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 Merkittävää ennakoivaa

käyttöön jo tilaajan kanssa

opastusta ja ohjausta

 Pienrakentajille käytössä
vakioitu valtakunnallisesti
tunnettu konsepti

RV korjausten motivointi
ja ohjaus

 Motivointia korjauksiin
jatketaan ja tehostetaan

TILAAJA

 Kosteudenhallintaa ko-

RV:n rakennuslupaprosessi

rostetaan

 Kannustetaan ja edellytetään riittävän hyvin
suunniteltuja korjauksia,
jotka perustuvat kuntoselvityksiin ja PTS:ään

 ”Oikea etenemispolku”

SUUN–
NITTELU

KORJAUS

Vuorovaikutus
ja tiedon kulku kaikkien
tahojen kesken
KÄYTTÖ

TYÖMAA

Erikoissuunnittelun
ennakoivaa ohjausta tehostetaan voimakkaasti

Painopisteenä mm.
kosteudenhallinta ja
rakennusfysikaalinen toimivuus

KÄYTTÖÖNOTTO
RV käytönaikainen ohjaus

RV katselmukset

 Käytön aikaista ohjausta ja

 Kaikki katselmuk-

neuvontaa lisätään yhteistyössä Motivan ja Kosteus–
ja hometalkoiden kanssa.

set painotetaan
tulevia työvaiheita
ennakoiviksi

 MRL edellyttää sitä tällä
hetkellä vain rajoitetusti
rakennusvalvonnalta

RV toimivuuden toteaminen

 Toimivuuden toteaminen
varmistetaan käyttöönottokatselmuksessa
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Kosteudenhallinta mukaan elinkaariprosessiin - TAVOITE
Tavoitteena terveet rakennukset
RV tavoitteet

 Merkittävä kannustaminen
Kosteudenhallinnan
toimintakenttä

Rakennusprosessin
kulku

Uuden prosessin tavoitteita
 Kosteudenhallinta koko ra-

kennuksen elinkaaren ajan!

 Tiedonsiirron katkojen poistaminen.

 Vuorovaikutteisuuden lisääminen.

 ”Muurin” merkittävä madalta-
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 Turvallisuus, palo-, sortumistur-
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