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1. Teknisten järjestelmien vastaan- ja käyttöönottovai-
heen laadunvarmistuksen tavoitteet 

 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso 
sekä valmiudet käyttöönotolle ja ylläpidolle. Virheettömänä vastaanotettu hanke on 
tavoitteen mukainen tulos. Vastaanotto johdetaan ja dokumentoidaan asiakirjoissa siten, 
että tilaaja voi olla varma, että kaikki hankinnat ja asennukset on tehty määräysten ja 
suunnitelmien mukaisesti. Laadunvarmistuksen tarkoituksena on minimoida vastaanoton 
jälkeen tapahtuvia selvityksiä ja järjestelmien virheellistä tai puutteellista toimintaa. 
 
Tilaajan tavoitteet toimivuustarkastuksen osalta ovat rakennuksen energiatehokkaan käy-
tön varmistaminen, hyvät sisäympäristöolosuhteet sekä talotekniikan asianmukainen käyttö 
ja huollettavuus. 

 
Prosessin tavoitteena on sitouttaa eri toimijat vahvasti hankkeeseen ja saada ymmärtä-
mään tilaajan tahtotila myös käytön aikaisessa toiminnassa. Rakennuttaja-konsultin tehtä-
vänä on liittää tämä prosessikuvaus sekä suunnittelun että urakoiden hankinta-asiakirjaksi. 
 
Vastaanoton laadunvarmistukselle määritellään selkeä aikataulu ja vastuuhenkilö, joka 
koordinoi laadunvarmistuksen siten, että jokainen tehtävä on suoritettu ja dokumentoitu 
ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. 

 

2. Laadunvarmistukseen kohteena olevat tekniset järjes-
telmät 

 
Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeessa tarvittavat tekniset järjestelmät. 
Rakennuttajakonsultin tehtävänä on selvittää mahdolliset käyttäjän erillisjärjestelmät ja nii-
den hankintaan ja suunnitteluun liittyvät vastuurajat, mitkä on tuotava hankesuunnittelu-
ryhmän lähtötiedoiksi. 
 
Vastaanoton laadunvarmistuksen piiriin kuuluvia järjestelmiä ja laiteryhmiä ovat mm: 

• lämmitysjärjestelmät  • jäähdytysjärjestelmät 
• ilmanvaihtojärjestelmät • vesi- ja viemärijärjestelmät 
• rakennusautomaatiojärjestelmät • palosammutusjärjestelmät 
• paineilmajärjestelmät • kylmälaitteet 
• savunpoistojärjestelmät • varavoimalaitteet 
• merkki- ja turvavalojärjestelmä • valaistuksen ohjausjärjestelmät 
• kulunvalvontalaitteet • paloilmoitinjärjestelmät 
• av-laitteet 
• hissit 
• automaattiovet 
 

• muut suunnitelmissa esitetyt 
hankekohtaiset ja käyttäjän 
erillisjärjestelmät 
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3. Vastaan- ja käyttöönottoprosessin organisaatio 
 

Tilaajaorganisaatio Hankeorganisaatio 
Johtaja, rakennuttaminen ja ylläpito Rakennuttajakonsultti, projektin johto 
Rakennuttaja-asiantuntija, 
hankevastaava 

Valvoja 

TATE-asiantuntija TATE-valvojat 
Sähköasiantuntija Käyttöönottomanageri  
Hankeassistentti Suunnittelijat 
Ylläpitopäällikkö 
 
 
 
Hankkeen tukiorganisaatio  
(SYK Oy:n asiantuntijat) 

Urakoitsijat 
Viranomaiset 
Huoltokirjakoordinaattori 

 
 

Huoltokirjamanageri  Hissimanageri 
Tietomanageri Käyttäjät 
Sisäilma-asiantuntija 
 

Kampusmanageri & tekninen manageri 

  
  
Rakennuttajakonsultin on huomioitava hankkeen urakka-asiakirjojen laatimisessa, että ti-
laaja edellyttää useimmissa hankkeissaan erillisen mittaus- ja säätöurakoitsijan (MSU) 
käyttöä. 
 

4. Vastaan- ja käyttöönottoprosessin ohjaus, tiedonvaih-
to ja raportointi 
 
Rakennuttajakonsultti vastaa prosessin ohjauksesta sekä raportoi tilaajalle. Vastaan- ja 
käyttöönottoprosessin muut osapuolet vastaavat heille konsultti- tai urakkasopimuksen 
mukaan kuuluvien vastaanottoon ja toimintakokeisiin liittyvien tehtävien suorittamisesta ja 
raportoinnista, sekä varmistavat annettujen lähtötietojen oikeellisuuden. 
 
Pääurakoitsija vastaa YSE:n mukaisesti toimintakokeiden ja vastaanottoon liittyvien tehtä-
vien aikataulutuksesta rakentamisen aikana urakkasopimuksessa määritettyjen vastuiden 
ja tehtävien mukaisesti. Tämä vastaan- ja käyttöönottovaiheen laadun-varmistuksen oh-
jeistus tukee ja ohjaa suoritettavia toimenpiteitä ja on näin ollen myös työkalu pääurakoit-
sijalle. 
 
Hankekohtaisesti tarkennettu tehtävä- ja vastuunjakomatriisi (liite 1) tallennetaan ja ylläpi-
detään hankkeen projektipankissa. Tallentamisesta ja päivittämisestä vastaa rakennuttaja-
konsultti (tai hankkeeseen nimetty käyttöönottomanageri).  
 
Vastaan- ja käyttöönottoprosessin käynnistyttyä (n. 5 kk ennen vastaanottoa) tulee ottaa 
tämän prosessin tilannekatsaus kaikkien urakoitsijapalaverien ja työmaakokousten asialis-
talle; käsitellään prosessin edistyminen, vertailu aikatauluun ja toimenpidesuunnitelmiin, 
kirjaukset tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä jne.  
 
Lisäksi pääurakoitsijan tulee yhteistyössä rakennuttajakonsultin kanssa laatia työmaahenki-
löstölle tiivistetty kirjallinen ohje/tiedote prosessin tavoitteista ja merkittävimpien osatehtä-
vien aikataulusta. Tilanteen niin vaatiessa tiedote päivitetään ja jaetaan uudelleen koko 
työmaahenkilöstölle. 
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5. Käyttöönottomanageri 
  

Teknisten järjestelmien vastaan- ja käyttöönottoprosessi voidaan toteuttaa myös käyttöön-
ottomanagerin valvomana. 

 
Ulkoisen osapuolen (käyttöönottomanageri, tilaajan edustaja) kiinnittämisestä hankkeeseen 
päätetään noin viisi (5) kuukautta ennen hankkeen vastaanottoa pidettävässä projekti-
neuvottelussa. Tilaaja arvioi ulkopuolisen osapuolen tarpeen huomioiden hankeorgani-
saation käytettävissä olevat resurssit ja voimavarat ohjata vastaanottovaihetta aika-
taulullisesti ja teknisesti siten, että tilaajan tavoitteet saavutetaan.  
 
Käyttöönottomanagerin kiinnittäminen hankkeeseen ei muuta vastaan- ja käyt-
töönottoprosessin suoritusta ja siihen liittyviä vastuita. Hankkeen oma juridinen vas-
taanotto ja luovutusmenettely etenevät normaalia YSE:n mukaista käytäntöä noudattaen. 
Käyttöönottomanagerin tehtävänä on varmentaa, että käyttöönotto-prosessiin si-
sältyvät katselmukset ja tarkastukset suoritetaan ohjeistuksen mukaisesti. Käyt-
töönottomanageri ei johda tai suorita prosessiin kuuluvia tarkastuksia. 
 
Käyttöönottomanagerille toimitetaan projektipankin tunnukset ja mahdollisuudet tutustua 
TATE-suunnitelmiin, mutta käyttöönottomanageri ei arvioi tai tarkasta suunnitteluratkai-
sujen pätevyyttä tai määräystenmukaisuutta. Manageri pyrkii varmistumaan suunnitelmien 
yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta ja näin varmistumaan LVISA-prosessien toi-
mintamahdollisuuksista. Toteutusta arvioidessaan käyttöönottomanageri pyrkii varmista-
maan suunnitelmien ja urakkatoteutuksien yhteensopivuuden. Käyttöönottomanagerille on 
taattava pääsy kaikkeen YSE:n mukaan tilaajalle avoimeen tietoon hankkeen toteutuksesta, 
ainoastaan tilaaja voi rajoittaa näitä oikeuksia. 

 
Käyttöönottomanageri myös tarkistaa yhdessä tilaajan tietomanagerin kanssa talotekniikan 
loppudokumentoinnin ja viranomaisasiakirjojen haltuunoton ja hyväksyttävyyden. 

 
Käyttöönottomanageri tulee kirjaamaan ja raportoimaan tilaajalle havaitsemansa puutteet 
sekä vahvistaa allekirjoituksellaan, että suunnitelmat ovat ristiriidattomat ja urakka-
suoritukset on vastaanottotarkastukseen mennessä tehty toteutussuunnitelmien laajuisesti, 
huomioiden myös toteutuksen aikana sovitut lisä- ja muutostyöt. Tämä toimenpide ei vä-
hennä suunnittelijoiden, valvojien ja urakoitsijoiden vastuuta, vaan varmistaa tilaajan 
edunvalvonnan hankkeessa.  

   

6. Vastaan- ja käyttöönottoprosessin tehtävät 
 

Määritelmiä: 
 
Asennustapatarkastus 

Teknisten järjestelmien asennustyön edistymisen mukaisesti TATE-valvojien  
suorittama katselmus, jossa varmistutaan asennustyön suunnitelman- ja 
määräystenmukaisuudesta. Tarkastus kohdistuu asennustapaan, käytettyi-
hin materiaaleihin sekä laitteiden ja varusteiden oikeaan sijoituspaikkaan 
prosessissa. 

 
Toimintatarkastus 

Urakoitsijoiden oma tarkastus, jossa testataan kaikki laitteistolle tai järjes-
telmälle suunnitelmissa esitetyt toiminnot. Tarkastus kohdistuu kytkentöi-
hin, toimilaitteiden ohjattavuuteen sekä ohjelmallisiin toimintoihin. Osa 
toimintatarkastuksista voidaan suorittaa yhden urakoitsijan toimesta, mutta 
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osa vaatii urakoitsijoiden keskinäisiä tarkastusvaiheita, jolloin RAU-
urakoitsija on johtava toimija. 

 
Toimintakoe 

Tilaajan edustaja varmentaa ja/tai tarkastaa, että asennustapatarkastukset 
on suoritettu ja urakoitsijoiden toimintatarkastusten tulokset on dokumen-
toitu totuudenmukaisesti. Toimintakoe suoritetaan pääasiassa pistokoemai-
sesti, mutta tarvittaessa tarkastus laajenee laite- ja toimintokohtaiseksi. 
Kiinteistöhuollon edustus osallistuu toimintakokeisiin. 
 

Itselleluovutus 
Itselleluovutuksella tarkoitetaan luovutusvalmiuden toteamista, ja se on osa 
laadunvarmistusprosessia. Itselleluovutuksella pyritään varmistamaan työn 
virheetön luovutus tilaajalle. Itselleluovutus tarkoittaa yksinkertaistettuna 
sitä, että kukin osapuoli käy läpi, hyväksyisikö tehdyn työn tai tuotteen it-
selleen käyttöön. Teknisten järjestelmien itselleluovutus sisältää työn-
aikaisen laite- ja asennustapatarkastuksen, koekäytöt ja säädöt, ja sillä 
varmistetaan laitteiden ja järjestelmien toimintakunto. 
 

Vuokralaisen ennakkokatselmus 
Tilojen vuokralaisen edustajien suorittama katselmus, jossa vuokralainen 
tarkastaa sopimuksen mukaisen työsuorituksen laadun ja voi tarvittaessa 
esittää rakennuttajalle lisä- muutostyötarpeet, jotka havaitaan katselmuk-
sen yhteydessä tarpeellisiksi. Päätökset näiden tarpeiden aikataulusta ja 
kustannuksista käsitellään työmaan normaalin muutostyömenettelyn mu-
kaisesti.  
Katselmuksia suoritetaan useammassa vaiheessa rakentamisen edistymisen 
mukaan, jotta mahdolliset muutos- ja lisätyötarpeet voidaan huomioida 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja täten välttää valmiiden asennusten 
purkamista tai muuttamista.  
Rakennuttajakonsultti organisoi katselmukset yhteistyössä SYK:n hanke-
vastaavan ja tilamarkkinoinnin kanssa. 

 
Kuormituskoe 

Vastaanottovaiheessa suoritettava koe, joka kohdistuu LVIS-suunnitelmissa 
osoitettuihin tiloihin. Kokeessa testataan ao. tilan olosuhteiden pysyvyyttä 
tuomalla tilaan järjestelmien tehomitoitusta vastaavat koekuormat (läm-
pöä, kosteutta, jäähdytystä, jne.). 

 
Black Out –testi 

Testin tarkoituksena on varmistaa 
a) kiinteistön varavoimalaitteiden toiminta sähkökatkoksen aikana ja  
b) laitteiden palautuminen normaaliin käyttötilaan sähkökatkoksen jälkeen. 

 
Testi suoritetaan katkaisemalla rakennuksen sähkönsyöttö pääkytkimestä. 
Varmistetaan varavoimalaitteistojen käynnistyminen ja varavoimasyöttöjen 
riittävyys. Varavoimaan kytkettyjen laitteistojen tulee toimia suunnitellulla 
tavalla. Testin jälkeen sähkölaitteiden tulee palata automaattisesti suunni-
teltuun toimintatilaan. Testi suoritetaan sähkösuunnittelijan laatiman suun-
nitelman mukaan ja suorituksesta laaditaan pöytäkirja. 

 
Vastaanoton ennakkotarkastus  

Virallista vastaanottotarkastuskokousta edeltävä valvojien ja suunnittelijoi-
den tarkastuskierros kohteessa virhe- ja puuteluetteloiden laatimista var-
ten. Tässä tarkastuksessa laaditut virhe- ja puuteluettelot liitetään vastaan-
ottotarkastuksen pöytäkirjaan urakoitsijoita velvoittavina. 
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Toimivuustarkastus  

Vastaanoton jälkeen rakennuksen normaalin käytön aikana tehtävällä toi-
mivuustarkastuksella pyritään saamaan käyttöönotettu rakennus mahdolli-
simman hyvin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Toimivuustarkastuksen tär-
kein tavoite on varmistaa rakennuksen energiatehokas käyttö, hyvät si-
säympäristöolosuhteet sekä talotekniikan hyvä ja asianmukainen käyttö ja 
huolto. 
 
Tarkastus suoritetaan keräämällä käytönaikaiset tiedot olosuhteista tilojen 
käyttäjiltä ja ylläpidolta n. kaksi viikkoa ennen tarkastusajankohtaa. RAU-
urakoitsijalta pyydetään trendiseuranta-ajot laitoksen toiminnasta RAU-
suunnitelmassa määritetyssä laajuudessa kahden kalenteriviikon aikajaksol-
ta tarkastusajankohdan lähestyessä. Rakennuksen tulee olla suunnitellussa 
käytössä ja kuormituksessa. Tarkastustilaisuudessa rakennusautomaa-
tiovalvomoa hyväksi käyttäen tarkastetaan LVIS-prosessien toimintatila ja 
pääasetusarvot sekä säätökäyrät. Erityisiä koekuormia ei käytetä. 
 

A.  Suunnitteluvaihe  
 

1) Vastuuhenkilö 
 

Rakennuttajakonsultti (tai hänen edustajansa) toimii vastuuhenkilönä vastaan- ja 
käyttöönottoprosessin tehtävien suorittamisesta. Rakennuttajakonsultti nimeää laa-
dunvarmistusryhmän suunnittelijoiden valinnan jälkeen. 

 
2) Tilaajan tavoitteiden dokumentointi  

 
Rakennuttajakonsultti dokumentoi hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat tilaajan 
hanketavoitteet, jotka esitetään tilaajan hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Tilaa-
jan tavoitteet toimivat suunnittelun perusteina ja lähtötietoina, joita päivitetään tar-
vittaessa hankkeen edetessä.  

 
Rakennuttajakonsultin tehtävä on myös selvittää käyttäjän esittämät tai tilaamat 
erillisjärjestelmät/ -hankinnat, jotka on tuotava hankesuunnitteluryhmälle lähtötie-
doiksi.  
 
Hankesuunnitelmaan sisällytetyt suunnittelutavoitteet esitellään ehdotussuunnittelu-
vaiheen käynnistyskokouksessa suunnitteluryhmälle, jolloin myös nimetään eri 
suunnittelualojen laadunvarmistusvastaavat. 
 
Käyttäjän edustaja osallistuu suunnittelukokouksiin. Lisäksi rakennuttajakonsultti 
organisoi erillisiä käyttäjäpalavereita, joissa käyttäjien lähtötietoja ja järjestelmiä 
tarkennetaan ja sisällytetään taloteknisiin suunnitelmiin. 
 
Toteutussuunnittelun eri vaiheissa on tärkeää varmistaa, että teknisten järjestelmien 
käytettävyys ja huollettavuus on huomioitu suunnitelma-asiakirjoissa. 

 
 

3) Vaatimusten sisällyttäminen suunnittelutarjouspyyntöihin 
 

Suunnittelutarjouspyyntöihin liitetään tämä vastaan- ja käyttöönottoprosessin tehtä-
väkuvaus, josta näin tulee osa suunnittelusopimusten velvoitteita. 
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Toimivuustarkastuksen osalta tilaaja tekee päätöksen sen laajuudesta jokaisessa 
hankkeessa erikseen. Toimivuustarkastuksen kuvaus (liite 3) sisällytetään suunnitte-
lun tarjouspyyntöasiakirjoihin. Toimivuustarkastuksen suoritus voidaan määrittää 
suunnittelu- ja urakkasopimuksiin yhdeksi maksueräksi.  

   
4) Hankkeen vastaan- ja käyttöönottosuunnitelma 

 
Rakennuttajakonsultti laatii suunnitteluvaiheessa alustavan käyttöönotto-
suunnitelman. Kukin suunnittelija osallistuu ao. suunnitelman täydentämiseen ja 
täsmentämiseen oman suunnittelualansa osalta. Käyttäjän ja tilaajan erillishankinnat 
on myös huomioitava käyttöönottosuunnitelmassa. Tämä suunnitelma liitetään 
teknisten järjestelmien urakkalaskenta-asiakirjoihin. 
 

B. Rakentaminen 
 

Urakoitsijoiden valinnan jälkeen vastaan- ja käyttöönottoprosessin laadunvarmistus-
ryhmää täydennetään urakoitsijoiden edustajilla (projektinjohtourakassa tämä voi 
tapahtua vaiheittain). Käyttöönottosuunnitelma päivitetään toteutusta vastaavaksi 
asiakirjaksi, jolla varmistetaan tilaajan tavoitteiden toteutuminen myös rakentamis-
vaiheessa.  
 
Käyttäjien edustajien osallistuminen myös rakennusvaiheen kokouksiin varmistetaan 
ja mahdolliset erillistoimittajat kutsutaan tarpeen mukaan kokouksiin rakennuttaja-
konsultin toimesta. 

 
5) Materiaali- ja laitehyväksyntöjen kirjaaminen sekä kriittinen tarkastelu 

 
Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki teknisten järjestelmien lait-
teet, materiaalit ja asennustavat. Urakoitsijoiden tulee toimittaa laite- ja materiaali-
hankintoihin liittyvä tekninen dokumentaatio sekä elinkaarilaskelmat (ei tarvita täs-
mälleen suunnitelmien mukaisista laitteista tai järjestelmistä) tarkastettavaksi talo-
tekniikkavalvojalle ja –suunnittelijoille, tarvittaessa myös SYK Oy:n TATE-asian-
tuntijoille. Toimitettu ja hyväksytty tekninen dokumentaatio tallennetaan projekti-
pankkiin (TATE-valvoja tallentaa) ja luovutusasiakirja-materiaaliin (urakoitsija tallen-
taa). 

 
Talotekniikkavalvojat voivat halutessaan pyytää suunnittelijaa tarkistamaan, vastaa-
vatko urakoitsijoiden laitevalintaesitysten tekniset ominaisuudet suunnitelmissa esi-
tetyt vaatimuksia ja ovatko ko. tuotteet yhteensopivia kyseisen järjestelmän suunni-
teltuun toiminta- ja käyttötarkoitukseen. 

 
Suunnittelija ei saa hyväksyä mitään valintoja.  
 
Rakennuttajakonsultin pyynnöstä suunnittelija toimittaa valvojalle kirjallisen lausun-
non urakoitsijoiden esittämistä laite- ja materiaalivalinnoista.  Rakennuttajan TATE-
valvoja hyväksyy valtuuksiensa mukaisesti urakoitsijoiden valintaesitykset tai tarvit-
taessa hyväksyttää ne tilaajalla. Mikäli laitevalintaesitys poikkeaa SYK Oy:n TATE-
järjestelmäohjeen vaatimuksista, on esitys hyväksytettävä myös SYK Oy:n TATE-
asiantuntijalla. Edellä kuvatulle hyväksyttämismenettelylle on hankeaikatauluissa va-
rattava viidestä seitsemään (5…7) työpäivää. 
 

  



    9 / 20 
 
 
   25.8.2015 

 

Teknisten järjestelmien vastaan- ja käyttöönottovaiheen laadunvalvonnan prosessi ve_1.0 

Tilaajan ja käyttäjän erillishankinnat liitetään osaksi kokonaisaikataulua. Rakennut-
tajakonsultti valvoo ja ohjaa käyttäjiä sekä heidän toimittajiaan siten, että tarvitta-
vat lähtötiedot ja asennukset ovat oikea-aikaisesti toteuttavan organisaation käytös-
sä. 

 
6) Asennustapatarkastukset  

 
Urakoitsijat suorittavat asennustapatarkastuksia oman laadunvarmistus- ja valvon-
tasuunnitelman mukaisesti. Rakennuttajan TATE-valvojia on informoitava edeltä kä-
sin näistä tarkastuksista, jotta he voivat osallistua niihin tarpeen mukaan. Asennus-
tapatarkastukset tulee dokumentoida tarkastusasiakirjaan, joka toimii osana ura-
koitsijan itselleluovutusta. Käyttöönottomanageri todentaa näiden asennustapa-
tarkastusten suorituksen ja dokumentoinnin myöhemmässä vaiheessa. 

 
Valvojat ja suunnittelijat suorittavat koko rakennusajan valvontaa ja tarkastuksia, 
joissa todennetaan rakennustarvikkeiden, rakennusosien, työmenetelmien, kojeiden 
ja laitteiden yhdenmukaisuuden sopimusasiakirjoihin ja ennakkohyväksyntöihin. Tä-
mä ei vähennä urakoitsijoiden vastuuta. Nämä tarkastukset on suoritettava ennen 
toimintakokeita. 

 
7) Käyttäjän hankintoihin kuuluvat tekniset asennukset 

 
Käyttäjän laiteasennukset, jotka vaikuttavat erityisesti taloteknisten järjestelmien 
yhteisiin toimintatarkastuksiin ja kuormituskokeisiin, tulee olla rakennuttajakonsultin 
toimesta tuotuna hankeen yleisaikatauluun. Konsultti varmistaa yhteistyössä suun-
nitteluryhmän kanssa käyttäjien tilaamien laitteiden teknisen yhteensopivuuden 
muihin toteutussuunnitelmiin. Suunnitelmien ja laitetoimitusten yhteensopivuus on 
pääsääntöisesti tarkistettava ennen tilausta, jotta mahdollinen suunnitelmien muu-
tostarve tiedostetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
 
Mikäli käyttäjän hankintaan kuuluvat laitteet aiheuttavat merkittävää olosuhde-
kuormitusta (esim. ylilämpö) tai sähköverkon kuormitusta, on nämä kuormat huo-
mioitava sekä toimintakoe- että kuormituskoesuunnitelmissa. Mikäli käyttäjän lait-
teet asennetaan vasta kohteen vastaanoton jälkeen, on em. tarkastukset tarvittaes-
sa suoritettava keinokuormia käyttäen (ks. kohta 18). 

 
8) Projektineuvottelu vastaanoton organisoimisesta 

 
Tilaaja kutsuu projektineuvottelun koolle noin viisi (5) kuukautta ennen hankkeen 
sopimuksen mukaista vastaanottoa. Tätä ennen tilaajan johtama hankkeen ohjaus-
ryhmä on selvittänyt projektin tilannetta ja hankeorganisaation käytettävissä olevia 
resursseja. 

 
Tilaajalla on aina mahdollisuus ja oikeus käyttää erillistä käyttöön-
ottomanageria. 

        
Esim. jos suunnitelmamuutosten määrä on ollut suuri ja on mahdollista, et-
tä muutoshyväksynnät eivät kaikilta osin ole toteutuneet sovitulla tavalla, 
on tilaajalla mahdollisuus vahvistaa hankeorganisaatiota käyttöönotto-
managerin vastaanottomenettelyllä. Mikäli esim. todetaan, että toteutuksen 
aikainen suunnittelu on edennyt työmaa-aikataulun edellyttämällä tavalla, 
hankeorganisaatiolla on riittävästi resursseja ja hanke etenee sovitun yleis-
aikataulun mukaisesti, toteutetaan vastaanottomenettely pääsääntöisesti 
ilman käyttöönottomanageria. 
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Tässä projektineuvottelussa todetaan hankkeen tila ja aikataulu, sekä nimetään 
hankkeelle vastaan- ja käyttöönottovaiheen vastuuhenkilöksi se rakennuttaja-
konsultin edustaja (tavallisesti TATE-asiantuntija), jolla on hyvät valmiudet teknisten 
järjestelmien vastaanottomenettelyn johtamiseen. Tämän rakennuttajakonsultin 
edustajan tehtävänä on varmistaa, että projektilla on niin aikataulullisesti, ammatilli-
sesti kuin resurssienkin puolesta mahdollisuus hoitaa teknisten järjestelmien vas-
taan- ja käyttöönottovaihe kuten tilaaja on sen edellyttänyt. Tässä vaiheessa vielä 
tarkennetaan sopimuksien mukaiset tehtävänkuvaukset sekä vastuualueet. 
 
Rakennuttajakonsultti kutsuu kokoukseen mukaan kampus- ja huoltokirjamanagerit, 
ylläpito-organisaation edustajan sekä käyttäjän edustajan. Tällä varmistetaan eri 
osapuolten välinen kommunikaatio ja tiedonvaihdon tarpeet. Eri osapuolilta pyyde-
tään varmistus ja tieto tulevista ylläpidon aikaisista sopimuksista (jätehuolto, data, 
tele, kaasu jne.) ja mahdollisista sopimuskumppaneiden toimittamista laitteista ja 
liittymistä. Neuvottelussa sovitaan esim. seuraavista asioista: 

• mitä prosessin eri vaiheita koskevia yksityiskohtaisia suunnitelmia on tar-
peen laatia,  

• mikä niiden valmistumisen deadline on ja kuka vastaa kunkin suunnitelman 
kokoamisesta, 

• käynnistetään tarkennetun vastaan- ja käyttöönottoaikataulun laatiminen 
• sovitaan urakoitsijoiden omavalvonnan, toimivuustarkastusten ja itselle-

luovutusten dokumentointitavoista ja 
• sovitaan/ varmistetaan käyttöönottovaiheessa tarvittavien tietoverkkoyhte-

yksien tarve ja toimivuus (yhteydet RAU-järjestelmän ala-asemien välillä, 
yhteys RAU-valvomoon, hälytyksensiirtoyhteys hätäkeskukseen ja hissi-
päivystykseen jne.) 

• sovitaan tilojen käyttäjien ennakkokatselmuksien aikataulusuunnitteluun 
osallistuvat tahot ja vastuuhenkilö 

• rakennuksen käytönaikaisen toiminnan varmistamiseksi käynnistetään tässä 
neuvottelussa rakennuksen käyttäjäoppaan laatiminen. Samalla kampus-
manageri informoi hankeorganisaatiota erillisen rakennushankkeen onnistu-
misen seuranta- ja jälkihoito-suunnitelman laatimisesta.  

• sovitaan käyttäjäpalaverien organisoimisesta ja palaverikäytännön aloi-
tusajankohdasta. 

• rakennuttajakonsultti käynnistää takuuajan toimintasuunnitelman laatimi-
sen. Suunnitelmassa esitetään takuuaikana suoritettavat, hankeorganisaa-
tion vastuulle kuuluvat tehtävät kuten toimivuustarkastukset, takuutarkas-
tukset, menettelyt erillisten seurantamittausten esille tuomien ongelmien tai 
puutteiden käsittelystä, eri osapuolten takuuaikaiset yhteyshenkilöt yhteys-
tietoineen yms. 

 
Huoltokirjakoordinaattori laatii tai tarkentaa aikataulun huoltokirja-aineiston kokoa-
misesta ja listaa eri osapuolilta tarvittavat tiedot sekä selvittää hankekohtaiset eri-
koisjärjestelmät. Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan SYK Oy:n erillistä huolto-
kirjaohjetta. 

 
9) Rakennuksen luovutuksen ja käyttöönoton vahvistaminen 

 
Kolme kuukautta ennen sopimuksen mukaista vastaanottotarkastusta järjestetään 
tilaajan johdolla palaveri, jossa tarkennetaan loppuvaiheen aikataulu sekä talo-
teknisten järjestelmien valmiusaste ja varmistetaan, että rakennushanke valmistuu 
sovitussa aikataulussa.  
 
 Tilaaja vahvistaa loppukäyttäjälle hankkeen luovutusajankohdan. 

 



    11 / 20 
 
 
   25.8.2015 

 

Teknisten järjestelmien vastaan- ja käyttöönottovaiheen laadunvalvonnan prosessi ve_1.0 

Tässä yhteydessä selvitetään, millaisen muuttosuunnitelman tilojen tuleva käyttäjä 
on laatinut. Samalla varmistetaan, että vastaan- ja käyttöönottoprosessin, raken-
nusaikana tapahtuvien käyttäjäasennusten ja muuton aikataululliset tavoitteet ovat 
yhdenmukaisia.  

 
10) Urakoitsijoiden toimintatarkastussuunnitelma ja alustava toimintakoe-

suunnitelma 
 

Urakoitsijat laativat yhteisesti alustavan toimintatarkastussuunnitelman rakennus-
automaatiourakoitsijan johdolla. Pääurakoitsija koordinoi suunnitelman laatimisen 
erityisesti aikataulun osalta. 

 
Toimintatarkastussuunnitelman tulee olla kohteeseen yksilöity järjestelmä-
kohtainen, vaiheittainen suunnitelma, jonka kommentoivat ja hyväksyvät pää-
urakoitsija sekä rakennuttajan TATE-valvojat (ja käyttöönottomanageri). Tarvittaes-
sa valvojat voivat pyytää TATE-suunnittelijoiden kommentit toimintatarkastussuun-
nitelmasta. 
 
Hyväksytyn toimintatarkastussuunnitelman pohjalta TATE-valvojat yhdessä TATE-
suunnittelijoiden kanssa laativat alustavan toimintakoesuunnitelman. Suunnitel-
massa esitetään vaiheittain suoritettavien toimintakokeiden vastuuhenkilöt, aika-
taulutus sekä testaus- ja koemenetelmät sekä tarvittavat koekuormat.  
 
Alustavan toimintakoesuunnitelman laatimisen yhteydessä laaditaan myös alustava 
koulutussuunnitelma. Tätä suunnitelmaa laadittaessa on huomioitava, että huolto-
henkilöstön käytönopastus aloitetaan juuri ennen tilaajan toimintakokeita, perehdyt-
tämällä ko. henkilöt rakennukseen asennettuihin järjestelmiin ja niiden toimintaperi-
aatteisiin teoriatasolla, opastajina suunnittelijat ja/tai valvojat. Käytännön tutustu-
minen tapahtuu toimintakokeiden yhteydessä. 
 
Hankkeen tässä vaiheessa TATE-suunnittelijat laativat tilakohtaiset käyttöohjeet, 
mm. huonesäätimet ja lisäaikapainikkeet, valaistuksenohjaus, AV-laitteet sekä eri-
koistilojen käyttöohjeet (laboratoriot). Käyttöohjeet ovat kuvallisia ja tekstitetty 
suomeksi ja englanniksi. Ohjeiden selkeyteen ja yksiselitteisyyteen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Urakoitsijat ja/tai järjestelmätoimittajat antavat tarvittavat lähtö-
tiedot ja tekniset spesifikaatiot ko. käyttöohjeiden laatimiseksi. HUOM. Rakennutta-
jakonsultti vastaa siitä, että suunnittelusopimuksiin sisällytetään määritykset siitä, 
mitä käyttöohjeita eri suunnittelijoiden on laadittava. 

 
11) Tilojen puhtauden toteaminen ja viimeistely 

  
Pääurakoitsijan ilmoitettua työmaan puhtaustason saavuttaneen urakka-asia-
kirjoissa asetetun tavoitteen/ kriteerit, rakennuttajan edustaja/ valvoja (ja/tai Si-
säilma-asiantuntija, jos kiinnitetty hankeorganisaatioon) suorittaa työmaan puhtaus-
tarkastuksen, laatii muistion ja antaa työmaalle luvan käynnistää toimintatarkastus-
vaiheen, huomioiden SYK Oy:n TerveTalo-ohjeistuksen ja sen antamat määritykset. 
Hyväksytty puhtaustarkastus toimii yhtenä pääurakan maksueränä. 

 
Työmaalle asennetaan tässä vaiheessa pölynkeräysalustat. Jos vastaanoton ennak-
kotarkastuksessa todetaan vaaditun puhtausluokan säilyneen myös vastaanoton ja 
käyttöönoton aikana, ei urakoitsijoiden tarvitse puhdistaa valaisimia, kanavia, konei-
ta eikä ilmanjakolaitteita ennen vastaanottoa. 
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12) Perussäädöt LVI-urakoitsijoiden toimesta 
  

Mittaus- ja säätötöiden ensimmäisessä vaiheessa luodaan edellytykset toimintatar-
kastuksille, joissa varmistetaan rakennuksen perusjärjestelmien toimivuus (toimivat 
tulo- ja poistoilmavirrat & verkostot täytettyinä). Perussäätöjä edeltävät putkiver-
kostojen täytöt, huuhtelut ja niiden dokumentointi on suoritettava SYK Oy:n TATE-
järjestelmäohjeen vaatimusten mukaisesti. 
 
LVI-urakoitsijat säätävät alustavasti: 

 
• lämmitysjärjestelmien päävesivirrat 
• ilmanvaihtokoneiden lämmityspattereiden virtaamat  
• jäähdytysjärjestelmien päävesivirrat 
• ilmanvaihtojärjestelmien konekohtaiset ja päärunkokanavien ilmamäärät 

 
MSU seuraa tätä säätötyötä tavoitteena perehtyä rakennuksen LVI-prosesseihin ja 
varmentaa perussäädön suorittaminen siten, että edellytykset varsinaiselle verkosto-
jen tasapainotukselle ovat olemassa. 
 

13) Urakoitsijoiden toimintatarkastus 
  

Urakoitsijat suorittavat teknisten järjestelmien toimintatarkastuksen laaditun suunni-
telman mukaan (ks. kohta 10).  
 
Rakennusautomaatiourakoitsija laatii yhteenvedon / muistion toimintatarkastuk-
sista. 

 
Tarkastetut prosessit ja toiminnot sekä havaitut virheet tai toiminnallisuuspuutteet 
yksilöidään sanallisessa muodossa (esim. RAU-pistelistaukset yksinomaan eivät ole 
riittävä dokumentointitapa). Tarvittaville korjaustoimenpiteille nimetään muistiossa 
vastuutaho/-henkilöt ja aikataulu. 
 

14) LVIJA- järjestelmien mittaus- ja säätötyöt 
 

Mittaus- ja säätötöiden suorittaja on sopimussuhteessa suoraan tilaajaan = erillinen 
mittaus- ja säätöurakoitsija (MSU). Tällä menettelytavalla pyritään varmista-
maan säätötyölle laadukkaan toteuttamisen edellytykset esim. siten, että urakoitsi-
jalla on puheoikeus aikataulusuunnittelussa. Riittävä työaika antaa mahdollisuuden 
suorittaa mittaukset huolellisesti ja tuloksekkaasti. 
 
Työn aikataulusuunnittelussa voidaan huomioida, että mittaus- ja säätötyötä on 
mahdollista tehdä myös rakennuksen ensimmäisen tuuletusjakson aikana. Säätötyön 
aloittamisen edellytys on, että säädettävän järjestelmän toimintatarkastus on suori-
tettu siinä laajuudessa, että järjestelmä voi toimia jatkuvasti automaation ohjaama-
na ja varolaitetoiminnot ovat normaalissa käytössä. 
 
Ilmamäärien mittaukseen sisällytetään rakennuksen ulkovaipan paine-eron mittaus 
siten, että kustakin kerroksesta tehdään vähintään kaksi mittausta kultakin fasadilta.  
 
Mittaus- ja säätöpöytäkirjojen laatimisessa on otettava huomioon SYK Oy:n TATE-
järjestelmäohjeessa esitetyt vaatimukset säätötöiden suorittamisesta. Ko. ohje sisäl-
tää myös malliasiakirjoja säätötöiden dokumentoinnista (liitteet 9, 10 ja 11). TATE-
järjestelmäohje liitteineen on ladattavissa osoitteesta SYKOY > Yhtiö > Materiaali-
pankki > Rakennuttaminen ja ylläpito > Suunnitteluohjeet > TATE-järjestelmäohje.  
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Valvoja vahvistaa tarkastamansa säätö- ja mittauspöytäkirjat allekirjoituksel-
laan ja poikkeamat raportoidaan viipymättä urakoitsijoille / suunnittelijoille. Menet-
telyssä selvitetään poikkeamien syyt ja suunnitellaan ja vaaditaan korjaavat toimen-
piteet. Suunnitelmissa esitettyjä sallittuja raja-arvoja ylittäviä poikkeamia ei hyväk-
sytä.  
 
Huom! Erillisen mittaus- ja säätöurakoitsijan käyttäminen on esitettävä hankkeen 
urakka-asiakirjoissa (urakkaohjelma, urakkarajaliite jne.) 

 
15) Urakoitsijoiden itselleluovutus 

  
Tilaaja edellyttää urakoitsijoilta urakkaan kuuluvien järjestelmien, asennusten ja 
puhtauden itselleluovutusta. Itselleluovutuksen asiakirjat tarkistetaan ja tallenne-
taan projektipankkijärjestelmään. Itselleluovutuksen tärkeyttä urakoitsijoille koros-
tetaan, jotta heidän myöhemmät puutekorjauksensa saadaan minimoitua. Itselle-
luovutuksen dokumentit toimivat vaiheistetun laadunvarmennuksen työkaluina ja ne 
mahdollistavat eri järjestelmien toimintatarkastusten ja toimintakokeiden suorittami-
sen pienempinä kokonaisuuksina.  
 
Itselleluovutus toimii myös yhtenä maksueränä urakoitsijoille. Valvojan kuittauksella 
vahvistetaan maksuerä ja todennetaan, että työt on oikeasti suoritettu ja pyydetyt 
dokumentit toimitettu. Valvojat eivät saa hyväksyä keskeneräisiä itselleluovutuksia. 
Rakennuttajalle toimitetut itselleluovutusdokumentit ovat toimintakokeiden suorit-
tamisen edellytys. 
 
Sähköurakoitsijan itselleluovutuspöytäkirja hyväksytään vain sähkövalvojan allekir-
joituksella luovutusaineistoksi. Tämä edellyttää sähkövalvojan omaa tarkastusta en-
nen allekirjoitusta. 

 
16) Toimintakoesuunnitelma (tilaaja) 

 
TATE-valvoja kerää urakoitsijoilta toimintatarkastusvaiheessa laaditut asiakirjat, joi-
den pohjalta yhdessä suunnittelijoiden ja valvojien kanssa täsmennetään TATE jär-
jestelmien toimintakoesuunnitelmat (alustava suunnitelma ks. kohta 10). Tilaajan 
toimintakokeita suoritetaan vaiheittain ja osasuorituksista muodostuu suunnitelman 
mukainen kokonaisuus. Mahdolliset kuormituskokeet ja Black Out-testit sekä niiden 
suoritustapa yksilöidään toimintakoesuunnitelmassa. 
 
Toimintakokeiden laajuus ja tarkkuus määräytyy toimintakoetta edeltävien urakoitsi-
joiden toimintatarkastuksien laadun ja kattavuuden perusteella. Mikäli todetaan toi-
mintatarkastusten olevan kattavia, hyvin dokumentoituja ja puutteiden vähäisiä, 
voidaan toimintakokeita suunnitella tehtäväksi myös pistokoemaisesti. 
 
Koulutussuunnitelma, jossa määritellään vaiheittainen käytönopastus ylläpito- ja 
käyttäjäorganisaatiolle, on osa toimintakoesuunnitelmaa. Koulutussuunnitelman laa-
timiseen osallistuvat myös urakoitsijat. 

 
17) Vuokralaisen ennakkokatselmus 

 
Tilojen vuokralaisen edustajien suorittama katselmus, jossa vuokralainen tarkastaa 
sopimuksen mukaisen työsuorituksen laadun ja voi tarvittaessa esittää rakennutta-
jalle lisä- muutostyötarpeet, jotka havaitaan katselmuksen yhteydessä tarpeellisiksi. 
Päätökset näiden tarpeiden aikataulusta ja kustannuksista käsitellään työmaan nor-
maalin muutostyömenettelyn mukaisesti. 
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HUOM! Katselmuksia voidaan suorittaa useammassa vaiheessa rakennustöiden edis-
tymisen mukaan. Katselmusten ajoitus suunnitellaan rakennuttajakonsultin, pääura-
koitsijan ja käyttäjän yhteistyönä. 
 

18) Toimintakokeet (tilaaja) & käytönopastuksen vaihe 1 
 

Tilaajan toimintakokeet voidaan suorittaa, mikäli asennustapatarkastukset sekä ura-
koitsijoiden toimintatarkastukset ja itselleluovutukset on suoritettu tässä ohjeessa 
edellytetyllä tavalla. Em. tarkastusten pöytäkirjat tulee olla luovutettuna käyttöönot-
toprosessin vastuuhenkilölle ja tallennettuna projektipankkiin. 
 
Toimintakokeiden eri vaiheille on käyttöönottoaikataulussa huomioitava riittävästi 
aikaa. Toimintakokeista vastaava TATE-valvoja huolehtii, että kaikki toimenpiteet 
suoritetaan hankekohtaisen toimintakoesuunnitelman mukaisesti. Mikäli pisto-
koemaisissa tarkastuksissa havaitaan, että aiemmin laadituista toimintatarkastus-
asiakirjoissa hyväksytyksi tulleissa toiminteissa onkin virheitä, on valvojilla oikeus 
keskeyttää toimintakokeet tai muuttaa ne yksilöidyiksi, järjestelmä- ja toimintokoh-
taisiksi toimintakokeiksi. 
 
Toimintakokeiden jälkeen tilaajan mittaus- ja säätöurakoitsija suorittaa pistokoemai-
set tarkistusmittaukset valvojan ja/tai käyttöönottomanagerin läsnä ollessa. Näin 
varmennetaan mittaus- ja säätöpöytäkirjojen oikeellisuus.  Näitä tarkistusmittauksia 
voidaan suorittaa myös ensimmäisen tuuletusjakson aikana. 
 
Urakoitsijat ja valvojat vahvistavat toimintakoepöytäkirjan ja mittauspöytäkirjat al-
lekirjoituksillaan. 
 
Huolto-organisaatio osallistuu toimintakokeisiin, joiden alkaessa on annettu järjes-
telmien 1. käytönopastus koulutussuunnitelman mukaisesti. Seuraamalla toiminta-
kokeita huoltohenkilöstö tutustuu rakennuksen tekniikkaan käytännön tasolla. 

 
19) Kuormituskokeet & Turva-Black Out -testi 

 
Erikoistilat, joihin kuormituskokeet kohdistetaan, määritellään taloteknisissä suunni-
telmissa. TATE-valvojat koordinoivat ja vastaavat kuormituskokeiden suorittamises-
ta, kiinteistöhuollon edustus kutsutaan mukaan kokeisiin valvojan toimesta. Suunni-
telmassa esitettyä tasetta vastaava kuorma (jäähdytys / lämmitys) tai tuotetaan ky-
seiseen tilaan urakoitsijan toimesta. Tilan olosuhteiden käyttäytymistä seurataan ra-
kennusautomaatiojärjestelmän kautta tulostamalla trendiseuranta kyseisestä tilasta. 
Suunnittelija ja TATE-valvoja arvioivat tuloksia ja vertaavat niitä suunnitelma-
arvoihin. Valvoja vahvistaa kokeiden hyväksytyn suorituksen allekirjoituksellaan. 
 
Sähkötekniikan Turva-Black Out -testissä todennetaan kiinteistön turvajärjestelmien 
toimivuus (turvavalot, hätäpoistumistievalot, varavoimat, savunpoisto, kulunvalvon-
nalla varustetut hätäpoistumistieovet, paloilmoitinjärjestelmä). Lisäksi varmenne-
taan hissien, RAU-järjestelmän ala-asemien, RAU-valvomon ja hälytysten jälleenan-
tojärjestelmän toimivuus katkotilanteen jälkeen. Turva-Black Out -testi tehdään 
sähkönjakelujärjestelmän liittymäpisteen pääkytkin avaamalla testaussuunnitelmas-
sa määritellyksi ajaksi. 
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20) Ensimmäinen kuukauden tuuletusjakso  
 

IV-koneita käytetään 24/7 täydellä teholla tarkoituksena saattaa mahdolliset epä-
puhtaudet ja kosteus pois rakennuksesta. Yhden kuukauden tuuletusjakso on vii-
meinen kuukausi ennen kohteen vastaanottotarkastusta. Ennen tuuletusjakson alkua 
on toimintakokeiden oltava kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettuna. Tuuletus-
jakson aikana on sallittua tehdä vähäisiä virheiden ja puutteiden korjauksia, mittaus- 
ja säätötyötä, automaation virityksiä sekä käyttäjän erillishankintojen asennus- ja 
kytkentätöitä kuitenkin niin, ettei rakennuksen puhtaustasoa millään tavoin heiken-
netä. 
 
RAU-urakoitsija vastaa ja huolehtii siitä, että kaikkien tilojen ilmanvaihto toimii täy-
dellä teholla tuuletusjakson aikana. RAU tekee tarvittavat väliaikaiset ohjelmoinnit 
sellaisiin tiloihin, joissa on tarpeenmukainen ilmanvaihto, joka on pakko-ohjattava 
toimimaan maksimiteholla. 

 
21) Viritys ja tarkistusmittaukset 

 
MSU hienosäätää yhdessä LVIAJK-urakoitsijoiden kanssa laitoksen ja tekee tarvitta-
vat tarkistusmittaukset ja säätötyöt. RAU-urakoitsija asettaa LVIS-prosessien lopulli-
set asetusarvot TATE-urakoitsijoilta ja MSU:lta saatujen tietojen sekä rakennusaikai-
sen olosuhdeseurannan perusteella. 
 
Tarkistusmittauksia suorittavat TATE-valvojat ja MSU. RAU-urakoitsija toimittaa 
LVIS-prosessien trendiseurantatulosteet TATE-valvojille tarkastusta/ hyväksyntää 
varten; valvoja tallentaa hyväksytyt tulosteet projektipankkiin. Käyttöönotto-
manageri varmentaa toimenpiteiden toteutumisen. 

 
Tarkistusmittauksia suoritetaan hankekohtaisten tarpeiden määrittämässä laajuu-
dessa mm. viemäri- ja lämpökameralla, keinosavulla, merkkiainekokein ja ulkopuoli-
silla olosuhdetiedon kerääjillä. Valaistustasot mitataan sekä suoritetaan hankekoh-
taiset erillismittaukset.  
 
Sähköasennusten kokonaan valmistuttua ja kiinteistön sähkökuormituksen ollessa 
käyttöä vastaavalla tasolla, sähköurakoitsija suorittaa sähkön laadun mittauksen tä-
hän tehtävään soveltuvalla analysaattorilla. Tavoitteena on saada referenssimittaus, 
jonka dataa voidaan myöhemmin verrata mahdollisissa ongelmatilanteissa tehtyihin 
mittauksiin. Mittausten perusteella voidaan tehdä päätelmiä, onko ongelman aiheut-
taja kiinteistötekniikan vai käyttäjän laitteet. 
Mittaus suoritetaan sähköpääkeskuksessa olevalla analysaattorilla ja tarvittaessa 
täydennetään siirrettävällä sähkön laadunmittarilla. Mittaus perustuu sähkön laatu-
standardiin SFS-EN 50 160 ja mitattavat suureet on esitetty ST 97.21-kortin kohdan 
8. taulukossa. 
 
Rakennuttajakonsultti sopii hankekohtaisesti tilaajan hankevastaavan kanssa, suori-
tetaanko rakennuksessa ulkovaipan paine-eromittaus dataloggereita käyttäen. Mikäli 
näin sovitaan, suoritetaan mittaus ensimmäisen tuuletusjakson aikana n. kahden vii-
kon mittausjaksona. Mittaus tilataan SYK Oy:n osoittamalta sisäilma-asiantuntijalta. 
Mittauksen tulokset tarkastaa ja hyväksyy TATE-valvoja, joka tallentaa tulokset pro-
jektipankkiin.  
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22) Huoltokirja-aineisto 
 

Urakoitsijat ja suunnittelijat toimittavat projektin aikana huoltokirjaan tarvittavat 
tiedot tilaajan huoltokirjakoordinaattorille, joka ohjaa ja seuraa huoltokirjan laadin-
taa SYK Oy:n erillisen huoltokirjaohjeen mukaisesti. 
 
Huoltokirjakoordinaattori yhdessä valvojien kanssa varmistaa toimitettujen doku-
menttien oikeellisuuden. Rakennuttajakonsultti toimittaa käyttäjän erillishankinnois-
ta huoltokirjaan liitettävät aineistot. 

 
23) Viranomais– ja erillistarkastukset 

 
Ennen tilaajan vastaanottotarkastusta tulee viranomaisten tarkastukset olla suoritet-
tuina ja tarkastuspöytäkirjat laadittuina. Pääurakoitsija vastaa, että rakennusluvan 
mukaiset viranomaistarkastukset on suoritettu ennen käyttöönottoa ja loppukatsel-
musta: 

 
• KVV-tarkastus,  
• IV-tarkastus, 
• Palotarkastus 
• Terveystarkastus 
• Hissitarkastus 
• Vss-tarkastus  
• Sähköjärjestelmien varmennustarkastus 
• Rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus 
• Loppukatselmus 

 
Pääurakoitsija vastaa myös seuraavien laitteistojen / järjestelmien erillistarkastusten 
suorituttamisesta: 

• Sammutuslaitteisto 
• Savunpoistolaitteisto / -järjestelmä 
• Palonilmaisulaitteisto 
• Merkki- ja turvavalaistus 

 
TATE-valvojat vastaavat seuraavista erillistarkastuksista: 

• RAU-valvomon käyttöliittymän tarkastus 
• Hälytysten jälleenantoproseduuri ja –laitteet 
• Trendiseurantojen ohjelmointi 
• Keittiön kylmälaitteiden seurantajärjestelmien tarkastus (jos järjestelmä on 

käyttäjän erillishankinta, vastaa tarkastuksesta käyttäjä). 
 

24) Tarkastus- ja mittauspöytäkirjojen ym. tarkastus ja hyväksyminen 
 

Edellä selostetuissa tarkastusvaiheissa syntyy lukuisa määrä erilaisia tarkastusmuis-
tioita, mittaus- ja säätöpöytäkirjoja, itselleluovutusdokumentteja jne. Tiettyjen tar-
kastusvaiheiden luovutusdokumenteille on edellytetty valvojan hyväksyntä ja kuitta-
us. Tämä voidaan toteuttaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla: 

• Urakoitsija laatii ja tulostaa vaaditun laadunvarmistusdokumentin ja toimittaa 
sen valvojan käsittelyyn. Valvoja vahvistaa dokumentin hyväksytyksi allekir-
joituksellaan, skannaa asiakirjan ja tallentaa sen projektipankkiin. 

• Urakoitsija laatii vaaditun laadunvarmistusdokumentin ja tallentaa sen projek-
tipankkiin. Valvoja tarkastaa asiakirjan ja kirjaa hyväksymisensä projekti-
pankkiin tallennetun asiakirjan dokumenttikortin <Kommentit> -toiminnolla. 

• Urakoitsija laatii yksilöivän luettelon kaikista hyväksymistä vaativista asiakir-
joista. Valvoja kuittaa ko. luetteloon asiakirjakohtaisesti hyväksymisensä. 
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HUOM! Jos valvoja hyväksyy suunnitelmissa esitetyistä tavoitearvoista poikkeavia tu-
loksia, on hänen kirjallisesti perusteltava syyt hyväksyä raja-arvot ylittävä työn tulos. 
 

7. Tilaajan Vastaanotto 
 

1) Vastaanottotarkastus 
 

Suoritetaan YSE:n mukainen vastaanottotarkastus. 
 
Tilaisuudessa sovitaan ja kirjataan menettelyt siitä, kuinka huolto-organisaatio il-
moittaa hankeorganisaatiolle takuuaikana ilmenevistä vioista tai puutteista. 
 
 

2) Toisen kuukauden tuuletusjakso  
 

Toisen kuukauden tuuletusjakso tapahtuu vastaanoton jälkeen. Tuuletusajan päätyt-
tyä RAU-urakoitsija palauttaa tuuletusjaksoa varten ohjelmoidut väliaikaiset asetuk-
set normaalikäyttöä vastaaviksi. 
 
Loppukäyttäjän irtokalustaminen, sisustaminen ja henkilömuutto voivat alkaa em. 
tuuletusjakson aikana, mutta SYK Oy suosittelee käyttäjälle tämän tuuletusjakson 
käyttämistä kalusteiden ja sisustustekstiilien tuuletukseen ja henkilömuuton viiväs-
tyttämistä mahdollisuuksien mukaan. Yleislinjaus on, että kalustus voi alkaa, kun ti-
lojen vuokranmaksu alkaa. 
 
Tämän tuuletusjakson jälkeen rakennuksen ilmanvaihtoa käytetään 24/7 tarpeen-
mukaisella teholla vähintään seuraavat viisi (5) kuukautta, ts. aikaohjelmat eivät täl-
löin ole vielä voimassa. Tämän jakson jälkeen arvioidaan kampusmangerin johdolla, 
onko tätä tuuletuskäyttöä tarvetta jatkaa edelleen. 

 
3) Käytönopastuksen vaihe 2 

 
Pääurakoitsija toimii käytönopastuksen vaiheen 2 vastuuhenkilönä suunnittelijoiden 
avustuksella ja hän organisoi käytönopastustilaisuudet. 
 
Suunnittelijat opastavat ja kertovat ylläpito- ja huolto-organisaatiolle, miten laitok-
sen ja sen eri järjestelmien on tarkoitettu toimivan. Tässä yhteydessä varmistetaan, 
että huoltohenkilöstöllä on käytössään kytkentä-, toiminta- ja säätökaaviot. 
 
Normaali laitteiden huolto- ja käytönopastus kuuluu urakoitsijoille. Urakoitsijat ker-
tovat ja opastavat, miten yksittäiset laitteet toimivat ja miten asennetut laitteet 
huolletaan. 
 
Ylläpidolle ja tilojen loppukäyttäjille järjestetään erilliset tilaisuudet koulutussuunni-
telman mukaisesti. 
 
Loppukäyttäjän ja huolto-organisaation edustajat kuittaavat allekirjoituksellaan kou-
lutusohjelman mukaisen käytönopastuksen suoritetuksi. 
 

4) Käyttäjähankintojen asennukset  
 

Rakennuttajakonsultti toimii yhteyshenkilönä tilojen käyttäjien suuntaan vastaan-
oton jälkeen tapahtuvissa toimenpiteissä. Käyttäjäasennusten on oltava loppuun 
suoritettuna ennen toisen Black Out –testin suoritusta. 
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5) Käyttäjän muutto 

 
Käyttäjä organisoi muuton, rakennuttajakonsultti toimii hankeorganisaation yhteys-
henkilönä.  
 

6) Muuton loppukatselmus 
 

Kampusmanagerin organisoima ja johtama katselmus, jossa todennetaan, että käyt-
täjän muutolla, kalustuksella ja varusteiden asennuksella ei ole oleellisella tavalla 
muutettu rakennukselle suunniteltuja ja asetettuja tavoitteita. Katselmus kohdistuu 
rakenteiden kuntoon ja mahdollisiin muutoksiin tai vaurioihin, tilojen puhtauteen ja 
suunnitellun käyttötarkoituksen toteutumiseen, teknisten järjestelmien toimintaan, 
käyttäjälaitteiden talotekniikkakytkentöihin, sisäympäristöolosuhteisiin jne. Katsel-
mukseen osallistuu kampusmangerin lisäksi rakennuttajakonsultti, yo:n tilapalvelun 
edustaja(t) sekä tarvittaessa pääurakoitsija ja pääsuunnittelija. 

 
7) Luovutusasiakirjat 

 
Suunnittelijat laativat loppupiirustukset urakoitsijoiden toimittamien punakynäversi-
oiden perusteella. Loppupiirustusten toimittamisessa noudatetaan tilaajan Loppudo-
kumenttien luovutusohjetta. Rakennuttajakonsultti tarkistaa yhdessä tietomanagerin 
kanssa loppudokumenttien oikeellisuuden ennen niiden hyväksymistä ja loppudoku-
mentteihin liittyvien maksuerien vahvistamista. 
 
Huoltokirjakoordinaattori tarkastaa ja hyväksyy urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta 
saadun huoltokirja-aineiston ja raportoi tilanteen rakennuttajalle. SYK Oy:n huolto-
kirjamanageri antaa lopullisen hyväksynnän huoltokirjan laadinnalle. 
 

8. Takuuaika 
 

1) Käyttäjäpalaverit 
  

Vastaanottoon mennessä rakennuttajakonsultti organisoi ja käynnistää käyttäjäpala-
verikäytännön, johon rakennuttajakonsultin lisäksi osallistuu kampusmanageri, 
vuokralaisen tilahallinnan edustaja sekä tilojen loppukäyttäjien edustaja(t). Ennen 
vastaanottoa pidettävissä palavereissa käsitellään mm. käyttäjän muuttoon liittyviä 
käytännön asioita, käyttäjäasennuksia, rakennuksen käyttäjäoppaan suunnittelua 
jne. 
 
Palavereissa kerätään ja raportoidaan tilojen käyttäjien tiedot ja kokemukset mah-
dollisista urakkasuorituksen puutteista tai virheistä, jotka ovat ilmenneet vastaan-
oton jälkeen. Rakennuttajakonsultti organisoi ja aikatauluttaa virheiden ja puuttei-
den pikaisen korjaamisen tavoitteena saavuttaa häiriötön tilojen käyttö mahdolli-
simman nopeassa aikataulussa.  
 
Palaverikäytännöllä myös kerätään tiedot mahdollisista käyttäjän muutos- tai lisä-
työtarpeista, jotka on havaittu tilojen käytön alettua. Tarpeet saatetaan tilaajan pää-
tettäväksi. 
 
Käyttäjäpalaverikäytäntöä jatketaan kampusmanagerin johdolla säännönmukaisesti, 
kunnes niiden tarpeen voidaan todeta päättyneen, kuitenkin viimeistään takuuajan 
päättyessä. 
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2) Rakennuksen käyttäjäoppaan laatiminen 

 
Rakennuksen käyttöoppaan laatimista johtaa kampusmanageri. Laatimistyöhön osal-
listuvat pääsuunnittelija, tekniikkasuunnittelijat, yo:n tilapalvelu sekä tilojen loppu-
käyttäjä(t). Opas sisältää tietoja mm. rakennuksen suunnitelluista olosuhdetavoit-
teista, tilojen käyttötarkoituksista, pysäköinnistä, kiinteistön ylläpitoon liittyvästä 
palveluverkostosta, palvelupyyntö- ja vikailmoitusmenettelyistä, käyttäjille mahdolli-
sista/sallituista tekniikan käyttötoimenpiteistä sekä muista rakennuksen tilojen käyt-
töön liittyvistä oleellisista seikoista, kuten sosiaalitilat, varastot jne.  
 
Yliopisto toimittaa opasta varten tilojen kalustusohjeistuksen, siivousohjelman ja -
taajuuden, yo:n oman palvelutoiminnan yhteystiedot, tiedot autopaikkavarausten 
menettelystä, tilavarausmenettelyt, yo:n omalla vastuulla olevat turvallisuusohjeet 
jne. 

 
3) Toinen Black-out -testi  

 
Testi suoritetaan, kun käyttäjä on muuttanut tiloihin ja halutaan varmistua, että 
kaikki järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Testistä tulee informoida ja tiedot-
taa käyttäjiä vähintään kaksi viikkoa ennen käyttökatkosta sekä uudelleen testiä 
edeltävänä päivänä. Testi tehdään sähkösuunnittelijan laatiman ohjeistuksen/ suun-
nitelman mukaisesti. Ohjeistukseen määritellään tarkistettavat järjestelmät ja tilat. 
Rakennuttajakonsultti ohjeistaa ja varmistaa testauksen organisoitumisen ja resurs-
sit. 
 
Testauksella selvitetään kaikki varavoiman ja UPS:n perässä olevat järjestelmät, joi-
ta ei ole tarkastettu ensimmäisessä Turva-Black-out -testissä (mm. ATK-verkot, 
käyttäjän omat suojatut järjestelmät kuten kassat, syväpakastimet jne.).  
 

4) Ylläpidon käyttökoulutus 
 

Ennen takuuajan päättymistä kohteen huolto-organisaatiolle pidetään kertausluon-
toinen käytönopastus koulutussuunnitelman mukaisesti. 

 
5) Toimivuustarkastukset 

 
Toimivuustarkastuksella pyritään energiatehokkuuden ohella saamaan käyttöönotet-
tu rakennus mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Toimivuustarkas-
tuksen tärkein tavoite on varmistaa rakennuksen energiatehokas käyttö, hyvät si-
säympäristöolosuhteet sekä talotekniikan hyvä ja asianmukainen käyttö ja huolto.  
 
Tilojen käyttäjän ja ylläpito-organisaation havainnot ja kokemukset rakennuksen 
toimivuudesta käydään yksityiskohtaisesti läpi.  
 
Toimivuustarkastuksen kutsuu koolle rakennuttajakonsultti. TATE-valvoja tekee toi-
mivuustarkastussuunnitelman ja kerää käytönaikaiset tiedot olosuhteista käyttäjiltä 
ja ylläpidolta sekä pyytää automatiikkaurakoitsijalta trendiseurannat ja -ajot laitok-
sen toiminnasta sekä hälytyshistorian (vähintään kahden viikon ajanjaksolta ennen 
kokousta). TATE-valvoja laatii tilaisuudesta yksilöidyn yhteenvetoraportin, johon kir-
jataan todetut havainnot ja puutteet sekä muutos- ja korjaustoimenpiteet vastuuta-
hoineen. Pääsääntöisesti tarkastuksen suorittaminen määritellään suunnittelu- ja 
urakkasopimuksissa erillinen maksuerä. 
 



    20 / 20 
 
 
   25.8.2015 

 

Teknisten järjestelmien vastaan- ja käyttöönottovaiheen laadunvalvonnan prosessi ve_1.0 

Toimivuustarkastukset järjestelmille suoritetaan lämmitys – ja jäähdytyskausien ai-
kana. Toinen toimivuustarkastus suoritetaan ensimmäisen vuoden takuutarkastuk-
sen yhteydessä. 
 
Liite: Rakennuksen toimivuustarkastelu. ( TAPRE ) 
http://www.tampere.fi/material/attachments/r/6GSjOjmxp/Toimivuustarkastelu_TAP
RE20130521.pdf  

 
Osana rakennuksen toimivuuden varmistusta SYK Oy:n sisäilma-asiantuntijat laati-
vat ja toteuttavat Sisäympäristön seuranta- ja jälkihoitosuunnitelman, jonka laati-
mista johtaa SYK:n kampusmanageri. Seurannan avulla arvioidaan rakennushank-
keen onnistumista, todennetaan hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 
sekä varmennetaan tilojen hallittu käyttöönotto työn vastaanottamisen jälkeen. Tilo-
jen sisäilman laatutason pysyvyyttä seurataan rakennushankkeesta riippuen 2-5 en-
simmäisen käyttövuoden ajan laaditun suunnitelman mukaisesti. Seuranta jakautuu 
kahden ensimmäisen vuoden aikana tehtävään seurantaan ja pidemmän aikavälin, 
2-5 vuoden aikana tehtävään seurantaan. Samalla pyritään tunnistamaan työympä-
ristön sisäilmaan liittyviä riskitekijöitä.  

 
6) Ensimmäisen vuoden takuutarkastus 

 
Toimivuustarkastus uusitaan tässä yhteydessä. Samalla tarkastetaan käyttöpäiväkir-
ja- ja huoltokirjamerkinnät takuuvuoden ajalta. 
 
Ensimmäisen vuoden takuuajan tarkastuksen yhteydessä myös varmistetaan: 

• huolto-organisaatio hyvä perehtyneisyys rakennukseen, sen järjestelmiin ja 
käyttäjien erityisvaatimuksiin sekä huoltokirjaan 

• eri järjestelmien käyttö- ja vastuuhenkilöt on nimeäminen ja heidän tietonsa  
ilmoittaminen toimintaa valvovalle taholle 

• vikailmoitusten laatimisen toimiminen sovitulla menettelytavalla 
• kaiken projektiaineiston tallennus projektipankkiin ja huoltokirjaan 
• pidempiaikaisten takuuaikojen voimassaolon tiedotus huolto-organisaatiolle. 

 
7) Takuuajan tehtävät 

 
Takuuajan huollot ovat pääsääntöisesti tilaajan oman ylläpidon hankinnassa ja vas-
tuulla, poikkeuksena esim. kylmäkoneet. 
 
Urakoitsija vastaa YSE:n mukaisista velvoitteista sekä takuuaikana urakoitsijalle 
kuuluvista, urakka-asiakirjoihin sisällytetyistä toimenpiteistä. 

http://www.tampere.fi/material/attachments/r/6GSjOjmxp/Toimivuustarkastelu_TAPRE20130521.pdf
http://www.tampere.fi/material/attachments/r/6GSjOjmxp/Toimivuustarkastelu_TAPRE20130521.pdf
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TAPRE-TUOTE:  


RAKENNUKSEN (TALOTEKNIIKAN)TOIMIVUUSTARKASTELU  


Kuka tekee hankkeeseen ryhtyvä tai hänen palkkaamansa asiantuntija 


Kenelle ja mihin tar-
koitettu 


– Varmistaa, että uudis- tai korjausrakennuskohde vastaa mahdollisim-
man hyvin rakennuksen todellisen käytön tarpeita erityisesti sisäympä-
ristön suhteen ja että rakennus on hyvä käyttää ja huoltaa ja että sen 
energiatehokkuus vastaa asetettuja tavoitteita.  


– Toimivuustarkastelun osapuolia ovat mm. toimivuustarkastelun vetäjä, 
rakennuksen käytöstä ja huollosta vastaavat, rakennuksen käyttäjät, 
suunnittelijat ja urakoitsijat. 


– Toimivuustarkastelu tehdään vastaanottomenettelyiden ja käyttöönoton 
jälkeen 3 - 24 kuukauden aikana. 


Käyttäjävaatimukset – Toimivuustarkastelun vetäjän/vetäjien tulee tuntea talotekniikkaa, ener-
giatehokkuuteen ja sisäympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja rakennuksen 
käyttöä ja huoltoa. Vetäjällä voi olla avustajia esim. huollon arvioinnissa. 


– Tekijöillä on oltava raportointivalmiudet. 
 


Resurssitarve – Toimivuustarkastelun vetäjän ajankäyttö pienissä ja yksinkertaisissa 
kohteissa on muutamasta päivästä viikkoon ja vaativissa ja isoissa koh-
teissa muutamia viikkoja. Lisäksi suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden on 
osallistuttava toimivuustarkastelun aloitus- ja päätöskokoukseen. Lisäksi 
heidän on autettava vetäjiä tarpeellisessa määrin. Arvio urakkasummas-
ta on 0,1 - 3 % ja suunnittelijoilla muutamia päiviä. Tarve on kuitenkin 
tapaus- ja toimivuustarkastelun laajuuskohtainen. 


– Rakennuksen käyttäjät ja käyttö- ja huoltohenkilökunta osallistuvat toi-
mivuustarkasteluun.  


 
Valmistelijat Teuvo Aro ja (Antti Mäkinen) AX-Suunnittelu 
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1 SISÄLTÖ JA TAVOITTEET  
 
1.1 Toimivuustarkastelun tarve 
 
 Hyvin tehty suunnittelu ja laadukas toteutus ovat edellytys laadukkaalle ja energia-


tehokkaalle uudis- tai korjausrakentamiselle. Hyvään lopputulokseen vaaditaan vie-
lä hyvin toteutettu rakennuksen käyttöönotto. Johtuen kireästä aikataulusta, raken-
tamisen kustannusten ylittymisestä, huonosta organisoinnista tai osaamisen puut-
teesta rakennuksen vastaanottomenettelyt voivat jäädä puutteellisesti tehdyksi. 
Edellytys hyvälle käyttöönotolle on, että rakennus on suunnitelmien ja sopimusten 
mukaisessa kunnossa. 


 
 Kun käyttöönottovaiheeseen päästään, on voinut jo kulua useita vuosia suunnittelu- 


ja sopimusvaiheesta. Tällä aikavälillä on moni asia voinut muuttua ja toisaalta ra-
kennusten käyttäjien tarpeet ovat alun perinkin voineet tulla huonosti kirjatuiksi. 
Vasta todellinen käyttö osoittaa lopullisesti, millainen rakennuksen olisi tullut olla. 
Toimivuustarkastelu on työkalu, jolla pyritään energiatehokkuuden ohella saamaan 
käyttöönotettu rakennus mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.  


     
 Parhaimmillaan hyvin suoritettu toimivuustarkastelu antaa myös arvokasta palautet-


ta suunnittelijoille, urakoitsijoille ja rakennuttajille, mikä auttaa kehittämään raken-
tamisen yleistä laatutasoa jatkossa. 


  
1.2 Tavoite ja käyttökohteet 
 
 Toimivuustarkastelun tärkein tavoite on varmistaa rakennuksen energiatehokas 


käyttö, hyvät sisäympäristöolosuhteet sekä talotekniikan hyvä ja asianmukainen 
käyttö ja huolto. Nämä kolme tavoitetta ovat toisistaan riippuvaisia. Toimivuustar-
kastelu painottuu talotekniikkaan, mutta myös rakennuksen vaippa voi olla sen koh-
teena. 


 
 Tämän lisäksi tarkastelulle voidaan asettaa kohteesta ja tapauksesta riippuen myös 


muita tavoitteita rakennuttajan niin halutessa. Voidaan esim. arvioida tilaohjelman 
toimivuutta tai rakenteiden toimivuutta.  


 
 Toimivuustarkastelua voidaan käyttää uudis- tai korjausrakennuskohteissa. Se on 


myös sovellettavissa käytössä olevien rakennusten toimivuuden tarkasteluun esim. 
osana kuntoarvioita. Toimivuustarkastelu palvelisi tällöin rakennuksen korjausra-
kentamistarpeiden määrittämistä. 


 
2 TOTEUTUS 
 
2.1 Hankinta 
 
 Toimivuustarkastelun toteutus määritellään jo suunnitteluvaiheessa, koska sen to-


teutuksessa tärkeinä osapuolina tulevat olemaan suunnittelijat ja urakoitsijat. Tässä 
vaiheessa on jo syytä valita taho(t), jotka tulevat toimivuustarkastelun tekemään tai 
siihen osallistumaan.  Toimivuustarkastelun vetäjä olisi hyvä olla tiedossa jo varhai-
sessa vaiheessa. 
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 Suunnittelijoita ja urakoitsijoita tarvitaan toimivuustarkastelun toteuttamisessa. Tä-


män vuoksi näiden tahojen tulee olla tästä tietoisia tarjous- ja sopimusvaiheessa. 
Urakkasopimuksissa on tarpeen kiinnittää yksi maksuerä toimivuustarkastelun suo-
rittamiseen. Koska toimivuustarkastelu saatetaan loppuun vasta vastaanoton jäl-
keen, voi sen sitoa esim. takuuajan vakuuteen tai määrätä normaaleista maksueris-
tä irrallisena sopimukseen kuuluvana toimena. Maksuerän suuruus riippuu toimi-
vuustarkastelun kohteen vaativuudesta ja laajuudesta. Pienimmillään se voi vaatia 
1-2 päivän työpanoksen urakoitsijalta. Jos maksuerän suuruus on sidottu työpanok-
seen, se on todennäköisesti 0,1-3 % urakkasummasta.  Mikäli suunnittelu tehdään 
kiinteähintaisena, on toimivuustarkastelu sisällytettävä vastaavasti myös suunnitte-
lusopimuksiin. Todennäköinen suunnittelijan ajankäyttö on päivästä muutamaan 
päivään.  Energialaskijan palveluita tarvitaan.  


 
2.2 Toteutuksen kulku ja aikataulu 
 
 Toimivuustarkastelun aloittamisen edellytys on, että rakennuksen normaalit vas-


taanottomenettelyt on hyvin loppuun saatettu ja havaitut puutteet korjattu. Toimi-
vuustarkastelun tarkoituksena ei ole vastaanottomenettelyn jatkaminen ja vikalisto-
jen läpikäynti vaan tarkastelussa kiinnitetään huomiota valmiin rakennuksen toimin-
taan, energiatehokkaaseen käyttöön ja huollettavuuteen. 


 
 Toimivuustarkastelu aloitetaan, kun rakennus on otettu käyttöön ja on ollut käytössä 


niin kauan, että toiminta rakennuksessa on vakiintunutta. Tyypillinen aloitusajan-
kohta voi olla esimerkiksi n. 1…3 kk käyttöönoton jälkeen. Ennen toimivuustarkas-
telun aloittamista laaditaan toimivuustarkastelun toteutussuunnitelma, jossa määri-
tetään ko. kohteelle suoritettavat toimenpiteet, toimenpiteiden sisältö, toimenpitei-
den suorittajat ja tarkennetaan aikataulua. 


 
 Aloituksen jälkeen tarkastelu suoritetaan vaiheittain niin, että rakennuksen talotek-


niikan toimintaa voidaan tarkastella rakennuksen normaalikäytön aikana erilaisissa 
olosuhteissa, kuten eri vuodenaikoina, eri säätiloissa ja rakennuksen eri käyttöas-
teilla.  


 
 Joissakin tapauksissa rakennuksen käytön alkuvaiheessa voi rakennuksen käyttö 


poiketa suunnitellusta normaalikäytöstä. Tällainen esimerkki voisi olla ilmanvaihdon 
pitäminen jatkuvasti käynnissä uusien rakennusmateriaalien hajujen poistamiseksi 
ja kosteusongelmien välttämiseksi. Tällaisissa tapauksissa on tarpeen saattaa talo-
tekniikka toimimaan suunnitellun normaalikäytön mukaiseksi tarkastelun ajaksi. 


 
 Toimivuustarkastelu päättyy lopetuspalaveriin, jossa käydään läpi tarkastelusta laa-


dittu raportti. Kokonaisuudessaan toimivuustarkastelun kesto voi olla 
n. 3 kk…24 kk. Koska toimivuustarkastelun suorittaminen ajoittuu pitkälle ajanjak-
solle, on tärkeää, että havaittuihin puutteisiin tehdään korjaavia toimenpiteitä jo tar-
kastelun aikana. Toimivuustarkastelusta vastaava kirjaa kaikki muutokset ja syyt 
muutoksiin.  
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2.3 Sisältö ja laajuus 
 
 Toimivuustarkastelun pääpaino on rakennuksen energiatehokkaan käytön varmis-


tamisessa, hyvissä sisäympäristöolosuhteissa ja talotekniikan hyvässä huolletta-
vuudessa. Seuraavassa taulukossa 2-1 on listattu mahdollisia toimivuustarkastelun 
laajuusvaihtoehtoja: 


 Taulukko 2-1. Toimivuustarkastelun laajuusvaihtoehtoja 


Energiatehokkuus-
tarkastelu - Suunnittelun lähtötietojen toteutuminen 


- Talotekniikan toiminnan seuranta 


- Laskennallisen energiankulutuksen vertailu toteutuneeseen 


Sisäympäristön  
laatutarkastelu - Lämpötilaolosuhteet 


- Ilman laatu 


- Valaistusolosuhteet 


- Ääniolosuhteet 


Käytettävyyden ja 
huollettavuuden tarkastelu - Talotekniikan huollettavuus 


- Talotekniikan käytettävyys 


- Käyttö ja huoltohenkilökunnan perehdytys 


Laajennettu  
toimivuustarkastelu* - Tilaohjelman arviointi 


- Piha-alueen toimivuuden arviointi 


- Kuntoarvio 


- Tarkistusmittaukset 


 
 * Laajennetulla toimivuustarkastelulla tarkoitetaan sellaisia tarkasteluja, joita tilaajan niin halutessa 


voidaan tehdä, mutta tässä yhteydessä näitä toimenpiteitä ei oteta osaksi toimivuustarkastelun pe-
ruslaajuutta.  


 
 Tilaajan tehtäväksi jää valinnan tekeminen: Missä laajuudessa suoritettu toimivuus-


tarkastelu parhaiten toteuttaa tilaajan tarkastelulle asettamat tavoitteet. Toimivuus-
tarkastelun vaihtoehdot on selostettu tarkemmin kohdassa 3 LAAJUUSVAIH-
TOEHDOT. Varsinaiset suoritettavat toimenpiteet on kuvattu kohdassa 4 TOIMI-
VUUSTARKASTELUN ”MODULIT”. 


 
2.4 Resurssit 
 
2.4.1 Toimivuustarkastelun vetäjä 
 
 Toimivuustarkastelulle valitaan vastuullinen vetäjä, joka huolehtii tarkastelun 


asianmukaisesta suorittamisesta ja siitä, että tilaajan tarkastelulle asettamat tavoit-
teet täyttyvät. Vetäjänä voidaan käyttää esimerkiksi rakennuttajakonsulttia, käyt-
töönottokonsulttia, pääsuunnittelijaa tai erikseen sovittavaa tahoa. Tärkeää kuiten-
kin on, että vetäjällä on hyvä tietämys talotekniikasta ja energiatehokkuuteen vai-
kuttavista asioista. 


 
 Vetäjän tehtävänä on tarkastelun aloittamisen ja sen toteutuksen organisointi. Vetä-


jä voi suorittaa toimivuustarkastelun toimenpiteet itse oman kykynsä ja pätevyyten-
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sä puitteissa ja tarvittaessa käyttää hankeosapuolia (Taulukko 2-2) siinä määrin 
kuin tarkastelun tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeellista. Hän myös kerää eri 
tahojen suorittamista tarkasteluista yhteenvedon, josta myös syntyy toimivuustar-
kastelun raportti. Huollettavuuden arviointiin voi olla tarpeen käyttää  erikoisasian-
tuntijaa. 


 
 Toimivuustarkastelun vetäjä on keskeinen henkilö tarkastelun sujuvan ja tulokselli-


sen toteutuksen kannalta, ja siksi vetäjän valintaan on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota. Valinnassa on huomioitava mm., että vetäjä on jo valmiiksi hyvin perillä 
rakennushankkeesta ja siinä käytetystä tekniikasta. Hyvä olisi, jos toimivuustarkas-
telun vetäjä olisi tiedossa jo suunnitteluvaiheen aikana. 


 
2.4.2 Hankeosapuolet 
 
 Rakennushankkeessa on toimivuustarkastelun aloitushetkellä vielä mukana käy-


tännössä kaikki hankkeeseen osallistuneet tahot. Näin ollen toimivuustarkastelun 
vetäjällä on käytettävissään kaikki se tieto, johon hanke on perustunut. Vetäjän ja 
toimivuustarkastelun tilaajan tulee yhdessä selvittää missä määrin eri tahoja toimi-
vuustarkasteluun osallistuu. Eri tahojen osallistumisvelvollisuus tulee kuitenkin olla 
käsitelty jo viimeistään suunnittelu- ja urakkasopimusvaiheessa (ks. kohta 2.1 Han-
kinta). Taulukossa 2-2 on listattu mahdollisia toimivuustarkastelun suorittamiseen 
osallistuvia tahoja. 


 
 Taulukko 2-2. Osapuolet 


Mahdollisia toimivuustar-
kasteluun osallistuvia 
tahoja 


Kiinteistönomistaja  
Tilojen käyttäjän edustaja(t) 
Hoidosta ja huollosta vastaavat 
Kunnossapidosta vastaavat 
Rakennuttajakonsultti 
 
Suunnittelijat: 
Pääsuunnittelija 
Arkkitehti 
Rakennesuunnittelija 
Energialaskija 
Lämmitysjärjestelmäsuunnittelija 
Vesi- ja viemärisuunnittelija 
Ilmanvaihtosuunnittelija 
Jäähdytyssuunnittelija 
Sähkösuunnittelija 
Automaatiosuunnittelija 
 
Urakoitsijat: 
Rakennusurakoitsija 
IV-urakoitsija 
Putkiurakoitsija 
Jäähdytysurakoitsija 
Sähköurakoitsija 
Automaatiourakoitsija 
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2.5 Raportointi 
 
 Toimivuustarkastelu päätetään lopetuspalaveriin, jossa esitellään tarkastelun vetä-


jän laatima raportti. Raportti lähetetään tilaajalle ja muille tarvittaville osapuolille riit-
tävän aikaisin ennen palaveria. Raportissa esitellään tehdyt tarkastelutoimenpiteet, 
havaitut puutteet, jo tehdyt korjaavat toimenpiteet ja vielä huomiota vaativiin kohtiin 
toimenpide-ehdotukset. Raportin ja keskustelun pohjalta palaverissa tehdään pää-
tökset raportissa ehdotetuista jatkotoimista. 


 
3 LAAJUUSVAIHTOEHDOT 
 
3.1 Toimivuustarkastelun lähtökohdat ja peruslaajuus 
 
 Toimivuustarkastelun lähtökohta on, että vastaanottomenettelyissä on todettu, että 


rakennus on toteutettu urakkasopimuksen ja suunnitteluasiakirjojen mukaisesti. Jos 
näin ei ole ollut, poikkeamat on korjattu tai vähintään kirjattu. Erityisen tärkeää on 
saada sisäilmastoon, energiankäyttöön ja huollettavuuteen vaikuttavat asiat sopi-
musten ja suunnitelmien mukaiseen kuntoon: Ilmastoinnin pitää olla säädetty, mutta 
ovilistoja voi puuttua. Toimivuustarkastelu ei ole vastaanottomenettelyiden uusimis-
ta ja ”syyllisten hakemista”.  


 
 Toimivuustarkastelun tavoite on saada rakennus toimimaan energiataloudeltaan, 


sisäympäristöolosuhteiltaan ja talotekniikaltaan mahdollisimman hyvin ja tehok-
kaasti. Peruslaajuudessaan toimivuustarkastelu koostuu kolmesta asiakokonaisuu-
desta: 
- Rakennuksen energiatehokkuus ja energiankulutustavoitteiden toteutumi-


sen seuranta 
- Sisäympäristöolosuhteet: lämpöolosuhteet, ilman laatu, valaistusolosuh-


teet, ääniolosuhteet 
- Talotekniikan ja rakennusautomaation käyttö ja huollettavuus 


 
 Viimekädessä jää kuitenkin tilaajan päätettäväksi, missä laajuudessa toimivuustar-


kastelu tullaan suorittamaan. 
 
3.2 Energiatehokkuustarkastelu 
 
 Energiatehokkuustarkastelun tavoite on varmistaa rakennuksen energiatehokas 


käyttö ja energiatehokkuustavoitteiden toteutuminen. Energiatehokkuustarkastelus-
sa tarkastellaan mm. talotekniikan tarpeenmukaista käyttöä ja käyttöhenkilökunnan 
roolia energiatehokkuudessa. Tässä yhteydessä mm. tarkistetaan, että toteutunut 
käyttö vastaa niitä tietoja, joihin suunnittelu on perustunut. Energiatehokkuustavoit-
teiden toteutumista seurataan tekemällä vertailuja suunnitteluvaiheessa laadittuihin 
laskennallisiin energiankulutuksiin. 


 
 Energiatehokkuustarkastelu on toimivuustarkastelun keskeisin elementti. Sen rin-


nalla tarkastellaan sisäympäristöolosuhteita ja talotekniikan käytettävyyttä ja huol-
lettavuutta. Nämä vaikuttavat siihen, miten energiatehokkuus toteutuu.   
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3.3 Sisäympäristöolosuhteet 
 
 Palvelurakennuksissa sisäympäristöolosuhteet vaikuttavat suoraan rakennuksen 


energiankäyttöön. Rakennus on olemassa, jotta se täyttää tavoitellut sisäympäris-
töolosuhteet. Toimivuustarkastelun tavoite on varmistaa, että rakennus täyttää to-
delliset sisäympäristötarpeet. Ne voivat olla erilaiset kuin suunnittelu- ja urakkaso-
pimusvaiheessa asetetut. 


 
 Lähtökohtaisesti sisäympäristöolosuhteiden todellisten tarpeiden mukaisuus on jär-


kevintä selvittää käyttäjähaastatteluin. Käyttäjäkysely suoritetaan parhaiten jalkau-
tumalla rakennukseen kyselemään kokemuksia sisäilmastosta henkilökohtaisesti. 
Tällä tavoin mahdollisen ongelman luonne ja aiheuttaja voidaan parhaiten selvittää, 
ja parhaassa tapauksessa myös ratkaisu voidaan löytää välittömästi. Kyselyn suo-
rittajalla on oltava kokemusta sisäilmastoasioista ja kykyä ymmärtää, että ihmisten 
välillä on eroja sisäympäristöolosuhteiden kokemisessa. Lähtökohta on, että toimi-
vuustarkastelun vetäjä on kykenevä haastattelut tekemään. 


 
3.4 Käytettävyyden ja huollettavuuden tarkastelu 
 
3.4.1 Talotekniikan käytettävyys 
 
 Puutteet sisäympäristöolosuhteissa ja laskettua suurempi energiankulutus voivat 


olla seurausta talotekniikan huonosta käytettävyydestä. Talotekniikan käytettävyy-
dellä tarkoitetaan käyttöhenkilökunnan säännöllisten rutiinien toimivuutta ja osaa-
mista energiatehokkaassa talotekniikan käytössä. Esimerkiksi ohjaako talotekniikka 
moitteettomasti kaikkia toimintoja vai vaatiiko jokin laite tai toiminto käyttöhenkilön 
jatkuvaa puuttumista.  


 
 Syyt huonoon käytettävyyteen voivat olla toimimattoman tekniikan ohella käyttö-


henkilökunnan riittämätön osaaminen, koulutus ja/tai ajankäytön rajoitukset. Toisen 
organisaation käytössä sama talotekniikka voi olla käytettävää, toisen ei.  


 
3.4.2 Talotekniikan huollettavuus 
 
 Toimivuustarkastelussa voidaan tarkastella taloteknisten laitteiden huollettavuutta 


yhdessä huoltohenkilökunnan kanssa. Tällöin kiinnitetään huomiota mm. siihen, 
ovatko laitteet helposti luokse päästävissä, onko laite vaihdettavissa, onko haalaus-
reitti ongelmaton, onko huollon suorittamiseen riittävästi tilaa jne. Mikäli mahdollista, 
toimivuustarkastelussa pyritään löytämään puutekohtiin ratkaisut.  


 
 Huollettavuustarkastelun tavoitteena on myös tuottaa palautetta, jonka avulla huol-


lettavuus voidaan tulevissa rakennushankkeissa paremmin ottaa huomioon jo 
suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. 


 
3.4.3 Käyttö ja huoltohenkilökunnan perehdytys 
 
 Oletuksena on, että käyttö- ja huoltohenkilökunnalle annetaan vastaanoton ja käyt-


töönoton aikana koulutus taloteknisten laitteiden käytöstä ja huollosta.  
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 Toimivuustarkastelun tavoite on täydentää jo saatua koulutusta niin, että saatua 


koulutusta sovelletaan ko. kohteen toiminnan virittämiseen mahdollisimman tehok-
kaaksi. Lopulliset huoltokäytännöt muovautuvat käytön myötä. Huoltoa tunteva asi-
antuntija käy lävitse huoltohenkilökunnan kanssa huollon rutiinit ja arvio niiden tar-
koituksenmukaisuuden sisäympäristöolosuhteiden, energiankulutuksen ja laitteiden 
muiden elinkaarikustannusten kannalta. Jos muutostarpeita on, hän tekee ehdotuk-
sen huolto-organisaation muutos- ja koulutustarpeista. 


    
 Oletuksena on, että rakennuksen vastaanoton ja käyttöönoton yhteydessä käyttö-


henkilökunnan kanssa on sovittu rakennusautomaation trendiseurannoista. Mikäli 
näin ei ole tehty, luodaan tarpeelliset trendiseurannat toimivuustarkastelun yhtey-
dessä. Toimivuustarkastelun alussa ja sen aikana keskustellaan käyttöhenkilökun-
nan kanssa seurannan käyttämisestä, sillä saaduista tuloksista ja mahdollisista ha-
vaituista ongelmista. Trendejä muokataan tarvittaessa keräämään tietoa esim. 
mahdollisen energiankulutuksen kasvun tai sisäympäristöongelmien syistä. Toimi-
vuustarkastelujakson lopussa normaalikäytön edellyttämät trendit jätetään käyttöön 
ja ohjeistetaan trendiseurannat.  


 
 Mikäli kohde on laaja ja sisältää suuren määrän talotekniikkaa, voidaan seuranta 


tehdä kustannussyistä valikoidusti keskittyen vain suurimpiin energiankuluttajiin. 
 
3.5 Laajennettu toimivuustarkastelu 
 
3.5.1 Tarkistusmittaukset 
 
 Peruslähtökohta on, että rakennusautomaatioista saatuja mittaustietoja lukuun ot-


tamatta, olosuhde- tai neste- ja ilmavirtausmittauksia ei tehdä, ellei sisäympäristön 
laadun tai energiankulutuksen selvittäminen niitä edellytä. Laajemmassa vaihtoeh-
dossa tarkistusmittauksia voidaan pistokoeluontoisesti tehdä.  Joissakin tapauksis-
sa voi olla tarpeellista pistokokein testata toteutuvatko suunnitellut virtaamat. Tällai-
sia pistokokein mitattavia kohteita voivat olla esimerkiksi nestekiertoisten LTO-
pattereiden nestevirtaamat tai IV-koneiden lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuh-
demittaukset. Myös ääni- tai valaistusolosuhteita tai ilman laatua voidaan mitata tai 
selvittää laitteiden sähkönkulutusta.  


 
 Toimivuustarkastelun tilaajan arvioitavaksi jää sisällytetäänkö tarkasteluun tarkis-


tusmittauksia. Tarkistusmittauksia ei ole välttämätöntä sisällyttää jokaiseen suoritet-
tavaan toimivuustarkasteluun, ja niiden tarvetta on arvioitava kussakin tapauksessa 
erikseen.  Periaate kuitenkin on, että nämä mittaukset on tehty vastaanottomenette-
lyiden yhteydessä. 


 
3.5.2 Muita käyttökohteita 
 
 Energian, sisäympäristön ja huollettavuuden arvioinnin ohella toimivuustarkasteluun 


voidaan liittää esimerkiksi tilaohjelman arviointi, jossa selvitetään onko tila soveltu-
va nykyiseen käyttötarkoitukseensa. Erityisesti sovellettaessa toimivuustarkastelu-
mallia vanhoihin olemassa oleviin rakennuksiin, voidaan siihen sisällyttää myös 
muita toimivuuden arvioinnin elementtejä kuin edellä mainitut  Toimivuustarkastelu 
voi olla  osa rakennuksen kuntoarviota. Kuntoarvion suorittamiseen on olemassa 
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valmiita toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää. Tässä laajennetussa vaihtoeh-
dossa toimivuustarkastelu olisi osa korjausrakentamistarpeen arviointia. 


 
4 TOIMIVUUSTARKASTELUN ”MODULIT” 
 
 Toimivuustarkasteluun voidaan sisällyttää eri osioita, joita tässä yhteydessä kutsu-


taan toimivuustarkastelun moduleiksi. Modulit ovat joko toimivuustarkasteluun liitty-
viä työkaluja tai tarkastelussa suoritettavia toimenpiteitä. 


 
 Toimivuustarkasteluun sisällytettäviä moduleita voivat olla mm.: 


- Toimivuustarkastelun tiivistelmä urakoitsijoille ja suunnittelijoille 
- Käyttäjien haastattelu 
- Käyttöhenkilökunnan haastattelu ja perehdytys 
- Huoltohenkilökunnan haastattelu ja perehdytys 
- Laskennallisen energiankulutuksen vertailu toteutuneeseen 
- Talotekniikan toiminnan seuranta 
- Tarkistusmittaukset 
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4.1 Toimivuustarkastelun tiivistelmä urakoitsijoille ja suunnittelijoille 
 Taulukko 4-1 Tiivistelmä toimivuustarkastelusta. Tiivistelmää on tarkoitettu käytettävän esimerkiksi 


urakkakyselyn liitteenä. 


 
Kuvaus 
 
Toimivuustarkastelulla tarkoitetaan vastaanoton jälkeisiä toimia, joilla pyritään varmistamaan, 
että rakennusta käytetään energiatehokkaasti, sisäilmasto on suunnitelmien mukainen, talo-
tekniikan toiminta vastaa rakennuksen tilojen toteutunutta käyttöä ja että talotekniikka on 
käytön ja huollon kannalta toimiva ja sitä käytetään ja huolletaan oikein.  
 
Toimivuustarkastelun sisällön ja toteutuksen suunnittelu sisällytetään mieluiten jo suunnittelu-
vaiheen toimenpiteisiin. 
 
Toteutuksen kulku ja osapuolet 
 
Toimivuustarkastelu aloitetaan, kun vastaanottomenettelyt on saatu päätökseen. Tässä vai-
heessa mahdolliset vastaanottomenettelyssä havaitut viat on korjattu. Tarkastelussa ei siis 
etsitä enää rakennusaikaisia virheitä vaan trimmataan käytön aikainen toiminta parhaalle 
mahdolliselle tasolle. 
 
Toimivuustarkastelulle vastuullinen vetäjä olisi hyvä valita suunnitteluvaiheessa. Vetäjä koor-
dinoi tarkastelun suorittamisen ja laatii siitä loppuraportin.  
 
Toimivuustarkastelun toteutuksen aikana voidaan tehdä tarvittavia energiatehokkuutta, huol-
lettavuutta tai sisäilmastoa parantavia muutoksia. Syyt niihin kirjataan.  
 
Toimivuustarkasteluraporttiin kirjataan näiden ohella tarkastelussa todetut muutostarpeet ja  
-ehdotukset. Toimivuustarkastelun vetäjän esittelyn pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä.  
Toteutukseen voivat toimivuustarkastelun vetäjän lisäksi osallistua esimerkiksi kiinteistön 
omistajan edustaja, kiinteistönkäyttäjät, huollon edustajat, talotekniikan käytöstä vastaavat, 
suunnittelijat ja urakoitsijat. Osapuolien määrä määritetään kussakin hankkeessa erikseen 
niin, että kokoonpano on tarkoituksen mukainen.  
 
Suunnittelijan ja urakoitsijan velvollisuudet  
 
Suunnittelijat ja urakoitsijat varautuvat olemaan käytettävissä toimivuustarkastelun aikana. 
Toimivuustarkastelun suorittamista varten varattava työmäärä määritetään erikseen urakka-
kyselyssä sekä suunnittelu- ja urakkasopimuksessa. Urakka- ja suunnittelusopimuksissa 
myös määritetään ne suunnittelijat ja urakoitsijat, joita toimivuustarkastelu koskee. 
 
Toimivuustarkastelussa suunnittelijat ja urakoitsijat avustavat toimivuustarkastelun vetäjää 
tarkastelun suorittamisessa kukin omalla tekniikka-alueella. Suunnittelijat ja urakoitsijat esi-
merkiksi voivat avustaa oikeiden talotekniikan käyttötottumusten ja automaation asetusarvo-
jen määrittelyssä. Lisäksi suunnittelijat avustavat suunnitteluvaiheessa omalta osaltaan toimi-
vuustarkastelun toteutuksen määrittelyssä (esim. mihin kohteisiin tarkastelussa on järkevää 
kiinnittää huomiota). 
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4.2 Käyttäjien haastattelu 
 
4.2.1 Tavoite 
 
 Rakennuksen käyttäjien haastattelulla pyritään selvittämään sisäympäristöolosuh-


teiden ja talotekniikan toiminnan tarpeenmukaisuus. Haastattelu suoritetaan jalkau-
tumalla paikanpäälle. Haastattelussa kysellään rakennuksessa toimivilta henkilöiltä 
sisäympäristöolosuhteiden toimivuutta. Haastattelua ei mielellään toteuteta kysely-
kaavakkeilla, koska vuorovaikutteisella keskustelulla päästään parhaiten perille 
mahdollisen ongelman laadusta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä ja parhaassa ta-
pauksessa korjaava toimenpide voidaan löytää välittömästi. 


 
 Toimivuustarkastelun käyttäjäkuulemiset on syytä tehdä erikseen talvi- ja kesäolo-


suhteissa. Isoissa kohteissa voi olla viisasta toteuttaa kuulemiset eri tilo-
jen/ammattiryhmien edustajien kuulemisien kautta.    


 
4.2.2 Suorittaja / suorittajat 
 
 Haastattelua suorittamaan on tärkeää valita henkilö, jolla on osaamista ja kokemus-


ta talotekniikasta, sisäilmastoasioista ja siitä miten eri ihmiset sisäilmaston kokevat. 
Haastattelijan on myös syytä tuntea rakentamismääräysten osa D2 ja sisäilmasto-
luokitukset. Näin ongelmien perimmäisiin syihin päästään nopeimmin ja varmimmin 
käsiksi. 


 
4.2.3 Toimenpiteen sisältö 
 
 Kyselyllä pyritään selvittämään mm. seuraavia asioita: 


- Vastaako talotekniikan toiminta tilojen toteutunutta käyttöä ja käyttöaikoja? 
o Esim. vastaako suunniteltu ja säädetty ilmanvaihdon määrä ja  


käyntiaika todellista tarvetta. Koetaanko ilmanlaatu hyväksi? 
- Ovatko lämpötilat eri tiloissa tarkoituksen mukaisia?  


o Esim. pystyykö automaatio säätämään lämpötiloja tarpeen  
mukaisesti? 


- Onko valaistustaso tarpeenmukainen? 
- Miten käyttäjä vaikuttaa talotekniikan toimintaan ja energian kulutukseen?  


o Esim. millaiset ovat käyttäjän käyttötottumukset esimerkiksi  
paikallisten termostaattien asetusten käytöstä? 


o Pidetäänkö ovia tai ikkunoita auki? 
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4.3 Käyttöhenkilökunnan haastattelu ja perehdytys 
 
4.3.1 Tavoite 
 
 Käyttöhenkilökunnan haastattelulla selvitetään ko. henkilöiden kyky ja tottumukset 


talotekniikan käytössä. Haastattelussa selvitetään myös voidaanko käytettävyyttä 
vielä ko. kohteessa parantaa. Jos haastattelussa selviää, että käyttöhenkilökunta 
kaipaa lisäkoulutusta ja -perehdytystä, tehdään ehdotus koulutuksesta.  


 
 Haastatteluiden yhteydessä käyttöhenkilökunnalle voidaan antaa ohjeita rakennus-


automaation trendiseurannoista yms., joiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää 
toimivuustarkastelun loppuvaiheessa. 


 
4.3.2 Suorittaja / suorittajat 
 
 Haastatteluun ja perehdytykseen osallistuvat ne henkilöt, jotka käytännössä ovat jo 


huolehtineet ko. rakennuksen alkuvaiheen talotekniikan käytöstä. Haastattelijana 
toimii esimerkiksi talotekniikka-suunnittelija ja kokenut käyttöpäällikkö. Perehdyttäji-
nä ja kouluttajina toimivat esimerkiksi kokenut käyttöpäällikkö, LVI-suunnittelija, au-
tomaatiourakoitsija sekä putki- ja IV-urakoitsijat yhdessä. 


 
4.3.3 Toimenpiteen sisältö 
 
 Haastattelussa selvitetään mm. seuraavia asioita: 


- Miten käyttöhenkilökunta seuraa talotekniikan toimintaa? 
- Onko talotekniikassa kohteita, jotka työllistävät henkilökuntaa jatkuvasti? 
- Onko sisäympäristöolosuhteista tullut valituksia käyttäjiltä? 


 
 Perehdytyksessä käydään läpi mm.: 


- Mitkä ovat energiankulutuksen kannalta merkittävimmät talotekniikan toi-
minnot rakennuksessa. 
o Miten ne toimivat ja miten niiden energiakulutukseen voidaan  


vaikuttaa. 
- Automaatiojärjestelmän trendiseurannan hyödyntäminen talotekniikan  


seurannassa. 
o Laaditaan valmiiksi trendiseurannat tarpeellisista kohteista ja opaste-


taan seurattavien kohteiden tarkkailusta. 
o Esimerkkimittauksia 


 Ilmanvaihtokoneiden puhalluslämpötilat ja LTO:n toiminta. 
 Tilojen lämpötilat 
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4.4 Huoltohenkilökunnan haastattelu ja perehdytys 
 
4.4.1 Tavoite 
 
 Huoltohenkilökunnan haastattelulla selvitetään ko. henkilöiden kyky ja tottumukset 


talotekniikan huollossa. Haastattelussa selvitetään myös voidaanko huollettavuutta 
vielä ko. kohteessa parantaa.  


 
4.4.2 Suorittaja / suorittajat 
 
 Haastatteluun ja perehdytykseen osallistuvat ne henkilöt, jotka käytännössä tulevat 


huolehtimaan ko. rakennuksen talotekniikan huollosta. Haastattelijana toimii esi-
merkiksi talotekniikkasuunnittelija ja kokenut huoltopäällikkö. Perehdyttäjinä toimi-
vat esimerkiksi kokenut huoltopäällikkö, LVI-suunnittelija, automaatiourakoitsija se-
kä putki- ja IV-urakoitsijat yhdessä. 


 
4.4.3 Toimenpiteen sisältö 
 
 Haastattelussa selvitetään mm. seuraavia asioita: 


- Onko talotekniikassa kohteita, jotka työllistävät henkilökuntaa jatkuvasti? 
- Ovatko huollettavat kohteet helposti luokse päästävissä ja huollettavissa? 


o Mitkä tekijät haittaavat huoltoa? 
 
 Perehdytyksessä käydään läpi mm.: 


- Mitkä ovat energiankulutuksen kannalta merkittävimmät talotekniikan toi-
minnot rakennuksessa. 
o Miten huolto vaikuttaa talotekniikan energiatehokkuuteen. 
o Annetaan ohjeet huoltokäytännöistä, jos niissä koulutustarvetta.  


 
4.5 Laskennallisen energiankulutuksen vertailu toteutuneeseen 
 
4.5.1 Tavoite 
 
 Rakennushankkeissa, joissa on suunnitteluvaiheessa tehty laskennallinen energi-


ankulutuslaskelma, voidaan laskelmia verrata rakennuksen toteutuneeseen kulu-
tukseen. Tällöin voidaan kohteesta riippuen verrata myös rakennuksen eri osien ja 
laitteiden toteutuneita energiankulutuksia. Vertailun perusteella voidaan mahdollis-
ten poikkeamien avulla pyrkiä paikallistamaan tarpeetonta energian kulutusta. Ver-
tailun tavoitteena voi olla myös hankkeelle asetetun energiankulutustavoitteen to-
dentaminen. Jos kiinteistönomistajalla on muitakin energiankulutustavoitteita kuin 
rakennusluvan ehtojen täyttäminen, ne on syytä määritellä esisuunnittelu-
/suunnitteluvaiheessa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta niihin voidaan toteu-
tunutta kulutusta verrata. 


 
 Toimivuustarkastelu pyritään saattamaan loppuun kahden vuoden kuluessa. Jos 


kosteuden ja rakennusmateriaaleista vapautuvien epäpuhtauksien hallinnan takia 
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ilmastointia pidetään päällä ensimmäisen vuoden esim. vuorokauden ympäri, todel-
lista energiankulutusta ei saada selville, vaan joudutaan tyytymään pieniin todelli-
sen käytön jaksoihin ja laskennallisuuteen. 


 
4.5.2 Suorittaja / suorittajat 
 
 Vertailun suorittaa suunnitteluvaiheen energianlaskennan tekijä tai muu  rakennuk-


sen energialaskentaa tunteva taho, ja heitä avustaa erikoissuunnittelijat. Jos mitattu 
kulutus poikkeaa merkittävästi lasketusta - tai tavoitekulutuksesta eivätkä hanke-
osapuolet pysty eroa selittämään, voi olla syytä käyttää hankkeen ulkopuolista puo-
lueetonta tahoa.  


 
 Jos rakennushanke on todennettu tehdyn suunnitelmien mukaisesti, ero selittyy 


todennäköisesti käytetyn laskentamallin huonosta vastaavuudesta ”rakennuksen 
energiaomaisuuksiin” nähden ja/tai käyttäjien, käytön ja huollon toiminnasta. 


 
4.5.3 Toimenpiteen sisältö 
 
 Energialaskennan tekijä kerää toteutuneet kulutustiedot yhteistyössä käyttöhenkilö-


kunnan kanssa ja suorittaa vertailun. Vertailu tehdään sillä tarkkuudella, jonka koh-
teen mittarointi mahdollistaa. 


  
 Vertailussa on järkevää hyödyntää energia- ja olosuhdesimulointiohjelmien ohella 


Tapre-dokumenttia: Tapre-todentamismenetelmät ja työkalut suunnittelijoiden työ-
kalut - ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille. 


 
4.6 Talotekniikan toiminnan seuranta 
 
4.6.1 Tavoite 
 
 Talotekniikan toiminnan seurannalla tarkoitetaan talotekniikan tarkoituksenmukai-


sen toiminnan varmistamista eri käyttötilanteissa. Talotekniikan toimintaa voidaan 
seurata toimivuustarkastelun aikana sellaisessa laajuudessa kuin tarkastelun tavoit-
teiden kannalta tarpeelliseksi nähdään. Seurannassa voidaan hyödyntää automaa-
tiojärjestelmää ja/tai erillisiä lämpötila- tai virtausmittausloggereita. Mikäli seurantaa 
halutaan tehdä, on se järkevintä kohdistaa niihin toimintoihin, joiden suunnitteluvai-
heen tietojen perusteella tiedetään kuluttavan eniten energiaa. Toiminnan seuranta 
auttaa ymmärtämään muutoksia sisäympäristöolosuhteissa ja energiankulutukses-
sa. 


 
4.6.2 Suorittaja / suorittajat 
 
 Talotekniikan toiminnan seurannan suorittamiseen osallistuvat käyttöhenkilökunnan 


edustajan lisäksi esimerkiksi LVI- tai automaatiosuunnittelija ja automaatiourakoitsi-
ja. 
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4.6.3 Toimenpiteen sisältö 
  
 Seurannassa varmistetaan talotekniikan toiminta erilaisissa tilanteissa hyödyntä-


mällä mm. automaation trendiseurantaa. Tämä toimenpide on järkevää yhdistää 
käyttöhenkilökunnan haastatteluihin ja mahdollisesti tarvittavaan perehdytykseen. 
Seurattavia kohteita voivat olla esimerkiksi: 
- Lämmitysverkon menoveden lämpötilan säätyminen ulkoilman lämpötilan 


mukaan 
- Ilmanvaihdon puhalluslämpötilan muutokset eri vuorokauden aikoina 
- Sisälämpötilojen vaihtelut 
- Lämmöntalteenoton hyötysuhde 
- Valaistuksen ja ilmastoinnin käyttöajat. 
 


4.7 Tarkistusmittaukset 
 
4.7.1 Tavoite 
 
 Joissakin tapauksissa voi olla tarpeellista suorittaa esimerkiksi vesi- ja ilmavirtojen 


tarkistusmittauksia. Tarkistusmittauksilla pyritään varmistamaan energiankulutuk-
sen kannalta merkittävimpien kohteiden energiatehokas toiminta. Tarkistusmittaus-
ten ei tulisi kuitenkaan olla käyttöönottovaiheen vastaanottomenettelyiden laajamit-
taista toistoa. Perusperiaate on, että toimivuustarkastelun yhteydessä tarkistusmit-
tauksille täytyy olla jokin syy, esim. niillä pyritään selvittämään jonkin havaitun on-
gelman syy tai saada peruste muutosehdotukselle. 


 
4.7.2 Suorittaja / suorittajat 
 
 Tarkistusmittaukset suorittaa esimerkiksi talotekniikkasuunnittelija, jolla on näke-


mystä siihen, mitkä kohteet ja mittaukset ovat energiankulutuksen kannalta merki-
tyksellisimpiä. 


 
4.7.3 Toimenpiteen sisältö 
 
 Mittausten tulee olla luonteeltaan pistokokein suoritettavia tarkistuksia. Mitattavia 


kohteita voivat olla esimerkiksi: 
- Nestekiertoisten LTO-pattereiden vesivirtaamat 
- IV-koneiden lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuhdemittaukset 
- Ilmavirtamittauksia runkokanavista. Voi olla tarpeellinen erityisesti, mikäli tu-


loilmassa on jäähdytys 
- Talotekniikan laitteiden sähkönkulutuksia 
- Haluttaessa voidaan mitata myös esimerkiksi 


o Valaistusolosuhteita 
o Ääniolosuhteita 
o Ilmanlaatua. 
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		TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN 
VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTOVAIHEEN 
LAADUNVARMISTUKSEN OHJEISTUS v1.0


		LIITE 2:  Tehtävämatriisi





		A. SUUNNITTELUVAIHE																																														Tulosdokumentti

				1) 		Vastuuhenkilö						V		O		O		H				O																												i

Mira Järvinen: Rakennuttajakonsultti toimii vastuuhenkilönä vastaan- ja käyttöönoyoprosessin tehtävien suorittamisesta ja nimeää laadunvarmistusryhmän suunnittelijoiden valinnan jälkeen.


				2) 		Tilaajan tavoitteiden dokumentointi						V		O		O		H								O		O																		O				i

Mira Järvinen: Rakennuttajakonsultti dokumentoi hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat tilaajan hanketavoitteet, jotka tarkastetaan ja jotka tilaaja hyväksyy

				3) 		Vaatimusten sisällyttäminen suunnittelutarjouspyyntöihin						O		O		O		V / H																																i

Mira Järvinen: Suunnittelutarjouspyyntöihin liitetään tämä vastaan- ja käyttöönottoprosessin tehtä-väkuvaus, josta näin tulee osa suunnittelusopimusten velvoitteita

				4) 		Hankkeen vastaan- ja käyttöönottosuunnitelma						O		O		O		V / H				O						O																						i

Mira Järvinen: Rakennuttajakonsultti laatii suunnitteluvaiheessa alustavan käyttöönottosuunnitelman. Kukin suunnittelija osallistuu ao. suunnitelman täydentämiseen ja täsmentämiseen oman suunnittelualansa osalta. 



		B. RAKENTAMINEN

				5) 		Materiaali- ja laitehyväksyntöjen kirjaaminen ja kriittinen tarkastelu								O		O		O		O		V / H						H																						i

Mira Järvinen: Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki teknisten järjestelmien lait-teet, materiaalit ja asennustavat. Urakoitsijoiden tulee toimittaa laite- ja materiaali-hankintoihin liittyvä tekninen dokumentaatio sekä elinkaarilaskelmat tarkastettavaksi talotekniikkavalvojalle ja –suunnittelijalle, tarvittaessa myös SYK Oy:n TATE-asiantuntijoille.

				6) 		Asennustapatarkastukset												V		O		H		T/V				O		O																				i

Mira Järvinen: Urakoitsijoitsijat suorittavat asennustapatarkastuksia oman laadunvarmistus- ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Asennustapatarkastukset tulee dokumentoida tarkastusasiakirjaan, joka toimii osana urakoitsijan itselleluovutusta.

				7) 		Käyttäjän hankintoihin kuuluvat tekniset asennukset												V		H		H		T/V		O		O		O																				i

Mira Järvinen: Loppukäyttäjän laiteasennukset, jotka vaikuttavat erityisesti taloteknisten järjestel-mien yhteisiin toimintatarkastuksiin sekä kuormitus - ja yhteiskoekäyttöihin, tulee olla rakennuttajakonsultin toimesta tuotuna hankeen yleisaikatauluun.

				8) 		Projektineuvottelu vastaanoton organisoimisesta						V		O		O		H		O		O				O		O		O								O												i

Mira Järvinen: Vastaanoton projektineuvottelussa tilaajan ohjausryhmä selvittää projektin sen hetkistä tilaa ja hankeorganisaation käytettävissä olevia resursseja.

				9) 		Rakennuksen luovutuksen ja käyttöönoton vahvistaminen						V		O		O		H		O		O		T/V		O				O								O		O						O				i

Mira Järvinen: Tarkennetaan loppuvaiheen aikataulu sekä taloteknisten järjestelmien valmiusaste ja varmistetaan, että rakennushanke valmistuu sovitussa aikataulussa. Tilaaja vahvistaa loppukäyttäjälle hankkeen luovutusajankohdan.

				10) 		Urakoitsijoiden toimintatarkastussuunnitelma
ja alustava toimintakoesuunnitelma												O		O		O		T/V				O		V / H		O																		i

Mira Järvinen: Urakoitsijat laativat yhteisesti alustavan toimintatarkastussuunnitelman rakennus-automaatiourakoitsijan johdolla. Pääurakoitsija koordinoi suunnitelman laatimisen erityisesti aikataulun osalta.
Toimintatarkastussuunnitelman tulee olla kohteeseen yksilöity järjestelmäkohtainen, vaiheittainen suunnitelma.

				11) 		Tilojen puhtauden toteaminen ja viimeistely												V		O		H								O																OT				i

Mira Järvinen: Pääurakoitsijan ilmoitettua työmaan puhtaustason saavuttaneen urakka-asia-kirjoissa asetetun tavoitteen, LVI-valvoja ja TerveTalo-asiantuntija suorittavat työmaan puhtaustarkastuksen, laativat muistion ja antavat työmaalle luvan käynnistää toimintatarkastusvaiheen, huomioiden SYK Oy:n TerveTalo-ohjeistuksen ja sen an-tamat määritykset. 

				12) 		Perussäädöt LVI-urakoitsijoiden toimesta																O								V / H																				i

Mira Järvinen: Mittaus- ja säätötöiden ensimmäisessä vaiheessa luodaan edellytykset toimintatarkastuksia varten, joissa varmistetaan rakennuksen perusjärjestelmien toimivuus.

				13) 		Urakoitsijoiden toimintatarkastus																V		T/V				O		H		O																		i

Mira Järvinen: Urakoitsijat suorittavat taloteknisten järjestelmien toimintatarkastuksen laaditun suunnitelman mukaan.
RAU-urakoitsija laatii yhteenvedon / muistion toimintatarkastuksista.


				14) 		LVIJA- järjestelmien mittaus- ja säätötyöt														O		V		T/V				O		O		H																		i

Mira Järvinen: Mittaus- ja säätötöiden suorittaja on sopimussuhteessa suoraan tilaajaan = erillinen mittaus- ja säätöurakoitsija.

				15) 		Urakoitsijoiden itselleluovutus												O		O		V		T/V						H																				i

Mira Järvinen: Tilaaja edellyttää urakoitsijoilta urakkaan kuuluvien järjestelmien, asennusten ja puhtauden itselleluovutusta. Itselleluovutuksen asiakirjat tarkistetaan ja tallennetaan projektipankkijärjestelmään. Itselleluovutuksen tärkeyttä urakoitsijoille korostetaan, jotta heidän myöhemmät puutekorjauksensa saadaan minimoitua. 

				16) 		Toimintakoesuunnitelma (tilaaja)						O		O		O		V		O		H		T/V		O		O		O		O														OT				i

Mira Järvinen: TATE-valvoja kerää urakoitsijoilta toimintatarkastusvaiheessa laaditut asiakirjat, joiden pohjalta yhdessä suunnittelijoiden ja valvojien kanssa täsmennetään TATE jär-jestelmien toimintakoesuunnitelmat 

				17)		Vuokralaisen ennakkokatselmus						OT						V		H						O				O																OT				i

Timo Mälkönen: Timo Mälkönen:
Vuokralainen tarkastaa sopimuksen mukaisen työsuorituksen laadun ja voi tarvittaessa esittää rakennuttajalle lisä- muutostyötarpeensa. Päätökset näistä muutoksista käsitellään työmaan normaalin muutostyömenettelyn mukaisesti. 
Katselmuksia suoritetaan tarvittaessa useammassa vaiheessa. 
Rakennuttajakonsultti organisoi katselmukset yhteistyössä SYK:n hankevastaavan ja tilamarkkinoinnin kanssa.


				18) 		Toimintakokeet (tilaaja) & käytönopastuksen vaihe 1						O		O		O		V		O		H		T/V				O		O		O														OT				i

Mira Järvinen: Toimintakokeista vastaava talotekniikan valvoja huolehtii, että kaikki toimenpiteet suoritetaan hankekohtaisen toimintakoesuunnitelman mukaisesti. 

Tilaajan mittaus- ja säätöurakoitsija suorittaa pistokoemaiset tarkistusmittaukset valvojan ja/tai käyttöönottomanagerin läsnä ollessa.

Huolto-organisaatio osallistuu toimintakokeisiin, joiden yhteydessä annetaan järjes-telmien 1. käytönopastus koulutussuunnitelman mukaisesti.

				19) 		Kuormituskokeet & Turva-Black Out testi														O		V		T/V		O		O		H		O														OT				i

Mira Järvinen: Erikoistilat, joihin kuormituskokeet kohdistetaan, määritellään taloteknisissä suunnitelmissa. Talotekniikan valvojat koordinoivat ja vastaavat kuormituskokeiden suorittamisesta. 
Sähkötekniikan Turva-Black-out testissä todennetaan kiinteistön turvajärjestelmien toimivuus.


				20) 		Ensimmäinen kuukauden tuuletusjakso												V		O		H				OT																				OT				i

Mira Järvinen: IV-koneita käytetään 24/7 tarkoituksena saattaa mahdolliset epäpuhtaudet ja kosteus pois rakennuksesta. Yhden kuukauden tuuletusjakso on viimeinen kuukausi ennen kohteen vastaanottotarkastusta.

				21) 		Viritys ja tarkistusmittaukset								OT		OT		O				V		T/V				O		O		H																		i

Mira Järvinen: Viritys- ja tarkistusmittauksia suoritetaan ensimmäisen tuuletuskuukauden aikana.

Mittaus- ja säätöurakoitsija hienosäätää yhdessä LVIAJK-urakoitsijoiden kanssa lai-toksen ja tekee tarvittavat tarkistusmittaukset ja säätötyöt.



				22) 		Huoltokirja-aineisto								OT		OT		V		O		O		T/V		OT		O		O								O		H		O				O				i

Mira Järvinen: Urakoitsijat ja suunnittelijat toimittavat projektin aikana huoltokirjaan tarvittavat tiedot tilaajan huoltokirjakoordinaattorille. 

				23) 		Viranomais- ja erillistarkastukset												O		O		O		T/V				OT		V / H				O												O				i

Mira Järvinen: Ennen tilaajan vastaanottotarkastusta tulee viranomaisten tarkastukset olla suoritettuina ja tarkastuspöytäkirjat laadittuina. Pääurakoitsija vastaa, että rakennusluvan mukaiset viranomaistarkastukset on suoritettu ennen käyttöönottoa ja loppukatselmusta

				24)		Tarkastus- ja mittauspöytäkirjojen ym. tark. ja hyv.								OT		OT		V		H		H		T/V						O		O																		i

Timo Mälkönen: Timo Mälkönen:
Valvojat tarkastavat ja hyväksyvät & allekirjoittavat lopulliset mittaus- ja säätöpöytäkirjat.



		7. TILAAJAN VASTAANOTTO

				1) 		Vastaanottotarkastus				O		O		O		O		V / H		O		O		T/V		O		O		O		O						O								O

				2) 		Toisen kuukauden tuuletusjakso												V		O		H				O																				O				i

Mira Järvinen: Toisen kuukauden tuuletusjakso tapahtuu vastaanoton jälkeen. 
Loppukäyttäjän irtokalustaminen ja sisustaminen alkavat pääsääntöisesti em. tuuletusjakson jälkeen, ellei erikseen ole toisin sovittu. 

				3) 		Käytönopastuksen vaihe 2												V		O		O		T/V		O		H		H														O		O				i

Mira Järvinen: Pääurakoitsija toimii suunnittelijoiden avustuksella vastuuhenkilönä organisoiden käytönopastustilaisuudet.
Suunnittelijat opastavat ja kertovat, miten laitoksen ja sen eri järjestelmien on tarkoitettu toimivan.
Urakoitsijat kertovat ja opastavat, miten yksittäiset laitteet toimivat ja miten asennetut laitteet huolletaan.
Ylläpidolle ja tilojen loppukäyttäjille järjestetään erilliset tilaisuudet koulutussuunnitelman mukaisesti.



				4) 		Käyttäjähankintojen asennukset												O		OT						V																				OT				i

Timo Mälkönen: Rakennuttajakonsultti toimii yhteyshenkilönä tilojen käyttäjien suuntaan vastaanoton jälkeen tapahtuvissa toimenpiteissä. Käyttäjäasennusten on oltava loppuun suoritettuna ennen toisen Black Out –testin suoritusta.

				5) 		Käyttäjän muutto												O								V / H												OT								O				i

Timo Mälkönen: Timo Mälkönen:
Käyttäjä organisoi muuton, rakennuttajakonsultti toimii hankeorganisaation yhteys-henkilönä. 

				6)		Muuton loppukatselmus						OT						V / H																												O				i

Timo Mälkönen: Timo Mälkönen:
Kampusmanagerin organisoima ja johtama katselmus, jossa todennetaan, että käyttäjän muutolla, kalustuksella ja varusteiden asennuksella ei ole oleellisella tavalla muutettu rakennukselle suunniteltuja ja asetettuja tavoitteita. Katselmukseen osallistuu kampusmangerin lisäksi rakennuttajakonsultti, yo:n tilapalvelun edustaja(t) sekä tarvittaessa pääurakoitsija ja pääsuunnittelija.

				7) 		Luovutusasiakirjat								OT		OT		V		O		O		T/V				H		H						O				O		O		OT		O				i

Mira Järvinen: Suunnittelijat laativat loppupiirustukset urakoitsijoiden toimittamien punakynäversi-oiden perusteella. 
Rakennuttajakonsultti tarkistaa yhdessä tietomanagerin kanssa loppudokumenttien oikeellisuuden ennen niiden hyväksymistä.



		8. TAKUUAIKA

				1) 		Käyttäjäpalaverit												V / H				(H)				O																				O				i

Timo Mälkönen: Vastaanoton jälkeen rakennuttajakonsultti organisoi käyttäjäpalaverikäytännön, johon rakennuttajakonsultin lisäksi osallistuu vuokralaisen tilahallin edustaja sekä tilojen loppukäyttäjien edustaja(t).
Palavereissa kerätään ja raportoidaan tiedot puutteista tai virheistä, jotka ovat ilmenneet vastaanoton jälkeen. Organisoidaan ja aikataulutetaan korjaaminen mahdollisimman nopeasti.

				2) 		Toinen Black-out-testi								O		O		O				V				O		O		H																O				i

Mira Järvinen: Testi suoritetaan, kun käyttäjä on muuttanut tiloihin. Testistä tulee informoida ja tiedottaa käyttäjiä vähintään kaksi viikkoa ennen käyttökatkosta sekä uudelleen testiä edeltävänä päivänä.
Testauksella selvitetään kaikki varavoiman ja UPS:n perässä olevat järjestelmät, joita ei ole tarkastettu ensimmäisessä Turva-Black-out -testissä

				3)		Ylläpidon käyttökoulutus								O		O		V				H						O		O														O		O				i

Mira Järvinen: Ennen takuuajan päättymistä kohteen huolto-organisaatiolle pidetään kertausluontoinen käytönopastus koulutussuunnitelman mukaisesti.

				4) 		Toimivuustarkastukset												V				H		T/V				O		O														O						i

Mira Järvinen: Toimivuustarkastuksen kutsuu koolle rakennuttajakonsultti. TATE-valvoja tekee toimivuustarkastussuunnitelman ja kerää käytönaikaiset tiedot olosuhteista käyttäjiltä ja ylläpidolta sekä pyytää automatiikkaurakoitsijalta trendiseurannat ja -ajot laitoksen toiminnasta.
Toimivuustarkastukset järjestelmille suoritetaan lämmitys – ja jäähdytyskausien ai-kana. Toinen toimivuustarkastus suoritetaan ensimmäisen vuoden takuutarkastuksen yhteydessä.

				5) 		Ensimmäisen vuoden takuutarkastus						O						V / H		O		O						O		O																O				i

Timo Mälkönen: Toimivuustarkastus uusitaan tässä yhteydessä.


				6) 		Takuuajan tehtävät												V		O		O						OT		H																OT				i

Mira Järvinen: Takuuajan huollot ovat pääsääntöisesti tilaajan oman ylläpidon hankinnassa ja vastuulla.


																																																		

Mira Järvinen: Rakennuttajakonsultti toimii vastuuhenkilönä vastaan- ja käyttöönoyoprosessin tehtävien suorittamisesta ja nimeää laadunvarmistusryhmän suunnittelijoiden valinnan jälkeen.
		

Mira Järvinen: Rakennuttajakonsultti dokumentoi hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat tilaajan hanketavoitteet, jotka tarkastetaan ja jotka tilaaja hyväksyy		

Mira Järvinen: Suunnittelutarjouspyyntöihin liitetään tämä vastaan- ja käyttöönottoprosessin tehtä-väkuvaus, josta näin tulee osa suunnittelusopimusten velvoitteita		

Mira Järvinen: Rakennuttajakonsultti laatii suunnitteluvaiheessa alustavan käyttöönottosuunnitelman. Kukin suunnittelija osallistuu ao. suunnitelman täydentämiseen ja täsmentämiseen oman suunnittelualansa osalta. 		

Mira Järvinen: Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki teknisten järjestelmien lait-teet, materiaalit ja asennustavat. Urakoitsijoiden tulee toimittaa laite- ja materiaali-hankintoihin liittyvä tekninen dokumentaatio sekä elinkaarilaskelmat tarkastettavaksi talotekniikkavalvojalle ja –suunnittelijalle, tarvittaessa myös SYK Oy:n TATE-asiantuntijoille.		

Mira Järvinen: Urakoitsijoitsijat suorittavat asennustapatarkastuksia oman laadunvarmistus- ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Asennustapatarkastukset tulee dokumentoida tarkastusasiakirjaan, joka toimii osana urakoitsijan itselleluovutusta.		

Mira Järvinen: Loppukäyttäjän laiteasennukset, jotka vaikuttavat erityisesti taloteknisten järjestel-mien yhteisiin toimintatarkastuksiin sekä kuormitus - ja yhteiskoekäyttöihin, tulee olla rakennuttajakonsultin toimesta tuotuna hankeen yleisaikatauluun.		

Mira Järvinen: Vastaanoton projektineuvottelussa tilaajan ohjausryhmä selvittää projektin sen hetkistä tilaa ja hankeorganisaation käytettävissä olevia resursseja.		

Mira Järvinen: Tarkennetaan loppuvaiheen aikataulu sekä taloteknisten järjestelmien valmiusaste ja varmistetaan, että rakennushanke valmistuu sovitussa aikataulussa. Tilaaja vahvistaa loppukäyttäjälle hankkeen luovutusajankohdan.		

Mira Järvinen: Urakoitsijat laativat yhteisesti alustavan toimintatarkastussuunnitelman rakennus-automaatiourakoitsijan johdolla. Pääurakoitsija koordinoi suunnitelman laatimisen erityisesti aikataulun osalta.
Toimintatarkastussuunnitelman tulee olla kohteeseen yksilöity järjestelmäkohtainen, vaiheittainen suunnitelma.		

Mira Järvinen: Pääurakoitsijan ilmoitettua työmaan puhtaustason saavuttaneen urakka-asia-kirjoissa asetetun tavoitteen, LVI-valvoja ja TerveTalo-asiantuntija suorittavat työmaan puhtaustarkastuksen, laativat muistion ja antavat työmaalle luvan käynnistää toimintatarkastusvaiheen, huomioiden SYK Oy:n TerveTalo-ohjeistuksen ja sen an-tamat määritykset. 		

Mira Järvinen: Mittaus- ja säätötöiden ensimmäisessä vaiheessa luodaan edellytykset toimintatarkastuksia varten, joissa varmistetaan rakennuksen perusjärjestelmien toimivuus.		

Mira Järvinen: Urakoitsijat suorittavat taloteknisten järjestelmien toimintatarkastuksen laaditun suunnitelman mukaan.
RAU-urakoitsija laatii yhteenvedon / muistion toimintatarkastuksista.
		

Mira Järvinen: Mittaus- ja säätötöiden suorittaja on sopimussuhteessa suoraan tilaajaan = erillinen mittaus- ja säätöurakoitsija.		

Mira Järvinen: Tilaaja edellyttää urakoitsijoilta urakkaan kuuluvien järjestelmien, asennusten ja puhtauden itselleluovutusta. Itselleluovutuksen asiakirjat tarkistetaan ja tallennetaan projektipankkijärjestelmään. Itselleluovutuksen tärkeyttä urakoitsijoille korostetaan, jotta heidän myöhemmät puutekorjauksensa saadaan minimoitua. 		

Mira Järvinen: TATE-valvoja kerää urakoitsijoilta toimintatarkastusvaiheessa laaditut asiakirjat, joiden pohjalta yhdessä suunnittelijoiden ja valvojien kanssa täsmennetään TATE jär-jestelmien toimintakoesuunnitelmat 		

Timo Mälkönen: Timo Mälkönen:
Vuokralainen tarkastaa sopimuksen mukaisen työsuorituksen laadun ja voi tarvittaessa esittää rakennuttajalle lisä- muutostyötarpeensa. Päätökset näistä muutoksista käsitellään työmaan normaalin muutostyömenettelyn mukaisesti. 
Katselmuksia suoritetaan tarvittaessa useammassa vaiheessa. 
Rakennuttajakonsultti organisoi katselmukset yhteistyössä SYK:n hankevastaavan ja tilamarkkinoinnin kanssa.
		

Mira Järvinen: Toimintakokeista vastaava talotekniikan valvoja huolehtii, että kaikki toimenpiteet suoritetaan hankekohtaisen toimintakoesuunnitelman mukaisesti. 

Tilaajan mittaus- ja säätöurakoitsija suorittaa pistokoemaiset tarkistusmittaukset valvojan ja/tai käyttöönottomanagerin läsnä ollessa.

Huolto-organisaatio osallistuu toimintakokeisiin, joiden yhteydessä annetaan järjes-telmien 1. käytönopastus koulutussuunnitelman mukaisesti.		

Mira Järvinen: Erikoistilat, joihin kuormituskokeet kohdistetaan, määritellään taloteknisissä suunnitelmissa. Talotekniikan valvojat koordinoivat ja vastaavat kuormituskokeiden suorittamisesta. 
Sähkötekniikan Turva-Black-out testissä todennetaan kiinteistön turvajärjestelmien toimivuus.
		

Mira Järvinen: IV-koneita käytetään 24/7 tarkoituksena saattaa mahdolliset epäpuhtaudet ja kosteus pois rakennuksesta. Yhden kuukauden tuuletusjakso on viimeinen kuukausi ennen kohteen vastaanottotarkastusta.		

Mira Järvinen: Viritys- ja tarkistusmittauksia suoritetaan ensimmäisen tuuletuskuukauden aikana.

Mittaus- ja säätöurakoitsija hienosäätää yhdessä LVIAJK-urakoitsijoiden kanssa lai-toksen ja tekee tarvittavat tarkistusmittaukset ja säätötyöt.

		

Mira Järvinen: Urakoitsijat ja suunnittelijat toimittavat projektin aikana huoltokirjaan tarvittavat tiedot tilaajan huoltokirjakoordinaattorille. 		

Mira Järvinen: Ennen tilaajan vastaanottotarkastusta tulee viranomaisten tarkastukset olla suoritettuina ja tarkastuspöytäkirjat laadittuina. Pääurakoitsija vastaa, että rakennusluvan mukaiset viranomaistarkastukset on suoritettu ennen käyttöönottoa ja loppukatselmusta		

Timo Mälkönen: Timo Mälkönen:
Valvojat tarkastavat ja hyväksyvät & allekirjoittavat lopulliset mittaus- ja säätöpöytäkirjat.		

Mira Järvinen: Toisen kuukauden tuuletusjakso tapahtuu vastaanoton jälkeen. 
Loppukäyttäjän irtokalustaminen ja sisustaminen alkavat pääsääntöisesti em. tuuletusjakson jälkeen, ellei erikseen ole toisin sovittu. 		

Mira Järvinen: Pääurakoitsija toimii suunnittelijoiden avustuksella vastuuhenkilönä organisoiden käytönopastustilaisuudet.
Suunnittelijat opastavat ja kertovat, miten laitoksen ja sen eri järjestelmien on tarkoitettu toimivan.
Urakoitsijat kertovat ja opastavat, miten yksittäiset laitteet toimivat ja miten asennetut laitteet huolletaan.
Ylläpidolle ja tilojen loppukäyttäjille järjestetään erilliset tilaisuudet koulutussuunnitelman mukaisesti.

		 



										Versiohistoria
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LIITE 2:  Tehtävämatriisi


Suomen Yliopistokiinteistöt Oy



Malli-aikataulu

		VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTOVAIHEEN AIKATAULU, malli																														8/25/15

		Vastaan- ja käyttöönottovaiheen tehtävät				Vastaanottovaihe																Käyttöönottovaihe								Takuuaika

				vko		-12		-11		-10		-9		-8		-7		-6		-5		-4		-3		-2		-1		1		2		3		4

		1. SUUNNITTELU



				1) Vastuuhenkilöiden nimeäminen



				2) Tilaajan tavoitteiden dokumentointi



				3) Vaatimusten sisällyttäminen suunnittelutarjouspyyntöihin



				4) Hankkeen vastaan- ja käyttöönottoprosessin suunnitelma



		6 B. RAKENTAMINEN



				1) Materiaali- ja laitehyväksyntöjen kirjaaminen ja kriittinen tarkastelu



				2) Asennustapatarkastukset



				3) Käyttäjän hankintoihin kuuluvat tekniset asennukset



		8) 		Projektineuvottelu vastaanoton organisoimisesta (-5 kk)



		9) 		Rakennuksen luovutuksen ja käyttöönoton vahvistaminen (-3 kk)



		10) 		Urakoitsijoiden toimintatarkastussuunnitelma 
& alustava toimintakoesuunnitelma (tilaaja)



		11)		 Tilojen puhtauden toteaminen ja viimeistely



		12) 		Perussäädöt urakoitsijoiden toimesta



		13) 		Urakoitsijoiden toimintatarkastukset



		14) 		LVIJA järjestelmien mittaus- ja säätötyöt



		15) 		Urakoitsijoiden itselleluovutus



		16) 		Toimintakoesuunnitelma (tilaaja)



		17)		Vuokralaisen ennakkokatselmus



		18) 		Toimintakokeet (tilaaja) & käytönopastuksen vaihe 1



		19) 		Kuormituskokeet & Turva-Black Out -testi



		20) 		Ensimmäinen kuukauden tuuletusjakso



		21) 		Viritys ja tarkistusmittaukset



		22) 		Huoltokirja-aineisto



		23) 		Viranomais- ja erillistarkastukset



		7. TILAAJAN VASTAANOTTO



		1) 		Vastaanottotarkastus (vot)



				2) II kuukauden tuuletusaika alkaa



				3) Käytönopastuksen II vaihe



				4) Käyttäjän muutto



				5) Luovutusasiakirjat



		4. TAKUUAIKA



				1) Toinen Black-out-testi



				2) Ylläpidon käyttökoulutus



				3) Toimivuustarkastukset

				 

		2)		 Toisen kuukauden tuuletusjakso



		3)		 Käytönopastuksen vaihe 2



		4) 		Käyttäjän erillishankintojen asennukset



		5) 		Käyttäjän muutto alkaa



		6)		Muuton loppukatselmus																												Käyttäjämuuton päätyttyä



		7) 		Luovutusasiakirjat



		4. TAKUUAIKA



		1) 		Käyttäjäpalaverit		Vastaanoton jälkeen pidetään tarpeen mukainen määrä käyttäjäpalavereita.



		2) 		Toinen Black Out- testi		Suoritetaan, kun käyttäjän toiminta on alkanut



		3) 		Ylläpidon käyttökoulutus		Täydentävä käyttökoulutus suoritetaan toimivuustarkastuksien yhteydessä



		4)		Toimivuustarkastukset		Ensimmäinen toimivuustarkastus suoritetaan 3...5 kk vastaanottotarkastuksen jälkeen



		5) 		Ensimmäisen vuoden takuutarkastus & toinen toimivuustarkastus		12 kk vastaanottotarkastuksen jälkeen, toinen toimivuustarkastus



		6) 		Takuuajan tehtävät		Ylläpito-organisaation vastuulla vastaanottotarkastuksen jälkeen
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6 B. RAKENTAMINEN


8) 


Projektineuvottelu vastaanoton organisoimisesta (-5 kk)


9) 


Rakennuksen luovutuksen ja käyttöönoton vahvistaminen (-3 kk)


10) 


Urakoitsijoiden toimintatarkastussuunnitelma 


& alustava toimintakoesuunnitelma (tilaaja)


11)


 Tilojen puhtauden toteaminen ja viimeistely











