel

et, kahden v

t ja voitais

sten ongelm

toniyhdistyk

en huolto-o

ärjestetään

ska Kotien 

Espinosa

örityössä kä

kuutöiden k

emusta nyky

a luovutuks

ja B-littero

en takuu-

menvuotisva

näkökulmas

avälillä synt

huolto-ohje

sessä on k

amaatiokirja

mien on

eskittyä. Re

an rakennu

n henkilöha

huoltokirjaa

estetään ha

käyttävät 

ssaan, kah

ollisesti ede

un päätavo

vuoden taku

siinko näide

makohtien s

ksen julkais

ohjeiden osa

myös Sk

edustajien 

an haastat

äytetty KH-

kustannus-

yisen huolto

sen jälkeen 

oille. Kohte

tai vuo

astuuaikana

sta katsottu

tyneisiin ku

eilla vaikut

käytetty koh

auksista nä

gelmakohda

klamaatio- j

usaikaisten 

aastatteluita

a oman toi

aastattelu ta

huoltoki

hden vuod

ellä mainittu

oitteena onk

uutarkastuk

en määrää 

selventyess

suista saata

alta, joiden 

kanskan ete

kanssa. H

ttelun päät

kortiston yle

ja reklama

okirjamallin 

syntyvät ku

en luovutuk

ositarkastus

a syntyvät k

una, kustan

ustannuksiin

ttaa. Taku

hteiden 10-

ähdään aih

at, joide

ja takuutyöt

virheiden o

a Skanskan

mialansa m

akuutöiden 

rjaa ens

en takuuta

ujen virheva

kin kartoitta

set ja näide

vähentää 

ä, pystytää

avaa tietoa 

huoltoon t

eläisen alu

Huoltokirjan 

tavoitteena 

eisten huol

aatioaineisto

käytöstä.  

ustannukse

ksen jälkee

sta A-etuli

kustannuks

nnuksien ta

n, sillä juur

uutyökustan

-vuotisvastu

healueittain 

en huolto

tietoja käyte

osuus huo

n eri henkilö

mukaisissa 

työnjohtaji

simmäisen 

arkastuksiin

astuiden mä

aa, mitä työ

en jälkeiset 

tarkennetu

än Maa- ja 

hyödyntäm

ulisi kiinnitt

ueyksikön h

laatijan työ

on selvi
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Insinöörity
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kiinteistök

huoltokirja

hankkeiss

huolto- ja

mukaisest

sillä käyte

soveltaen 

muutostyö

Huoltokirja

oletusaset

erikseen 

useiden v

kopioivat s

kirjaamise

tekstit muo

Uuden h

insinöörity

tietojärjest

huoltokirja

laatijalle s

laadintaan

 

la huoltoki

an käytettä

un myötä 

käyttöturval

den huoltoki

yön tulokse

huoltokir

kohtaista 

amallia on

sa, ellei han

a käyttöikät

ti. Muutosta

ettävää nim

siltä vaa

öhön vaadit

an laadinn

tukset, jollo

huoltokirjaa

älilehtien vä

solun sisäll

elta moneen

otoillaan Sk

huoltokirjam

yön valmi

telmään. In

amallin pere

sekä takuut

n ja käyttöö

rjan laatim

ävyyden pa

saamaan h

lisuuteen lii

rjamallin ra

ena laaditaa

rjamalli, jo

huoltokirja

 mahdollis

kkeen tilaaj

taulukoiden

a uudempaa

mikkeistöä j

adittavien n

tavaa aikaa

nan helpo

oin jokaise

a paperille 

älillä siirtym

ön jokaisee

n kertaan. H

kanskan gra

mallin käy

stumisen 

nsinöörityön

ehdytystilais

töiden työn

n liittyviä as

mista saata

arantamise

huoltokirjaa

ittyviä näkö

akenne ja si

an Skansk

ota pystyt

aa tyyp

sta käyttää

ja tai raken

n osalta Ta

an Talo 20

joudutaan 

nimikkeistö

a ollut riittäv

ottamiseksi,

en välilehde

tulostettae

misen helpot

en tarvittava

Huoltokirjam

aafisen ohje

yttöönotto 

jälkeen, 

n luovutuks

suus Skans

njohtajille. E

sioita.  

aisiin helpo

ksi. Skans

n liittyvää 

kantoja.  

sältö  

an omiin k

tään käyt

pilliseen 

ä myös m

nuttaja muu

alo 90 -nim

00 -rakenn

huolto- ja 

ä laajemp

västi muutos

, huoltokir

en tulostus

essa. Malli

ttamiseksi s

aan kohtaan

mallin laadin

een mukaise

on sovitt

tallentama

sen yhteyd

ka Eteläise

Esittelytilais

otettua sek

ska Kotien

markkinoin

kohteisiin k

tämään p

asuinkerro

muissa Sk

ulla tavoin m

mikkeistöön

usosanimik

käyttöikätau

ien käsitte

styön suorit

rjamalliin 

sasetuksia 

in lisätään 

sekä yksink

n, jolla välty

nnan lopuks

esti.  

u Skansk

alla malli 

essä järjes

n alueyksik

uuksissa k

kä kehitys

n edustajilt

nin näköku

käyttöön tul

pohjana la

ostaloon. 

kanskan u

määrää. Ma

n KH-kortis

kkeistöön e

ulukoissa k

eiden johd

ttamiseksi. 

lisätään t

ei tarvitse

 lisäksi hy

kertaisia koo

ytään samo

si, mallissa 

kalla maa

Skanska

stetään lisä

kön osalta, h

käsitellään h
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nlaajuisesti
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rak
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kilöhaasta

uutöiden työ

aastattelut ta

ero Kirjalain

aastattelun t

aastattelujen

ien keske

an parissa

ästi suorite

astuksen tai

inittujen virh

lun päätavo

uuttuuko n

kennus-osia

oltokirjan la

nko joitain 

allista tulisi 

attelut 

önjohto 

akuutöiden 

en, Reijo S

tavoitteet 

n yhtenä ry

n. Takuutö

a työskente

ettavien vir

i kahden vu

hevastuiden

oitteina on k

nykyisen h

a, joiden h

aadintavaihe

selviä rake

muuttaa. 

työnjohto 1

alo, Juha K

yhmänä jär

öiden tekij

elevistä h

rhevastuuko

uoden takuu

n määräaiko

kartoittaa:  

huoltokirjam

huoltoa ja 

eessa.  

ennusosien 

3.2.2014 ja

Koivisto, Per

rjestettiin ha

jät ovat y

enkilöistä. 

orjausten 

utarkastukse

ojen jälkeis

mallin huo

kunnossa

tarkastus-

a 21.2.2014 

rtti Lång, Al

aastattelu S

yksi keske

Huoltokirja

määrään e

en yhteydes

iin korjauks

oltotaulukois

pitoa ei o

ja huoltovä

 

eksi Vanha

Skanskan t

eisimmistä 

an sisältö 

ensimmäise

ssä sekä m

siin.  

sta joitain

ole osattu 

älejä, joita 
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4.1.2 Ha

Ensim

tulisi 

huolto

on sijo

suorite

Huolto

yleisoh

huolto

esime

yhdest

tarkas

aineist

yksi k

jatkoss

Vain 

kunno

Huolto

ja kun

nteistöön y

sällyttää huo

simerkkinä ö

oltotauluko

ukolämmity

nkä tyypp

arkoituksena

heet, joista

stannuksia 

ytetään Ska

klamaatiokir

aastattelun y

mmäisenä as

olla mahd

tehtävät se

oiteltu huol

ettujen huol

okirjamallin 

hjeen muka

-ohjeet läp

rkiksi vesik

tä tarkastu

tus suorite

tostakin on

kustannuksi

sa erityistä 

poikkeusti

ssapitojaks

okirjaa laad

nnossapitoj

yleisimmin 

oltotaulukoi

öljylämmitys

ihin, koska

ysverkostoo

pisiä koht

a on käyd

 suurimma

vähentää 

anskan viim

rjauksia   

yhteenveto

siana kesku

ollisimman 

ekä niihin si

ltokirjan eri

tojen kirjaa

huoltovälit 

aisesti. Haa

i, niiden pa

katon tarka

uskierrokses

ettaisiin se

 nähtävissä

en aiheutta

huomiota. 

lanteessa 

sot sekä h

ittaessa py

aksojen tie

sisältävät 

ihin vain yl

sjärjestelmä

a asuinke

on. 

teissa yle

dä läpi ne 

at kustannu

tarkemmilla

mevuosien t

ustelua her

helposti l

isältyvät hu

i osioihin, 

minen. 

sekä -ohje

astattelussa

aikkansapitä

astuskierros

sta vuode

ekä keväis

ä, että juur

ajista ja n

kiinteistöö

huolto-ohjee

ystyttäisiin n

edot helpos

rakennus-

eisimmin kä

ään sisältyv

rrostalot p

eisimmin 

takuutyök

ukset ovat

a huolto-oh

takuutyökus

rätti huoltok

luettavissa 

uolto-ohjeet

hankaloituu

eet on ens

 päätettiin k

ävyyden va

ten määrää

ssa kahtee

in että sy

ri vesikaton

näiden huo

ön sisältyv

et päätettii

näiden rake

sti poistam

ja laiteos

äytettävät r

viä laiteosia 

pääsääntöis

suoritettava

kustannukse

syntyneet 

hjeilla. Kust

stannusten 

kirjan käytet

kuluvana 

. Mikäli huo

u huoltoteh

isijaisesti m

käydä ohjee

armistamise

än, joka m

en tarkast

yksyisin. Ta

 sekä julkis

lto-ohjeistuk

vien raken

n siirtää o

ennus- ja la

maan, mutta

at. Tarkoit

rakennus- j

ei ole syytä

sesti ovat 

at takuuty

et ja rekla

 ja voitais

tannuksien 

toteutumat

ttävyys. Hu

vuonna s

oltoon liittyv

htävien seu

määritelty K

elliset huolt

eksi. Muuto

muutettiin o

tuskierrokse

akuutyökus

sivun vesiv

kseen tulis

nnus- ja 

omalle väl

aiteosien hu

a poikkeus
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uksena on

a laiteosat.

ä sisällyttää

kytkettynä

yöt ovat?

amaatioiden

siinko näitä

vertailussa

tietoja sekä

uoltokirjasta

suoritettavat

vät tehtävät

ranta sekä

KH-kortiston

tovälit sekä

oksia tehtiin

hjeellisesta

een, jolloin

stannuksien

vuodot ovat

si kiinnittää

laiteosien

ilehdelleen.

uolto-ohjeet

stilanteessa
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myös 

tarpee

poikke

allasla

uudisr

sekä k

Nykyis

vuosita

huone

silmäm

huolto

vuosita

kiinteis

takia.  

KH 

vuositt

huolto

viisivu

viittaus

määrit

Huolto

tehtiin 

huollo

suorite

korkea

jakaut

Huolto

kiinteis

nouda

määrit

Skans

lisäämään

ettomalta ku

eustilanteide

aitteet ja k

rakentamise

kiilahihnakä

seen hu

arkastukses

eistoista vu

määräisesti 

kirjan sis

arkastuksia

stön huolto

-ortistosta

taistarkastu

kirjamalliss

otistarkastu

s koskien k

tellään tarka

okirjamallin 

muutoksia

n osalta. 

ettavaksi h

ammaksi ku

umisesta te

okirjan luov

stön käyttö

attamaan k

tellyssä laa

skan vastuu

n huoltokir

uormittamise

en ohjeita 

kylmäteknis

en käytöstä

yttöiset pois

uoltokirjama

sta, jossa 

osittain. O

rakenteid

sältämät 

a ei päätetty

osopimukse

a löytyvä

uksen sijas

a päät

uksella, mu

kiinteistön la

astukseen l

huoltoyhtiö

a lämpöpat

Molemma

huoltoyhtiön

uin mitä as

ehdään kiint

vutuksen yh

öön liittyen

kiinteistön 

juudessa. A

u kata huol

rjaan. Näi

elta ja huolt

 ovat es

et järjestel

ä poistunee

stoilmapuha

alliin on 

pistokoel

Ohjeen muk

en ja lait

huoltotehtä

y kuitenkaan

een yleisest

ä ATK-h

sta huone

tettiinkin 

tta varsina

aatimaa pitk

iittyvät tehtä

ön ja asukk

tterien sekä

at tehtävä

n toimesta

sukkaalta v

teistökohtai

hteydessä

n. Allekirjo

hoitoon ja 

Asiakirjassa

ltokirjassa 

n tehtäess

totehtävien 

simerkiksi, 

lmät. Sam

et rakennus

altimet. 

kirjattu

uontoisesti 

kaisesti, ta

tteiden ku

ävät huo

n lisätä uute

ti sisälly s

huoltokirjam

eistojen v

asuntojen

iseen huolt

käntähtäime

ävät. 

kaan välise

ä huoneisto

t muutetti

a, koska 

voidaan va

sesti.  

allekirjoittaa

oituksellaan

huoltoon 

a on myös

määriteltyje

sä vältytää

seuraamin

öljylämmity

alla huolto

s- ja laiteo

 kohta 

tarkasteta

rkastuskier

ntoa ja s

neistoja 

een huoltok

en vaativie

malli sisä

iisivuotistar

n vuosi

to-ohjeesee

ensuunnitel

en vastuun

okohtaisten

in asukka

tehtävien 

aatia. Lopul

a kiinteistö

n kiinteistö

liittyviä te

maininta, 

en kiinteistö

än huoltot

nen helpottu

ysjärjestelm

otaulukoista

osat kuten 

asuinhu

aan 10% 

rroksella ta

samalla su

koskien. 

kirjamalliin, 

en suurien 

ältää hu

rkastuksen. 

itarkastus 

en lisätään 

maa, jossa

njakautumis

n ilmanvaih

aan vastu

vaativuus

llinen päätö

ön edustaja

ön edustaj

ehtäviä hu

jossa kerro

önhuolto-org
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koska se ei
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ös vastuun

a asiakirjan

a sitoutuu

oltokirjassa

otaan, ettei

ganisaation
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Haastattel
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 Kii

ännöitsijän 

kojen korjaa

okirjan kä

kirjan yhten

dessä synt

rjoista. Täm

n aikana, es

dessä. Jatk

itelma-asia

kohteissa” 

kiinteistön

okirjan käy

kanskalle jä

nska Kodit 

aastattelut ta

ari Liesivesi

aastattelun t

aastatteluide

n kanssa. 

otannon ra

nnittelu, ma

lun päätavo

sunnon käyt

nteistöhuol

vastuulla o

amista. 

yttö kohte

nä osana ol

tyy usein 

mä johtuu 

simerkiksi k

kossa huolto

kirjat läpi y

-asiakirjaan

n edustaja

yttö kohteis

äävään huo

henkilöstö

akuutöiden 

, Tuomas K

tavoitteet 

en yhtenä 

Skanska 

kennuttamis

aan hankint

oitteina on k

ttöturvallisu

lon työsuor

olevien huo

eissa” -asia

levaa luovu

erimielisyyt

pääsääntö

kiinteistönho

okirjan luov

yhdessä kii

n tehdään l

vahvistaa

sa” -asiaki

ltokirjakopio

työnjohto 5

Koivula, Alek

ryhmänä 

Kotien e

stehtävissä

ta sekä mar

kartoittaa: 

uden huom

ritusten työt

oltotehtävie

akirjaan p

utusasiakirja

ttä kiinteist

öisesti asia

oito-organis

vutuksen yh

inteistön ed

isäys luovu

a allekirjoit

rjasta lisätä

on alkuun.  

5.3.2014 

ksi Vanha-P

järjestettii

dustajat ty

ä, joihin k

rkkinointiin l

mioiminen hu

urvallisuude

en laiminlyö

äätettiin te

aluetteloa. K

töön luovu

kirjojen kat

aatiossa ta

hteydessä k

dustajan ka

tetuista suu

tuksellaan. 

ään sekä y

  

Patokoski 

n haastatt

yöskentelev

kuuluu muu

iittyvät tehtä

uoltokirjassa

en huomioim

önnistä aih

ehdä lisäy

Kiinteistön t

utetuista su

toamisesta 

apahtuvien m

käydään lu

anssa ja ”H

unnitelma-a

Allekirjoite

yhtiölle luov

telu Skans

vät Skans

un muass

ävät. 

a 

minen huolt
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tokoneiden 

jonka muka

yhteydessä
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ta.  
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kysymyksiä
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na on, että 

e, vaan p

vaan asuka

vaadittava s

yhteenveto

mäisenä asia

ja kuinka 

ssa. KH-ko

seisten ra

huoltoteh

aisesti huolt

ä. Insinöör

seen liittyvä

okirjan mu

ty lisäys ko

aus koski

maankäyttö

koelman os

. Huoltokir

iden tekem

seen suori

ollon ja siivo

vesikaton ja

lisäyksen

vaadittavie

ilmi, että ki

liittyen h

rakennetied

tilojen 

on esitelty.

huoltokirja

pintarakenne

askansioon.

sisältö asukk

ana keskus

työturvallisu

ortiston ATK

akennus-

htävien suo

tohenkilön t

rityössä la

ät työturva

ukaisesti, m

oskien yleisi

ien Suom

ö- ja rake
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dot. 

, oman vast

en tilojen 

rakennes

ä LVIS-suu

armistamise

mista. Yksit

akennus- ja

ot 

sisältävät 

t tilat käyttö

eistöstä. Nä

tiedot päiv

rjestelmien 

tehty kood

porrashuone

edot osio 

isännöinnin

osallistuvien

teystiedoista

kä erikoish

naikaisiin

hteystiedot

nkilöiden yh

organisaatio

an täsmenn

u- ja rake

allisteknisten

tuualueens

huollon j

suunnittelija 

unnittelijat o

esta tai vaa

tyiskohtaise

a laitejärjest

kiinteistön 

ötarkoituksin

ämä tiedot 

vitetään es

muuttumis

di, joka siir

eiden tunnu

on jaettu k

n ja 

n yritysten 

a. Käytöna

huollon ku

korjausha

kirjataan 

hteystietoja 

ossa on ta

nystä. Rake

entamispros

n liittymie

a mukaises

ja siivouks

vesikaton

omat lisäyks

adittavien h

et työturva

telmän huol

yleistiedot

neen, joista 

pysyvät yle

simerkiksi k

sen yhteyd

rtää ko. kiin

ukset kaikkii

kolmeen os

huollon 

ja vastuuh

ikaisiin yhte

uten hissi-

ankkeisiin 

erikseen. 

on mahdol

apahtunut m

entamisen y

sesseissa 

en ja tal

sti. Kohteen

sen suoritt

n ja piha-

sensä esim

henkilösuoja

llisuuden k

lto-ohjeiden

t, kuten om

kiinteistöä 

eensä pitkä

kiinteistön 

essä. Laad

nteistön nim

n tiedoston

saan, jotka 

yhteystiedo

henkilöiden 

eystietoihin 

ja sähkö

osallistuv

Korjaushan

lista hyödyn

muutos ja a

yhteystiedot

mukana o

lokohtaisten

n arkkitehti 

ttamiseen 

-alueiden 

merkiksi huo

aimien käyt

kannalta hu

n yhteydess

mistus, laa

tuntematon

ään muuttu

käyttötarko

ditun huolt

men sekä h

n välilehtiin. 

a koostuvat

oista, su

yhteystied

kirjataan is

öhuollon yh

vien yrity

nkkeisiin o

ntää esimer

aiemmin su

t -taulukkoo

olleiden y

n suojelu

21 (42)

määrittelee

vaadittavat

mahdolliset

oltokohteen

östä ennen

uomioitavat

sä.  

ajuus sekä

nkin henkilö

mattomina,

oituksen ja

okirjamallin

huoltokirjan

  

kiinteistön

uoritettuihin

doista sekä

sännöinnin,

hteystiedot.

ysten ja

osallistuvien

rkiksi silloin

uoritettuihin

on kootaan

ritysten ja

henkilöiden
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Huoltokirja

siihen me

tehtävä on

yhteystieto

Kuten kiin

myös rake

Kohteen 

urakoitsijo

yhteystieto

tietojen sii

1.7 Pereh

KH-kortist

lisäys kos

kiinteistön

perehdyttä

määritelty

kiinteistön

kiinteistön

2. Teknine

2.1 Ohjee

Huoltokirja

täydennet

Ohjeellisii

yhteiskäyt

veden kul

toimesta 

laajuudess

kiinteistös

laajuudess

an koordin

ennessä s

n täyttää pu

otaulukkoa 

nteistön kä

entamisen y

hankintas

oiden tiedo

otaulukot l

irtämistä sa

dyttäminen 

ton ATK-hu

skien kiinte

nhoitosopim

ämistä sii

ihin laatuta

nhoitajalla o

n ylläpidon la

en hoito ja h

lliset toimin

amalli sisä

tään suunn

n toiminta-

ttötilojen os

utuksen tav

pistokoeluo

sa. Energia

sähkön las

sa. Mitattuj

noija täyttä

olmittujen 

uuttuvat yhte

kiinteistön k

äytönaikaise

yhteystietot

sopimuksia 

ot Skanska

aadittiin va

aadaan nope

uoltokirjan 

eistönhoitoli

uksiin ja ta

ivousohjelm

asoihin. Oik

on vaaditta

aatutaso sä

huolto 

ta-arvot 

ältää perus

ittelijoiden 

-arvoihin on

alta, teknist

voitearvot. Y

ontoisesti 

an ja veden 

skutukseen 

ja toiminta-

ää huoltoki

kiinteistönh

eystiedot ki

käytön aika

en yhteyst

taulukon täy

laadittae

an omaan 

astamaan A

eutettua. 

ulkopuolise

ikkeen ja 

aloteknisiin 

man muka

kein suorite

vat tiedot 

äilyy kiinteis

staulukon 

esitysten p

n kirjattu s

ten järjeste

Yhteiskäyttö

eri sääolo

kulutusta s

liittyviä 

-arvoja verr

rjan laadin

hoitosopimu

inteistön kä

ana.       

ietotauluko

yttäminen h

ssa kirjat

tietojärjest

Ainoon laa

ena lisäyks

isännöitsijä

hoito- ja hu

aisiin siivo

etulla pere

sekä koulu

stönhoito ja 

ohjeellisten

pohjalta koh

sisäilmasto

lmien toimin

ötilojen sisä

osuhteissa 

seurataan lu

mittareita 

rataan kiint

ntavaiheess

uksien muk

äyttöönoton 

n alustava 

huoltokirjan 

taan tava

telmä Aino

adittua yhte

senä on h

n perehdyt

uoltotehtävii

ottaviin al

hdyttämisel

utus työn s

-huoltohenk

n toiminta-

hteen raken

n tavoitear

nta-arvot ja 

älämpötiloja 

huoltotaulu

ukemalla ka

huoltotaulu

teistölle mä

sa yhteysti

kaisesti. Is

 jälkeen se

a täyttämine

koordinoija

arantoimittaj

oon. Huolt

eystietopoh

huoltokirjam

ttämistä hu

in sekä siiv

lueisiin se

llä varmist

suorittamise

kilöiden vai

-arvojen os

nnuttajan pä

rvot asuinti

 -ajat sekä 

a mitataan h

ukoissa m

aukolämmö

ukoissa m

ääriteltyihin 

22 (42)

ietotaulukot

sännöitsijän

kä ylläpitää

en, kuuluu

an tehtäviin.

jien sekä

okirjamallin

hjaa, jolloin

malliin tehty

uoltokirjaan,

vousliikkeen

ekä näille

utaan, että

eksi ja että

htuessa 

salta, joka

äätöksestä.

ilojen sekä

energian ja

huoltoyhtiön

ääritellyssä

n, veden ja

määritetyssä

ohjeellisiin
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toiminta-a

seuraama

tarvittavat 

Jos ohjee

päättää k

tehtävät t

viimeistää

viranomai

sisäilmast

lämpötilan

2.2 Huolto

Huoltotaul

tarkastust

on laadit

esitettyjen

pohjautuv

henkilöhaa

Huoltokirja

sisältyviä 

kiinteistön

kunnossa

päättyessä

ohjeet on 

Teknisen 

toimenpid

yleistehtäv

ja B3) se

huoltotaul

Huoltokirja

käytetty T

rvoihin sek

aan laitejärj

muutokset

llisten toimi

kiinteistön 

toiminta-arv

än takuuvuo

smääräykse

totekijöiden

n sekä odot

otaulukot 

lukoihin on

en ja huolto

ttu KH-kor

n huoltoteh

iin huoltok

astatteluista

amallin huo

huoneistoje

n kunnoss

pitosuunnite

ä. Rakennu

lisätty huolt

hoidon 

evälien mu

vät (huoltot

ekä 10-vuo

ukoiden sis

amallin hu

Talo 90 ja

kä aiempien

estelmien t

. 

nta-arvojen

omistaja t

vojen muut

oden päätty

et ja 

, ilmavirtoje

usajan mää

määritelty 

ojen tehtävä

tistossa ju

htävien mu

kirjamallin 

a saatuje

oltotaulukot 

en huoltotö

sapito-ohje

elma on s

usosien, tar

tokirjan liitte

ja huollon

ukaisesti k

aulukko A),

otiskauden 

sällöstä on e

uoltotauluko

a S-95 -ni

n vuosien k

toimintaa s

n muuttamis

tai hallitus

tokset päiv

yessä. Ohje

ohjeet o

en, vesikalu

ärityksen os

kiinteistöö

ät, kohteet j

ulkaistun A

ukaisesti. A

huoltotaulu

en tietojen

eivät sisäl

öitä vaan h

lman laa

suositeltava

rvikkeiden j

eet osioon.

n huoltota

kolmeen os

, kalenterivu

huoltotehtä

esitetty luvu

oissa esitet

mikkeistöjä

kulutustieto

sekä tekem

seen ilmene

. Uudisrak

vittää huolt

eellisia toim

ottaa hu

usteiden virt

salta.  

n sisältyvie

ja ajoitukse

ATK-huoltok

ATK-huoltok

ukoihin teh

n ja niid

lä kiinteistö

huoneistojen

adinnan y

aa laatia 

ja laitteiden

aulukot on

saan, jotka

uoden huol

ävät (huolto

uissa: 2.31, 

ttyjen nim

ä. Kiinteistö

ihin, jonka 

ään laitejär

ee tarvetta, t

kennuksen 

okirjan koo

minta-arvoja

omioon 

taaman ja l

en rakennus

t. Huoltokirj

kirjan hoito

kirjan hoito

hdyt muut

den analy

öhuolto-orga

n huoltosuu

yhteydessä.

uudisraken

n tuotekoht

 ryhmitelt

a ovat päi

totehtävät (

otaulukko C

2.32 ja 2.33

ikkeiden ja

ön hoidon 

perusteella

rjestelmien 

tehtävistä m

takuuvuod

ordinoija hu

a määriteltä

sisälämpöt

ämpimän k

s- ja laitejä

jamallin huo

o- ja huo

o- ja huo

tokset on 

ysoinnin p

anisaation v

unnitelma t

. Pitkän 

nnuksen ta

taiset hoito-

ty huoltok

ivittäis-, vii

(huoltotaulu

C). Tarkem

3.  

aottelun p

ja huollon

23 (42)

a pystytään

toimintaan

muutoksista

den aikana

uoltokirjaan

äessä tulee

tilojen ja

käyttöveden

ärjestelmien

oltotaulukot

lto-ohjeissa

lto-ohjeisiin

määritelty

perusteella.

vastuuseen

tulee laatia

aikavälin

akuuvuoden

- ja huolto-

kirjamallissa

koittais- ja

ukot B1, B2

mpi kuvaus

ohjana on

n tehtävien
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esittämise

suppeita. 

numeroita

eroteltu T

sähköjärje

yleistehtäv

huoltokirja

alkuinen n

yleistilojen

Kiinteistön

huoltotaul

huoltotaul

voi olla 

saavuttam

koordinoija

A ja C 

huoltokirja

taulukoide

Kiinteistön

tavalla ja

kalenterivu

2.21 Päivi

Huoltotaul

kiinteistöh

ovat hoito

kiinteistöh

avaukset 

suoritusta 

kiinteistön

vuosittain 

eksi on ra

Käytettyjä 

a Talo 90 -

Talo 90 -n

estelmien s

vien ja tila

amallissa lis

numerointi L

n viikkokierr

n edus

ukkomuuto

ukoihin teht

esimerkik

miseksi teh

a tarkistaa 

ilmenee 

aan. Kiinte

en sarjat se

nhoito-organ

 luovuttaa 

uoden päät

ttäis-, viikoi

lukoiden e

hoidon yleis

o- ja huolto

hoidon tukip

ja varaosa

ei taulu

nhoitosopim

luovutettav

akentamisen

nimikkeistö

nimikkeistö

nimikkeistö

seuranta-, 

akokonaisu

säksi otettu

LVI- ja sähk

roksen esity

stajat k

kset läpi 

tävistä muu

ksi käyttöi

tävät muu

huoltotaulu

muutostarp

eistön käyt

uraaville 9 v

nisaatio kui

sekä huo

ttyessä. Dok

ittais- ja yle

ensimmäine

stehtävät s

osopimuste

palveluita ja

a- ja tarvik

ukkoon ki

usten mu

vassa palau

n käyttöön

öjä on tämä

ön mukaiste

n tunnuks

valvonta- j

uksia kosk

 käyttöön 0

köjärjestelm

ykseen. /3./

käyvät 

vuosittain

utoksista. H

kä-, energ

tokset. Ta

ukoiden sisä

peita, toimi

ttöön toim

vuodelle. /2

ittaa suoritt

oltotaulukot 

kumentit ar

istehtävät, t

en osa 

ekä ulkoalu

en mukaisia

a yleishoito-

ketilaukset.

rjata, vaa

ukaisten tö

uteraportissa

n kehitetyt 

än vuoksi la

en numerot

esta pistee

ja tarkastu

kevien tark

0-alkuiset lis

mien seuran

kiinteistönh

ja tekevät

uoltotauluk

giatalous-

akuuvuoden

ällön. Jos tä

itetaan niis

mitetaan lis

2./ 

tamansa te

että huolt

kistoidaan h

taulukko A

sisältää p

ueiden hoid

a tarkastus

- ja valvont

 Taulukkoo

an kiinteis

öiden suo

a. Hoito- ja 

nimikkeist

aajennettu 

tunnuksien 

ellä. Huolto

styyppisten

kastuskierro

säkoodit es

ta- ja valvo

hoito-organi

t niiden p

oihin tehtäv

ja asum

 päättyess

ässä vaihee

stä päivite

säksi mahd

htävät huo

tomuistiot k

huoltokirjan

päivittäis- j

don työteh

s- ja seura

tatehtäviä k

on määrite

tönhoito-org

rituksen k

huoltotöide

töt sellaise

lisäämällä 

loppuosaa

otaulukoide

n hoitotehtä

oksien tunn

simerkiksi G

ontatehtävill

isaation 

perusteella 

vien muutok

isolosuhdet

sä myös h

essa huolto

etyt versiot

dollisesti k

ltotaulukoih

kiinteistön 

n kohtaan A

ja viikoitta

tävät. Näm

antatoimenp

kuten liputu

eltyjen huol

ganisaatio 

kiinteistön 

en yhteydes

24 (42)

enaan liian

tarkentavia

n, jotka on

en LVI- ja

ävien sekä

nuksille on

G.0- ja H.0-

e sekä 052

esittämät

päätöksen

ksien syynä

tavoitteiden

huoltokirjan

otaulukoihin

t kuhunkin

korjatut B-

hin sovitulla

edustajalle

rkisto.  

aistehtävät,

mä tehtävät

piteitä sekä

kset, ovien

ltotehtävien

vahvistaa

omistajalle

ssä havaitut
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häiriöt se

huoltomui

Huoltotaul

huoltotaul

huoltotaul

huoltoteht

sarakkees

työtehtävie

kiinteistöh

sisältyväs

Huoltokirja

työtehtävie

suoritukse

Kuva 4. O

2.22 Kalen

Huoltotaul

säännöllis

yksi vuos

nimikkeist

sisältää t

ekä niiden

stioon. 

lukon A te

ukon sisä

ukkoon on

tävien suor

seen pyst

en suorit

hoidon yle

tä erillisve

amallin A-

en suoritu

esta ja huolt

Otos huoltoki

nterivuoden

lukoiden to

stä tarkastus

si. Kalente

tössä määr

iloihin, poh

n aiheutta

htävät ovat

ltöön ilmen

n muista 

ritukseen m

tytään kii

tukseen 

istehtäviä 

eloituksesta

-huoltotaulu

uksesta va

totaulukoide

rjamallin huo

n huoltoteht

inen osa s

sta, hoitoa 

rivuoden h

ritellyn jaott

hja- ja alue

mat toime

t luonteelta

ne, voidaa

huoltotaulu

mahdollises

inteistönhoi

mahdollises

määriteltä

a sopimaa

ukkoon on 

astaava ta

en sisältö s

oltotaulukko 

tävät, tauluk

isältää kale

sekä huolto

huoltotauluk

telun muka

erakenteide

enpiteet ki

aan pysyviä

an taulukk

ukoista po

ti sisältyvä

tosopimust

sti sisälty

essä, pys

n esimerk

lisäksi l

aho. Tällä

aadaan yks

A:n huoltote

kot B1, B2 ja

enterivuode

oa vaativat 

kot on jae

isesti. Huo

en sekä ra

rjataan hu

ä ja ellei er

oa käyttää

oiketen lisä

ä erillisvelo

a laaditta

yvä erillis

stytään teh

kiksi ovien 

isätty sara

ä varmistu

siselitteiseks

htävistä 

a B3 

n huoltoteh

kohteet, joi

ttu kolmee

ltotaulukoid

akennustek

uoltokirjassa

rityisiä muu

ä useita v

ätty sarak

oitusta. Eri

aessa tar

sveloitus. 

htävien su

 avauksee

ake, johon

utaan huol

si.   

htävät, jotka

iden toimen

en osaan 

den ensimm

kniikan huo

25 (42)

a olevaan

utostarpeita

vuosia. A-

ke koskien

illisveloitus-

rkentamaan

Erityisesti

uoritukseen

en liittyen.

n kirjataan

ltotehtävien

a sisältävät

npideväli on

Talo 90 -

mäinen osa

oltotehtävät.
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Toinen os

huoltoteht

Kalenteriv

kiinteistön

lukien sä

vastaavaa

kiinteistön

neljännesv

kalenterivu

Kuva 5. O

2.23 10-vu

10-vuotisk

tarvitsevat

huoltotaul

päättyessä

sarake, jo

määritelty 

sähköhuo

sio sisältää 

tävät. 

vuoden huo

nhoito-organ

ähköjärjeste

a tahoa. H

n omistaj

vuosittain. 

uoden päät

Otos huoltoki

uotiskauden

kauden hu

t kohteet. 

ukkoon ja

ä. Huoltok

ohon kirjata

kiinteistö

llon sekä er

LVI-järjeste

oltotaulukot

nisaation va

lmien huo

Huoltotauluk

ja voi 

Kiinteistönh

ttyessä. 

rjamallin huo

n huoltotaul

uoltotaulukk

Kiinteistön

a luovuttaa

kirjamallin 

an työtehtä

nhoito-orga

rikoishuollo

elmien huolt

t sisältävät

astuulla ole

ltotaulukko)

koiden lop

kuitata 

hoito-organ

oltotaulukost

lukko, taulu

ko sisältää 

nhoito-orga

a taulukon

10-vuotiska

ävien suorit

anisaation 

n huoltoteh

totehtävät ja

t ilman er

evat huolto

) ole tarke

puun on 

taulukoide

nisaatiolle t

ta B2, LVI-jär

kko C 

tarkastus

anisaatio k

n kiinteistö

auden huo

tuksesta va

vastuusee

täviä.  

a kolmas os

illistä main

otehtävät, e

ennettu te

lisätty tark

n tarkas

tulee toimit

rjestelmät 

ta, hoitoa 

kuittaa suo

ön edustaj

ltotaulukkoo

astaava tah

n kuuluvie

sio sähköjä

nintaa huo

eikä tauluk

htävien su

kastettu-sara

stuksen 

ttaa uudet 

ja huolto

oritetut huo

jalle kalen

on on lisä

ho, sillä tau

en tehtävi

26 (42)

ärjestelmien

lto-ohjeissa

koihin (pois

uorituksesta

ake, johon

esimerkiksi

B-taulukot

oa harvoin

oltotehtävät

nterivuoden

äksi lisätty

lukkoon on

ien lisäksi
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Kuva 6. O

2.3 Huolto

Huoltotaul

johon ki

kuntohava

esimerkiks

laiteviat ja

Huoltokirja

huoltoteht

Huoltomui

kääntöpuo

tarkastusp

kiinteistön

Huoltokirja

kunnossa

erikoishuo

huoltotaul

yhteydess

2.4 Paikan

Otos huoltoki

omuistio 

lukoiden ty

iinteistönho

ainnot. Tälla

si vedenlis

a niiden korj

amallissa 

tävien poik

istio on ma

olelle. Hu

painotteisia.

nhoito-organ

amallissa 

, huollettav

ollon toimes

ukon kunto

sä.  

ntamispiirus

rjamallin 10-

yötehtävien 

ito-organisa

aisia poikke

säys lämmi

aukset. /3./

huoltomuis

kkeuksellise

ahdollista s

oltokirjama

. Tämä ta

nisaatio 

käytettäviä 

va/tarkastett

sta sekä V=

ohavainto s

stukset 

-vuotiskaude

suoritukse

aatio mer

euksellisia 

itysverkosto

/ 

stio on l

et toimenpi

sijoittaa myö

llissa käy

arkoittaa, e

päättää 

tarkastust

tu, K= kohd

= kohde on 

sarakkeesee

en huoltotaulu

n raportoin

rkitsee po

toimenpitei

oon, LVIS-

lisätty huo

teet ja ku

ös jokaisen

ytettävät h

että aina 

sen 

tulosten m

de on korja

uusittava. 

en kohdeko

ukosta 

nissa käyte

oikkeuksellis

tä ja kunto

hälytykset 

oltotaulukoid

ntohavainn

n kalenteriv

hoito- ja 

ensin suo

pohjalta 

merkinnät o

attava, U= 

Käytettävä 

ohtaisesti, 

etään huolt

set toime

ohavaintoja 

ja niiden 

den jälke

not kootust

vuoden huo

huolto-oh

oritetaan ta

jatkotoim

ovat: H= 

kohde on h

kirjaintunnu

kohteen ta

27 (42)

tomuistiota,

npiteet ja

voivat olla

syyt sekä

en, johon

i kirjataan.

oltotaulukon

hjeet ovat

arkastus ja

menpiteistä.

kohde on

huollettava,

us kirjataan

arkastuksen
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Paikantam

tilojen pai

ellei niitä 

vastaavatk

paikantam

kohdassa 

huoltokirja

viimeisimm

Muutosten

Kuva 7. E

2.5 Vuosik

Kiinteistön

lämmityse

seuraa En

laskutukse

mispiirustuks

kantamistie

esitetä jo

kohteen su

mispiirustuks

paikantam

an koordino

mät versiot

n yhteydess

Esimerkki pa

kulutusten s

n edust

energian, s

nergian ja v

een liittyviä

set sisältäv

edot. Lisäks

 kiinteistön

uunnittelijat, 

sissa esite

mispiirustuk

oija varmis

t. Paikanta

sä tehdään 

ikantamispiir

seuranta 

aja me

ähkön ja v

eden kulutu

ä mittareita

vät kiinteist

si ulkoaluei

n perustied

 kukin oma

ettävistä t

kset. Enne

staa, että h

mispiirustuk

tarvittavat k

rustuksesta, 

rkitsee 

veden vuos

usta lukema

a huoltotau

tön keskeis

den määrä

doissa. Paik

an vastuual

tiedoista o

en uudisko

huoltokirja 

kset säilyvä

korjaukset p

tekniset tilat

vuosikulutu

sikulutustied

alla kaukolä

ulukoissa m

set hoito- j

tiedot esite

kantamispii

ueensa mu

on määrite

ohteen hu

sisältää pa

ät normaal

paikantamis

/4./ 

usten s

dot. Kiintei

ämmön, ved

määritetyssä

ja huoltoko

etään tässä

rustusten l

ukaisesti. V

elty huolto

uoltokirjan 

aikantamisp

isti muuttu

spiirustuksii

seurantalom

stönhoito-o

den ja kiinte

ä laajuude

28 (42)

ohteiden ja

kohdassa,

laadinnasta

Vaatimukset

okirjamalliin

luovutusta,

piirustusten

mattomina.

n. /3./ 

makkeeseen

organisaatio

eistösähkön

essa, joista
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vuosikulut

toiminta-a

aiempien 

laitejärjest

muutokse

2.6 Kiintei

Kiinteistön

mukaisest

edustajalle

luovutukse

esitettyjen

ja tehdä

Huoltomui

toimenpite

Kuva 8. K
kiinteis

3. Kunnos

3.1 Tavoit

Käyttöiät 

laajuuden 

tustiedot ko

rvoja verra

vuosien 

telmien toi

t. /3./ 

stöhoito-org

nhoito-organ

ti ja luov

e. Kuvass

en yhteyde

n kirjallisten

ä korjause

istioon kirja

eistä ilmoite

Kiinteistönho
stön edustaja

ssapito 

tteelliset käy

ja kunno

ja kustan

ootaan vuos

ataan kiinte

kulutustiet

mintaa sek

ganisaation

nisaatio laa

uttaa ne

a 8. on 

essä kiinte

raporttien 

esityksiä 

atuista poikk

etaan viipym

ito-organisaa
alle raportoin

yttöiät ja tot

ssapitojaks

nnuksien k

sikulutustau

istölle mää

toihin, jon

kä tekemä

n palaute- ja

atii palaute-

esimerkiks

taulukoitu 

eistön edu

lisäksi, kiin

kiinteistön 

keuksellisis

mättä kiinteis

ation laatima
nin yhteydes

teutusvaihe

sot taulukk

kannalta m

ulukkoon ka

äriteltyihin o

nka perus

än laitejärj

a korjausrap

ja korjausra

si kalenter

raporttien

ustajalle lu

teistönhoito

edustajal

sta kuntoha

stön edusta

an palaute- j
ssä luovutett

eessa arvioid

koon koota

erkittävien 

alenterivuod

ohjeellisiin t

steella pys

jestelmien 

portti 

aportit kiinte

rivuoden p

sisältö s

uovutettavat

o-organisaa

le aina 

vainnoista j

ajalle. 

ja korjausrap
avat tiedot /3

dut kunnoss

aan kiintei

rakennuso

den lopussa

toiminta-arv

stytään se

toimintaan 

eistönhoitos

päättyessä 

sekä muut 

t tiedot. T

ation kuuluu

tilanteen 

ja niistä aih

portin sisältö
3./ 

sapitojakso

stön kunn

osien, tarvi

29 (42)

a. Mitattuja

voihin sekä

euraamaan

tarvittavat

sopimusten

kiinteistön

raporttien

Taulukossa

u raportoida

vaatiessa.

heutuneista

ö sekä muut

ot 

nossapidon,

kkeiden ja
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laitteiden 

ja -toime

rakennutta

ikätavoitte

samalla n

Kiinteistön

kunnossa

budjetoinn

kunnossa

kunnossa

ja ras

kunnossa

huolto-ohj

Laaditun 

taulukko 

kunnossa

Taloteknii

käytettävä

nimikkeist

Talo 2000

Talo 90 

esitetyt ra

tarkemmin

Rakennus

käyttö- 

kunnossa

vaikutukse

Huoltokirja

tyypillisess

mukaisest

laajemmin

laitteiden 

käyttöikätav

enpiteistä. 

aja ja suun

eet sekä ra

iiden tavoitt

n omistaj

pitojaksoja 

nin pohjan

pitojaksotav

pitojaksot v

situsolosuh

pitojaksotav

elman noud

huoltokirjam

perustuu K

pitojaksot”. 

kkaRYL 20

ää Talo 90 

tö on saat

0 -nimikkeis

-nimikkeistö

akennusosie

n kuvattua. 

sosien ja l

ja rasitu

pitotaulukos

et, joista k

amallin rak

sä asuinker

ti laadituss

n hyödyntä

keskimää

voitteet, mä

Uudisrake

nnittelijat a

akennustarv

teelliset kun

ja pystyy

kiinteistön

na uuden 

voitteet ova

voivat poike

teiden 

voitteiden t

dattaminen.

mallin käyttö

KH 90-004

Ohjetied

002 -nimik

nimikkeistö

u vastaam

stössä mää

öön verratt

en ja laitte

 

laitteiden k

usolosuhteid

ssa onkin 

kohteen su

kennusosie

rrostalossa 

a käyttöikä

ämään kok

äräisestä 

äärätiedot s

ennus- tai 

asettavat yh

vikkeiden, 

nnossapitoja

y hyödyn

n pitkäjän

kiinteistö

at kuitenkin 

eta annetuis

seuraukse

toteutumise

.  

öiät ja tote

403 ohjetie

doston nim

kkeistöt on 

öä. Tällä tav

maan huolto

äritetyt rake

tuna kattav

eiden käyttö

käyttöiät se

den seur

huomioitu 

unnittelijat 

en ja laitt

mahdollise

ä ja kunno

kemusperäi

käyttöiästä

sekä arviot 

peruspara

hdessä rak

työtapojen 

aksot. /3./ 

ntämään 

teisen kun

ön alkuvuo

arvioita ja y

sta arvioista

ena. A

en edellyty

eutusvaihee

edostoon: ”

mikkeistönä

muutettu 

voin huoltok

okirjamallin 

ennusosien 

vammin, jo

öikä- ja kun

ekä kunno

rauksena. 

mahdollise

päättävät 

eiden rasi

esti kohdistu

ossapitojaks

stä tietoa 

ä sekä k

niiden kun

annushankk

kennusosien

ja laitteist

laadittuja 

nnossapido

osina. Ase

yksittäisissä

a esimerkik

Asetettujen 

yksenä on 

ssa arvioid

Kiinteistön 

ä sovellett

vastaamaa

kirjamallissa

huoltotaulu

ja laitteide

nka ansios

nnossapitot

ssapitojaks

Huoltokirj

et käyttö- j

huoltokirjan

tukset on 

uvat rasituk

so taulukos

käytettävie

kunnossapi

nossapitoaj

keen toim

n ja laitteid

tojen laatu

käyttöikät

on suunnit

etetut käy

ä kohteissa 

ksi vaihtelev

käyttö

kiinteistöö

dut kunnoss

tekniset k

ttu Talo 

an huoltok

a käytettävä

ukoiden ni

n käsitteet 

sta huoltok

tiedot on s

sot vaihtele

jamallin 

ja rasitusol

n laadinta 

rajattu s

kset. KH-oh

ssa on pys

en rakenn

tojaksoista.

30 (42)

jankohdista

meksiantaja,

den käyttö-

tasot sekä

tietoja ja

telussa ja

yttöikä- ja

käyttöiät ja

vien käyttö-

ikä- ja

ön laaditun

sapitojaksot

käyttöiät ja

2000 ja

kirjamallissa

än taulukon

mikkeistöä.

on esitetty

kirjamallissa

saatu myös

evat paljon

käyttö ja

losuhteiden

vaiheessa.

sisältämään

hjetiedoston

stytty myös

usosien ja

. Tietojen
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tarkemma

suunnittele

aikavälillä 

Kuva 9. O
kunnos

Käyttöikä 

korvata ki

yhteydess

rakennuso

Kunnossa

kunnossa

saatu uu

kunnossa

Kunnossa

materiaali

3.2 Kunno

Kohtaan 

ohjelma. 

suoritettav

pitkäntäht

päivitetää

alla ja toden

emaan ki

tuleviin kun

Otos huolto
ssapitojaksot

ja kunnoss

inteistössä 

sä laaditulla

osien ja l

apitojaksoje

pitotaulukko

usi tieto. 

pitotiedot 

apitojaksoje

entoiminna

ossapito-ohj

liitetään kii

Kunnossap

van kuntoa

äimen suun

n tai ne on 

nmukaisemm

inteistön 

nnostus- ja 

okirjamallin 
t taulukosta. 

apitotauluk

5-10 vuode

 pitkäntähtä

laitteiden s

n arvio

oon lisäksi 

Rakennuso

päivittää 

n arvioimis

sta saatu u

jelma (kunto

inteistön kä

pito-ohjelma

arvion tai 

nnitelmaa.

mahdollista

malla kuvau

kunnossapi

uusimistöih

tavoitteellis
Taulukossa 

koa on mah

en välein su

äimen suun

sen hetkis

oimisen 

päivittää 

osien korja

käyttöikä

sen yhteyd

usi tieto. 

oarvion PTS

äsittelemä 

alla tarkoite

kuntotutkim

Huoltokirja

a korvata ku

uksella kiint

itobudjetin 

hin.  

et käyttöiä
on esitetty e

hdollisuus p

uoritettavan

nnitelmalla, j

sestä kunn

yhteydess

rakennusos

auksen tai 

ä ja k

dessä tulee

S) 

ja hyväksy

etaan tässä

muksen yht

n käyttöikä

unnossapito

eistön omis

ja varau

t ja toteu
eri julkisivuve

päivittää tai 

kuntoarvion

josta saada

nosta sekä

sä tulee

sien ja ma

uusimisen

unnossapito

e huomioid

ymä ajanta

ä 5-10 vuo

teydessä l

- ja kunnos

o-ohjelman l

staja pystyy

utumaan p

utusvaiheess
erhous tyypp

 se voidaan

n tai kuntot

aan tarkenn

ä huollon 

e käytt

ateriaalien t

n yhteyde

ojaksot t

a rakennu

asainen kun

oden välein

laadittavaa 

ssapitotaulu

laadinnan y

31 (42)

y tarkemmin

pidemmällä

a arvioidut
ejä. 

n kokonaan

utkimuksen

ettua tietoa

tarpeesta.

öikä ja

toiminnasta

essä, tulee

taulukkoon.

sosien- tai

nnossapito-

n kiinteissä

kiinteistön

ukon tiedot

yhteydessä.
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PTS:ssä 

huoltokirja

 

3.3 Pintara

Laaditun 

teknistent

kauppanim

Tehdasva

löytyvät h

tiedot”.  

KH-kortist

pintaraken

rakennuso

omistusas

omistajan 

todenmuk

Huoltokirja

kohdassa

asuntokoh

huoneisto

Huoneisto

asukaskan

määritelly

amallin osio

akenteet 

huoltokirjam

ilojen sek

mikkeineen,

lmisteisten 

uoltokirjan 

ton ATK-h

nnetietoihin 

osien pint

suntotuotan

päätettävis

kaista tietoa

amallissa h

: ”Asunto

htaiset huo

issa ma

okortit on

nsioon.  

yt toteutu

on korjaush

mallin muka

kä ulkop

, rakennuso

valmiiksi 

liitteet osio

huoltokirjan 

ei määritel

tarakenneti

nossa huo

ssä, eikä y

huoneistois

huoneistoje

okohtaiset 

oneistokorti

hdollisesti 

n lisätty 

uneiden 

historia.  

aisesti, koh

uolisten 

osien paika

pintakäsit

osta, kohda

pintarake

lä huoneist

edot vaih

oneistojen 

yksi yleisell

ssa käytety

n pintakäs

sisustusva

it sisältäe

suoritettu

huoltokirj

korjaustoim

taan koota

pintarakent

antamistiedo

teltyjen ra

sta 6.5: ”Jä

nnetauluko

okohtaisia p

htelevat h

pintakäsit

ä tasolla m

yistä pintakä

sittelytiedot

alinnat ja 

n huoneis

ujen muu

an lisäks

menpiteiden

an sisäpuo

teiden lop

ot sekä rake

kennusosie

ärjestelmien

ista poike

pintarakenn

huoneistoitta

ttelyt ovat 

määritelty p

äsittelyistä. 

on esitetty

muutosty

stojen pint

utostöiden 

si asukka

n tiedot 

olisten yhte

pulliset ta

ennusosien

en pintarak

n ja laitteid

eten, huolt

netietoja. Hu

ain laajas

pitkälti 

pintakäsittely

y erillisenä

työt”, joka

tarakennetie

muutosp

aalle luov

32 (42)

siirretään

iskäyttö- ja

arviketiedot

n rakenteet.

kennetiedot

en tekniset

okirjamallin

uoneistojen

sti, koska

huoneiston

ytieto anna

ä osuutena

a sisältää

edot sekä

piirustukset.

vutettavaan
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Kuva 10. O

Pintaraken

Tietojen tä

määritelty 

rakennera

käsittely-y

3.4 Korjau

Kiinteistön

suoritettav

kirjataan h

sekä tiedo

huoltosop

tiedot my

varmisteta

ohjeet on

liitteet-osio

3.5 Siivott

Otos huoltoki

nnetietojen 

äydentämis

valmiik

atkaisuja, jo

yhdistelmien

ushistoria 

n omistaja y

vista korjau

hankkeen n

ot mahdolli

imuksesta. 

yös korjaus

aan lisäksi, 

n saatu ura

oon. /3./ 

tavien tilojen

rjamallin sisä

kokoamine

sen helpotta

ksi muut

oista oikeat 

n ja kauppa

ylläpitää tote

uksista. Hu

numero, kor

sesta työsu

Korjaushis

hankkeiden

että tehdas

akkasopimu

n pintamate

äpuolisten p

en kuuluu 

amiseksi hu

tamia ty

rakennetie

nimikkeiden

eutuneiden

uoltokirjama

rjaustoimen

uorituksen 

storia-tietoj

n yhteystied

svalmisteiste

uksien muk

eriaalit ja pin

intarakenteid

yleisesti k

uoltokirjama

yypillisesti 

dot pystytä

n osalta.  

 korjaushan

alli sisältää

pide, korjau

takuun voi

en täyttäm

dot-osioon. 

en tuotteide

kaisesti ja 

nta-alat 

den taulukos

kohteen ark

allin pintarak

rakentam

än valitsem

nkkeiden his

ä korjaushi

uksen tekijä

massaolost

misen yhtey

Korjausha

en hoito-, hu

että ne pä

sta  

kkitehdin v

kenteet tau

misessa 

maan ja täy

storiatietoja

istoriatauluk

ä, luovutusp

ta ja takuu

ydessä täy

ankkeiden y

uolto- ja kun

äivitetään h

33 (42)

 

vastuuseen.

ulukoihin on

käytettäviä

dentämään

a ja päättää

kon, johon

päivämäärä

naikaisesta

ydennetään

yhteydessä

nnossapito-

huoltokirjan
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Kohdassa

Huoltokirja

taulukko, j

ja tilojen r

sopia ku

laatimisen

Siivottavie

kiinteistön

määrittele

alatietojen

Siivottavie

päivitetää

 

3.6 Siivou

Kohtaan l

määritelty 

työtehtävä

tilojen rake

a esitetään

amallissa k

johon on va

akennusosa

uuluvaksi 

n yhteydess

en tilojen p

n siivous-so

emään pint

n perustee

en kohteide

n tiedot huo

sohjelma 

isätään kiin

muun m

ät. Siivouso

enteet huom

n kiinteistö

ohtaan on 

almiiksi mää

a jaottelu. P

esimerkiks

ä. 

intamateria

opimuksen 

tojen siivou

ella pystytä

en, pinta-al

oltokirjaan.

nteistön hyv

muassa siiv

ohjelmaan s

mioiden mä

ön siivottav

lisätty siivo

äritelty tyypi

Pintamateria

i arkkiteh

aalit ja pinta

laadintaa. 

ukseen kä

ään määr

lojen tai pi

väksymä ja

vouskäyntie

sisällytetää

ääritellään s

vien tilojen

ottavien tiloj

illisesti kiint

aali- ja pinta

din vastu

a-alat -taulu

Pintaraken

ytettävät a

rittelemään 

intarakenne

a voimassa

en tiheys 

än myös ty

oveltuvat si

n pintamate

en pintama

eistöön sisä

a-alatietojen

useen pin

ukon tarkoi

nnetietojen 

aineet ja m

siivoukse

etietojen mu

a oleva siivo

ja tilojen 

ötehtävien 

iivousmene

teriaalit ja 

ateriaalit ja 

ältyvät yhte

n kokoamin

ntarakennet

ituksena on

perusteella

menetelmät

een käytett

uutoksien y

ousohjelma

siivouksee

suoritusohj

etelmät. 

34 (42)

pinta-alat.
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