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Opinnäytetyössä käsiteltiin rakennusaikaisia kosteudenhallintamenetelmiä ja selostettiin, 
minkälaisia erilaisia vaatimuksia ja asiakirjoja on laadittu työmaiden kosteuden hallitsemista 
varten. Lisäksi opinnäytetyössä käsiteltiin, miten kosteudenhallinta on näkynyt mediassa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia lisää tietoa ja käsitystä yleisesti kosteudenhallinnasta 
työmaalle, sekä itselleni. Lisäksi perehdyttiin kosteudenhallintaan liittyviin asiakirjoihin ja 
vaatimuksiin. Opinnäytetyössä haastatteluiden avulla oli myös tavoitteena kartoittaa yrityk-
sen kosteudenhallinta tilanne ja miten sitä on yrityksen työmailla toteutettu. 
 
Opinnäytetyön kohdeyritys on MM Yritysrakentaja Oy, joka on korjaus- ja uudisrakentami-
seen keskittynyt, vuonna 1989 perustettu rakennusliike. Aiheeseen päädyttiin, kun yrityk-
sellä oli juuri alkanut laadunhallinnan kannalta tärkeä työmaa, missä tarvittaisiin lisäpanos-
tusta. Kyseinen kohde oli teknisestikin haastava ja vaati kosteudenhallinnalta erityis-
huomiota. 
 
Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin yrityksen kokeneiden vastaavien mestareiden ja työ-
päälliköiden haastatteluita sekä perehdyttiin kosteudenhallintamenetelmiin ja vaatimuksiin.  
Lisäksi päivitettiin kohteen kosteudenhallintasuunnitelma perinpohjaisesti ja vastattiin myös 
sen toteutumisesta työn aikana. Lähdetietona työssä on käytetty erilaisia verkkojulkaisuja, 
Ratu-kortteja sekä Rakennusinsinööriliiton että Betoniyhdistyksen kirjallisuutta. 
 
Lopputuloksena saatiin kartoitettua haastatteluiden avulla yrityksen kosteudenhallinta ti-
lanne. Kosteudenhallinta yrityksellä on yleisesti varsin hyvä, mutta parantamisen varaakin 
on. Yritykselle annettiin myös kehitysehdotukset, joita projektin aikana ilmeni.   

Avainsanat Kosteudenhallinta, Kosteudenhallinnan vaatimukset 



 Abstract 

  

Author(s) 
Title 
 
Number of Pages 
Date 

Henri Huhtamäki 
Management of Moisture Requirements and Methods During 
Construction 
38 pages + 4 appendices  
10 November 2017 

Degree Bachelor of Construction Site Management 

Degree Programme Construction Site Management 

Specialisation option Building Construction 

Instructor(s) 
 

Hannu Räsänen, Site Manager 
Timo Riikonen, Senior Lecturer  

 
This thesis examines moisture management methods during construction and discusses, 
what kind of different requirements have been set and documents produced for moisture 
management on construction sites. In addition, thesis clarifies how moisture management 
has been discussed in the media.  
 
The goal of this study was to obtain more information and general understanding of mois-
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Lyhenteet 

LEED LEED on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen 

vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Buil-

ding Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi pe-

rustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään ar-

viointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäris-

töominaisuuksista. 

RH Suhteellinen kosteus eli relative humidity on ilmassa esiinty-

vän vesihöyrynpitoisuuden ja kyllästyshöyrynpitoisuuden vä-

linen suhde tietyssä lämpötilassa. Suhteellinen kosteus ilmoi-

tetaan yleensä prosentteina. 

Rakennuttaja  Rakennuttaja on rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja. 
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1 Johdanto 

1.1 Projektin sisältö ja rajaus 

Opinnäytetyössä on tarkoitus käsitellä rakennusaikaista kosteudenhallintaa. Opinnäyte-

työssä myös käsitellään, minkälaisia erilaisia vaatimuksia ja suunnitelmia on laadittu ra-

kennushankkeiden kosteuden hallitsemista varten. Opinnäytetyössä lisäksi käsitellään, 

miten kosteusvaurioita ehkäistään ja minkälaisilla menetelmillä kosteudenhallintaa suo-

ritetaan työmailla. Kosteudenhallintaa käsitellään myös yleisesti, miten se mediassa on 

ilmennyt.  

Lisäksi työssä haastatellaan kohdeyrityksen kokeneita vastaavia mestareita ja työpäälli-

köitä. Tuloksien avulla selvitetään, minkälaisia menetelmiä he ovat käyttäneet kosteutta 

hallitessaan työmaillansa ja mitkä ovat heidän näkemykset työmaa-aikaiseen kosteu-

denhallintaan. Lisäksi haastatteluissa kysytään, mitkä heidän näkemyksensä ovat raken-

nushankkeiden kosteudenhallinnan tilanteesta tänä päivänä rakennustyömailla ja mitä 

kehitettävää vielä olisi. 

Opinnäytetyössä ei käsitellä sääsuojien kustannusvertailuja eikä myöskään luetella eri-

laisia kosteudenmittausmenetelmiä tai kosteudenseurantajärjestelmiä muutoin kuin ylei-

sellä tasolla. Opinnäytetyössä ei vertailla rakennusaikaisia lämmityskalustojen kustan-

nuksia eikä luetella työmaa-aikaisia lämmitysjärjestelmiä tai vertailla niiden energiate-

hokkuuksia.  

1.2 Projektin tutkimusmenetelmät ja tavoitteet 

Projektiin päädyttiin yhdessä työpäällikön kanssa, kun mietittiin harjoitteluajan työmaata. 

Tämän projektin aihe valittiin, kun yrityksellä oli juuri alkanut laadunhallinnan kannalta 

tärkeä työmaa, missä tarvittaisiin lisäpanostusta. Kyseinen kohde oli teknisesti haastava 

ja vaati kosteudenhallinnalta erityishuomiota.  

Tutkimusmenetelminä työssä käytetään yrityksen kokeneiden vastaavien mestareiden 

ja työpäälliköiden haastatteluita sekä perehdytään kosteudenhallintamenetelmiin. Kos-
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teudenhallinnan vaatimuksiin perehdytään ja tutkitaan sen kannalta, mitä laki on asetta-

nut vaatimuksiksi rakennusaikaiselle kosteudenhallinnalle. Lisäksi perehdytään kohteen 

kosteudenhallintasuunnitelmaan liittyviin asiakirjoihin ja päivitetään kosteudenhallinta-

suunnitelma sekä vastataan myös sen toteutumisesta projektityön aikana. Lähdetietona 

käytetään erilaisia verkkojulkaisuja, Ratu-kortteja, Rakennusinsinööriliiton ja Betoniyh-

distyksen kirjallisuutta. 

Projektin tavoitteena on hankkia lisää tietoa ja käsitystä yleisesti kosteudenhallinnasta. 

Lisäksi perehdytään kosteudenhallintaan liittyviin asiakirjoihin ja vaatimuksiin. Projek-

tissa haastatteluiden avulla on tavoitteena myös kartoittaa yrityksen kosteudenhallintati-

lanne ja miten sitä on yrityksen työmailla toteutettu. Lisäksi annetaan yritykselle projektin 

yhteydessä tulleiden asioiden perusteella kehitysehdotuksia työmaiden kosteudenhallin-

taan.  
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2 Kosteudenhallinnan tarkoitus 

Rakennustyömaan kosteudenhallinnan päätavoitteena on estää kosteusvaurioiden syn-

tyminen. Jos rakennuksessa ilmenee kosteusvaurioita, on hankkeen suunnittelussa, ra-

kennusvaiheessa tai käytössä tapahtunut virhe. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kosteu-

denhallinta rakennustyömaan aikana antaa edellytykset myös sille, että rakenteet kuivu-

vat tavoiteltuun kosteustilaansa ilman aikatauluviivästyksiä. Useimmiten kosteusvauriot 

eivät johdu yhdestä virheestä, vaan ovat yleensä monen asian summa.  

2.1 Rakennusaikaiset kosteuslähteet 

Rakennusaikaisia kosteuslähteitä on mm: 

• Vesi- ja lumisade 

• Kastuneet rakennusmateriaalit 

• Pohjavesi 

• Ilman vesihöyryn tiivistyminen kosteusherkille pinnoille 

• Rakennusmateriaalin valmistamiseen käytetty vesi 

• Rakenteissa itsessään olemassa oleva vesi 

• Vesivahingot. 

Taivaalta tuleva kosteus on rakennusaikaisista kosteuksista haastavinta torjua, tuli kos-

teus sitten vetenä tai lumena. Vesi- ja lumisateen lisäksi täytyy huomioida tuulen voi-

makkuus. Tuulen takia sade voi olla viistosadetta, jolloin tuulenpaine siirtää vettä myös 

ylöspäin rakenteita pitkin [9]. 

Vesi- ja lumisateen takia rakennusmateriaalit tulisi suojata suojapeitteillä tai varastoida 

sääsuojaan. Suojapeitteiden puutteellisuus tai epäonnistunut materiaalien suojaus lisää 

rakennusaikaisia kustannuksia ja materiaalihukkaa. 
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Maaperän kosteus on jatkuvana rasitteena, mutta myös pohjavedenpinta on poikkeuk-

setta aina jollakin syvyydellä rakennuksen alla. Pohjavedenpinnan välissä on erilaisia 

luonnontilaisia ja rakennettuja maakerroksia, joiden pitäisi estää rakenteita vaurioitu-

masta veden kapillaarisen siirtymisen vaikutuksesta. Rakenteita rasittavat vielä ulkopuo-

lelta tulevat pintavedet ja vajovedet. Rakennuskohteen kallistusten tulisi olla sellaiset, 

että satava vesi tai sulava lumi ohjautuvat poispäin rakenteista. Rakenteita vasten ma-

kaava lumi tai viistosade voivat aiheuttaa kosteudelle herkissä materiaaleissa kosteus-

vaurioita jo rakennusaikana [10]. 

Ilma voi sisältää tietyssä lämpötilassa vain tietyn määrän kosteutta. Talvisin ilman sisäl-

tämä kosteus on pientä, kun taas kesällä se on suurimmillaan. Erityisesti kesäaikaan 

työmailla tulisi huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta, jotta kosteus ei pääse kerääntymään 

kosteusherkkien materiaalien pintaan. Kosteus siirtyy aina kuivempaan suuntaan, joko 

kuivempaan rakenteeseen tai kuivempaan ilmaan. Materiaalien kosteuspitoisuus muut-

tuu ilman kosteuspitoisuuden mukana [9]. 

Rakennusmateriaalien valmistamisessa käytettävää vettä tulisi minimoida, erityisesti si-

sätiloissa käytettäessä. Ylimääräinen kosteus sisätiloissa rakennusaikana on täysin tar-

peetonta ja lisää kosteusvaurioiden riskiä. Väliaikaisten vesipisteiden sijoittelu ja valmis-

laastien käyttö vähentävät jo kosteusvaurioiden riskiä huomattavasti. 

Rakenteisiin tai materiaaleihin jääneen kosteuden tulisi päästä poistumaan vapaasti. 

Esimerkiksi elementin lämmöneristykseen päässyt kosteus ei pääse poistumaan, ellei 

sen poistamisesta huolehdita erikseen. Valmisbetoni valuissa kosteudenpoistosta ja be-

tonin kuivumisesta täytyy myös huolehtia, että rakennetta ei päällystetä ennen sen kui-

vumista. Betonin kuivuessa ilmaan pääsee vesihöyryä, joten on myös huolehdittava tar-

peellisesta ilmanvaihdosta ja että vesihöyrystä ei aiheudu muille materiaaleille kosteus-

vaurioita. [9]. 

Vesivahinkoja työmaalla saattaa aiheutua, esimerkiksi väliaikaisten vesipisteiden putki-

rikoista, ilkivallasta tai sääsuojapeitteen rikkoutumisesta. Vesipisteiden sijoittelulla ja 

pääsulun sulkeminen työskentelyaikojen ulkopuolella ehkäisee jo joitain kosteusvaurioita 

rakennusaikana.   
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2.2 Kosteusvaurioiden syntyminen 

Kosteusvauriot syntyvät yleensä, kun rakenteisiin kertyy liikaa kosteutta ja kosteus ei 

pääse poistumaan rakenteesta tai rakenne ei pääse kuivumaan tiettyyn aikaväliin men-

nessä. Tätä ei pitäisi tapahtua, jos rakennus on oikein suunniteltu ja toteutettu. Yleensä 

kosteusvauriot aiheuttavat terveyshaittoja rakennuksen käyttäjälle ja näkyviä rakenteel-

lisia virheitä. Siksi kosteusvaurioita pitäisi ehkäistä jo rakentamisen aikana ja oppia aiem-

min tehdyistä rakennusvirheistä. Kosteusvaurion syy voi johtua monen asian yhteensat-

tumasta. Kosteusvaurioiden yleisimmät syyt ovat mm: 

• Kosteusteknisesti riskialttiit suunnitteluratkaisut 

• Rakennusvirheet 

• Rakenteiden ja materiaalien teknisen käyttöiän päättyminen 

• Huollon laiminlyöminen 

• Eristysvauriot. 

Sopivissa olosuhteissa kosteusvaurio voi syntyä hyvinkin nopeasti, mutta voi myös kes-

tää vuosikymmeniä. Kosteusvaurioita voi löytyä sekä uudesta että vanhemmastakin ra-

kennuksesta ja sitä ei välttämättä voi havaita aistinvaraisesti. Kosteusvaurioita pitäisi 

myös osata korjata oikein, jotta ei tapahtuisi enempää vahinkoa rakenteille tai käyttäjille.  

[18]. 

2.3 Kosteudenhallinta tämän päivän rakennustyömailla 

Viimeisen 20 vuoden aikana rakennustyömailla on saatu asennemuutosta parempaan 

päin kosteudenhallinnan suhteen. Merkittävin tekijä on toimintatapojen muutos ja kehitys 

työmailla. Silti työmailla edelleen tehdään samoja rakennusvirheitä ja asennemuutos on 

hidasta. Mediassa on viime aikoina hyvin paljon mainintoja, nimenomaan rakennusvai-

heen sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmista, jotka johtuvat pääosin epäonnistuneesta 

kosteus- ja olosuhdehallinnasta. Negatiivisesta mediajulkisuudesta johtuen ovat tilaajat, 

suunnittelijat ja rakentajatkin ottaneet opikseen kosteudenhallinnan merkityksen työ-

maan aikana. Nykyisin laadunhallintajärjestelmät ovat kehittyneet rakennusliikkeillä ja 

heiltä löytyvät hyvät kosteudenhallintamenetelmät rakentamisen ajaksi. Betoniteollisuus 

on ollut myös merkittävä tiennäyttäjä kosteudenhallinnassa. He ovat teettäneet erilaisia 
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ohjeistuksia rakentajille betonirakenteiden kosteusmittauksista ja kuivumisaikojen arvi-

oinneista. [5]. 

  

 

 

 

 

 

Kuva 1. Erilaisia Betoniyhdistyksen julkaisemia ohjeistuksia [5]. 

Tietoa rakentamisen kosteudenhallitsemiseksi löytyy todella paljon. Pienillä asennemuu-

toksilla ja resursseja lisäämällä saataisiin rakennettua kosteusteknisesti toimivampia ja 

terveellisempiä rakennuksia. On hyvä asia, että rakentamisessa on vähitellen herätty 

siihen, miten voitaisiin tehdä kosteusteknisesti toimivampia rakenteita ja miten estää 

kastumista rakentamisen aikana. 

2.4 Kosteudenhallinnan tulevaisuus 

Kosteudenhallinnan tulevaisuutta ajatellen pitäisi ehdottomasti jatkaa hyvin pohjustetulla 

polulla ja ottaa koko työmaahenkilöstö mukaan kosteudenhallinnan varmistamiseksi. 

Joillakin rakennusliikkeillä on jo käytössä kosteudenhallintakortti, jolla lisätään tietoi-

suutta kosteus- ja olosuhdehallintaa työmaille. Jo rakennusalan ammattikouluissa olisi 

syytä ottaa opetukseen kosteudenhallinnan perusteita ja kertoa, miksi sitä toteutetaan. 

[5]. 

Laadunhallinnan kannalta on tärkeää kehittää olosuhdehallintaa ja ottaa myös nykytek-

nologia mukaan rakentamiseen, kuten olosuhdeseurantajärjestelmiä, joita on jo markki-

noilla. Olosuhdeseurantajärjestelmillä voidaan tarkkailla mahdollisia kosteusvaurioita ja 
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seurata rakenteen kosteutta sekä lämpötilaa reaaliaikaisesti. Tällaisilla rakenteisiin upo-

tettavilla antureilla voi myös seurata mahdollisia kosteusvaurioita kohteen käytön aikana. 

Tulevaisuudessa olisi syytä kehittää lisää mittauslaitteita ja kosteusmittauskoulutusta, 

jotta voidaan saada varmuus mitattavan rakenteen kosteuspitoisuudesta. Toki tässä 

kohtaa tulee ongelmaksi taloudellinen puoli eli mittauslaitteiden pitäisi olla kohtuuhintai-

sia, mutta silti luotettavia.  
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3 Kosteudenhallinnan vaatimukset rakennusaikana 

Kosteudenhallinta alkaa varsinaisesti jo hankesuunnitteluvaiheessa, mutta sen toteutu-

mista ja valvontaa tapahtuu rakentamisvaiheessa. Laissa ja asetuksissa on määritelty 

hyvin suuntaa antavasti, miten kosteudenhallintaa tulisi toteuttaa rakentamisvaiheessa. 

Kosteudenhallintaan on lisäksi olemassa hyviä ohjeistuksia ja laadittuja asiakirjoja, joita 

esimerkiksi rakennusvalvontavirasto voi vaatia käytettäväksi rakennusluvan ehtona. 

Seuraavissa luvuissa on kerrottu, minkälaisia vaatimuksia, asiakirjoja ja ohjeistuksia on 

laadittu kosteudenhallinnalle rakentamisvaiheessa ja miten niitä tulisi noudattaa. 

3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tavoitteena saada maankäyttöalueet ja rakentaminen 

järjestettyä niin, että saadaan luotua hyvät elinympäristöt taloudellisesti, ekologisesti, so-

siaalisesti ja suotuisaksi kestävälle kehitykselle. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on ase-

tettu rakentamiselle teknisiä vaatimuksia, joita täytyisi noudattaa. Teknisiä vaatimuksia 

rakentamisessa on monia, mutta niistä yksi erityisesti koskee rakentamisvaiheen kos-

teudenhallintaa. Pykälä 117c § viittaa terveellisyyteen liittyviä teknisiä vaatimuksia kos-

teudenhallinnan suhteen. Siinä sanotaan mm. seuraavaa: 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituk-
sensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitel-

laan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen si-
säilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen.  
Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauk-

sien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen 
puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.  
[19]. 

Eli rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään, että kohde toteutetaan niin, että siitä 

ei aiheudu kosteusvaurioista syntyviä terveyshaittoja.  

3.2 Rakentamismääräyskokoelma C2 kosteusrakentamisessa 

Rakentamismääräyskokoelmissa on annettu tarkemmat ohjeet rakentamista koskevista 

säännöksistä. Rakentamismääräyskokoelma myötäilee hyvin pitkälti maankäyttö- ja ra-

kennuslain 117 § teknisiä ominaisuuksia. Rakentamismääräyskokoelman määräykset 

koskevat yleensä uudiskohteita. Rakentamismääräyskokoelmaa voidaan soveltaen 
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käyttää myös korjausrakennushankkeissa. Rakentamismääräyskokoelma C2 sisältää 

rakennusosittain selostuksen, miten rakenteet toimivat kosteusteknisesti ja minkälaiset 

ominaisuudet niillä on. Sen tarkoituksena on esittää, kuinka voidaan ehkäistä kosteu-

desta syntyviä haittoja ja vaurioita. [20].  

 

 

 

 

Kuva 2. Esimerkki C2:n kattokaivo rakenteen ohjeistuksista [20]. 

Rakentamismääräyskokoelma ja Maankäyttö- ja rakennuslaki on kokemassa muutosta, 

kun ympäristöministeriö vaati vuonna 2013 panostusta rakentamisen kosteusvaurioiden 

ehkäisemiseen. Rakennusvalvontavirastot heräsivät sitä myöten myös kosteudenhal-

linta-asioihin. Ainakin pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat tekivät yhtenäisen pää-

töksen alkaa panostamaan rakennushankkeiden kosteudenhallintaan. Yhtenäisen pää-

töksen tuloksena rakennusvalvonnat alkavat vaatimaan rakennushankkeisiin ryhtyviltä 

kosteudenhallintaselvityksen laatimista kohteesta. Uudistuksen myötä myös Oulun ra-

kennusvalvonta alkoi kehittämään kosteudenhallintamenetelmiä, jonka johdosta syntyi 

uusi kosteudenhallintatoimintamalli nimeltään Kuivaketju 10. [21]. 

3.3 Kuivaketju 10 

Kuivaketju 10 on kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla on tarkoituksena ehkäistä kos-

teusvaurioiden riskejä koko rakennusprosessin aikana. Toimintamalli perustuu sille, että 

keskitytään kymmeneen erityiseen kosteusriskikohtaan, jotka torjumalla saadaan kos-

teusteknisesti kestäviä rakennuksia koko elinkaaren ajaksi.  

• Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattia-
rakenteita. 

• Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle. 
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• Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpoh-
jaan. 

• Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpoh-
jarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi. 

• Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta 
vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin. 

• Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja. 

• Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät raken-
teet. 

• Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaa-
lin turmeltumisen. 

• Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen. 

• Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti. 

Toimintamallista on laadittu toimintatapaohjeet, joita noudattamalla saadaan torjuttua 

yllä mainitut riskit. Suunnitteluvaiheessa suunnittelijat tarkentavat riskilistaa kohteeseen 

sopivaksi ja muokkaavat suunnitelmiaan kosteusteknisesti toimivammiksi. Rakentamis-

vaiheessa Kuivaketju 10 noudattamisesta vastaa urakoitsija. Urakoitsijan täytyy noudat-

taa suunnitelmia ja dokumentoida kaikki riskilistan vaiheet tehdyiksi. Kosteudenhallinta-

koordinaattorin täytyy todentaa ja valvoa, että urakoitsija on toiminut toimintatapaohjei-

den mukaan. Toimintatapaohjeet on sisällytetty erilliselle Excel-taulukolle, johon oman 

alan toimija voi kuitata tehdyksi kunkin vaiheen. Toimii lähes samaan tapaan kuin tar-

kastusasiakirja. [22]. 

3.4 Kosteudenhallinta-asiakirja 

Kosteudenhallinta-asiakirja laaditaan rakennuttajan toimesta jo ennen rakentamisvai-

hetta. Tämä luku on otettu opinnäytetyöhön mukaan sen takia, koska se liittyy työmaa-

aikaiseen kosteudenhallintaan oleellisesti.  

Rakennuttajan täytyy jo hankesuunnitteluvaiheessa rakennusvalvonnasta lupaa ha-

kiessa esittää millä tavalla aikoo kohteessaan kosteutta hallita. Tätä kutsutaan kosteu-

denhallinta-asiakirjaksi, jossa on määritelty hankkeen kosteudenhallinnan tavoitteet ja 

toimintaperiaatteet. Rakennuttajan laatimassa kosteudenhallinta-asiakirjassa eli alusta-
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vassa kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään hankkeen kosteudenhallintaan liit-

tyvät tavoitteet ja toimintaperiaatteet jatkotyöskentelyä varten. Kosteudenhallinta-asia-

kirjan tulisi sisältää seuraavat kohdat: 

• Hankkeen yleistiedot   

• Hankkeen erityispiirteet ja erityisvaatimukset 

• Rakennuttajan määrittämä tavoitetaso 

• Kosteusriskien arviointi ja tulokset: riskiluokka sekä kriittiset rakenteet 

• Rakennustyön aikana mahdollisesti ilmenevät riskit 

• Sääolosuhteet 

• Rakennuspaikan sijainti 

• Työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu 

• Hankkeen aikataulu sekä kuivumisaika-arviot rakennekohtaisesti 

• Rakennustarvikkeiden varastointi ja suojausvaatimukset työmaalla, sekä kulje-

tuksen aikainen suojausvaatimus 

• Keskeneräisten ja valmiiden rakenteiden tai rakennusosien suojausvaatimukset 

• Suunnitteluvaiheeseen lähtötiedoiksi tarvittavat tutkimukset ja kartoitukset. 

Kosteudenhallinta-asiakirja on kirjallinen dokumentti, jossa on selostettu kosteudenhal-

linnan vaatimustasot. Kosteudenhallinta-asiakirjaan asetetut tavoitteet ja vaatimukset 

välitetään eteenpäin suunnittelijoille ja toteuttajille. Rakennussuunnitteluvaiheessa ra-

kennuttajan tekemää kosteudenhallinta-asiakirjaa täydennetään ja se toimii pohjana ra-

kennusvaiheen kosteudenhallintasuunnitelmalle. [6]. 
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Suunnittelu- ja urakkasopimuksissa määritellään ehdot kosteudenhallinnalle. Mikäli asia-

kirjoissa ei määritetä kosteudenhallinnan tasoa, on urakoitsijoilla vapaus valita käytettä-

vät kosteudenhallintamenetelmät. [6]. 

Rakennuttajan tulisi sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisimman yksityiskohtai-

nen kosteudenhallintasuunnitelman laatimisohje sekä ilmoittaa tarvittavilta osiltaan vaa-

timukset urakoitsijoiden kosteudenhallintasuunnitelman vähimmäissisällöstä. Toki ura-

koitsijat voivat laatia laajemman kosteudenhallintasuunnitelman kuin rakennuttaja on il-

moittanut. [6]. 

Pääurakoitsijan tulisi esittää ja hyväksyttää rakennuttajalla kriittisten rakenteiden kuivu-

misaika-arviot. Pääurakoitsijan tulisi hyväksyttää rakennuttajalla myös sääsuojaussuun-

nitelma, työmaa-aikainen olosuhdehallintasuunnitelma, materiaalien varastoinnin aikai-

nen kosteus ja sääsuojaus, sekä kosteusmittaussuunnitelma. Rakennuttajan on määri-

teltävä, että kuinka kattava sääsuojaustason täytyy olla ja missä vaiheessa sitä vaadi-

taan. Varastotilojen hankkimisesta ja toimittamisesta on sovittava erikseen. Rakennus-

osien ja rakenteiden kosteudenhallinnan urakkarajat olisi syytä määritellä epäselvyyk-

sien välttämiseksi. Tällä ehkäistään sitä, että ei kenellekään ole epäselvyyttä siitä kenelle 

kosteudenhallinta kuuluu milloinkin. [6]. 

3.5 Työmaa-aikainen kosteudenhallintasuunnitelma 

Rakennuttajan vastuulla on, että kohde toteutetaan sekä sopimus- ja suunnitteluasiakir-

joja, että lakeja ja määräyksiä noudattaen. Rakennuttajan tulisi myös antaa edellytykset 

rakennusvaiheen kosteudenhallinnan toteutumiselle, jotta saataisiin käyttäjälle paras 

mahdollinen lopputulos. Kosteudenhallintasuunnitelma on nimenomaan yksi työkalu par-

haan lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Kosteudenhallintasuunnitelman avulla pyritään ehkäisemään korjaus- ja uudisrakenta-

misen kosteusvaurioita ja kartoittamaan niiden riskirakenteita. Kosteudenhallintasuunni-

telman tarkoituksena on myös varmistaa rakenteiden kuivumisajat, sekä luoda käyttäjille 

terveellinen ja hyvinvoiva käyttökohde. Kosteudenhallintasuunnitelma tehdään aina yk-

silöidysti kullekin työmaalle.  
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Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on jokaisen rakennusliikkeen itse muokkaama 

ja hallinnoima suunnitelma, joten ne saattavat erota hieman toisistaan. Se kuinka laaja 

suunnitelma on, riippuu täysin yrityksen panostuksesta suunnitelmiin ja laadunhallintaan. 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa tulisi käsitellä ainakin seuraavat kohdat: 

• Työmaan yleistiedot 

• Kosteusriskien kartoitus  

• Työmaan olosuhdehallinta  

• Rakenteiden kuivumisaika-arviot  

• Kosteusmittaussuunnitelma  

• Suunnitelman seuranta ja valvonta. 

Niin kuin aiemmin mainittiin suunnitelma voi yrityksissä vaihdella, mutta rakenteeltaan 

se on kuta kuinkin tämän näköinen. Suunnitelman laatiminen alkaa siis työmaan yleis-

tietojen kirjaamisesta. Työmaan yleistiedoissa on yleensä kohteen nimi ja osoite, sekä 

kohteen laajuus. Lisäksi perustiedoissa on vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja muita koh-

teeseen liittyviä erityistietoja. [16, s. 95.] 

Kosteusriskien kartoituksessa on tarkoitus käydä läpi kaikki työmaan rakennedetaljit ja 

arvioida niiden riskialttius kosteusteknisen toiminnan kannalta. Kosteusriskien kartoituk-

sessa selvitetään myös, miten työmaa-aikana rakenteet toimivat ja vaativatko ne jotain 

erikoistoimenpiteitä. Riskien kartoituksen yhteydessä olisi hyvä kerätä luettelo riskira-

kenteista ja tarvittaessa pyytää rakennesuunnittelijalta näihin ohjeita. Luetteloa apuna 

käyttäen työnjohto voisi helpommin toteuttaa rakennedetaljeja eri työvaiheissa. Riskira-

kenne saattaa olla esimerkiksi yläpohjarakenteiden kastumisvaara toteutuksen aikana. 

[2.] 
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Taulukko 1.  Kartoitus kosteusriski rakenteista. [1]. 

 

Työmaan olosuhteiden hallinnalla pyritään minimoimaan rakennusten kosteusriskit sekä 

varmistamaan, että kohteet voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisessa aikataulussa 

erilaisissa sääolosuhteissa. Olosuhteiden hallinnassa olennaisinta on oikein tehdyt ra-

kenteiden sekä kosteuden estämisen suojaustoimenpiteet. Rakennuskohteen kunnolli-

sella suojauksella, joka tarkoittaa sitä, että kohde voidaan rakentaa erilaisten sääsuojien 

tai julkisivusuojien alla. Tällaisella toimenpiteellä estetään rakennusmateriaalien vaurioi-

tuminen ja parannetaan samalla työolosuhteita säästä riippumatta. Tätä kautta myös 

usein työtehokkuus paranee. Kastumisen estämiseksi rakennusmateriaalit kannattaakin 

tilata työmaalle kosteussuojattuina ja varastoida ne heti esimerkiksi kevytpeitteillä tai jär-

jestää jokin muu säänkestävä varastoalue. Myöskin itse aiheutetut kosteuden lähteet 

tulisi ehkäistä rakentamisen aikana. Esimerkiksi varautumalla työmaa-aikaisiin vesiva-

hinkoihin vesi-imureiden saatavuudella ja suunnittelemalla ennakkoon väliaikaisten ve-

sipisteiden sijainnit, sekä sulkemalla pääsulut työaikojen ulkopuolella. Olosuhdehallin-

nan oleellinen osa on myös lämmityksen ja ilmanvaihdon optimoiminen. Sisätilojen läm-

mittämisellä saadaan monia hyötyjä yhdellä kertaa. Yksi näistä on kuivumisaikojen lyhe-

neminen, kun rakenteet alkavat lämmetä ja kosteus alkaa siirtymään sisäilmaan. Kon-

denssikerääjillä ja riittävällä tuuletuksella voi varautua kosteuden nopeaan kerääntymi-

seen sisäilmaan. [2, 16, s. 104.]  
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Kuivumisaika-arvioiden avulla voidaan työmaalla ottaa huomioon eri rakenteiden vaa-

tima kuivumisaika aikatauluja suunniteltaessa. Kuivumisaika-arvioita yleensä tarvitaan 

betonirakenteissa, jotka päällystetään kosteusherkällä pintamateriaalilla. Kuivumisaika-

arvioita voidaan alkaa laskea, kun rakennetyyppi ja tavoiteltu kosteuspitoisuus ovat tie-

dossa. Kuivumisaika-arvioihin ei ole yhtä oikeaa laskentakaavaa, vaan lähinnä perustu-

vat perinteeksi tulleeseen ”sentti per viikko” -menetelmään tai normien laskentakaavoi-

hin. Betoniyhdistyksellä on esimerkiksi olemassa varsin hyviä betonirakenteiden kuivu-

misaika-arvioihin perustuvia valmiita laskentakaavoja. Toki näissä taulukoissa on esitetty 

eri olosuhteille eri laskentakerroin, mutta pääasiassa työmaalla tulisi pyrkiä pitämään il-

mankosteusprosentti alhaisena ja lämpötila ylhäällä. Kuivumisaika-arviot ovat aina vain 

suuntaa-antavia arvioita ja todellinen kuivumisaika tulisi aina todeta kosteusmittauksin. 

[16, s. 100.] 

Kosteusmittaussuunnitelma laaditaan siksi, että kosteusmittauksin voidaan varmistua, 

että rakenteet ovat kuivuneet suunnitellusti. Mittaustuloksien perusteella voidaan varmis-

tua siitä, että rakenne voidaan päällystää ja siitä ei aiheudu terveyshaittoja tulevaisuu-

dessa. Kosteusmittaukset tulisi aloittaa, kun kohteeseen on saatu lämpö päälle, jolloin 

voidaan todeta rakenteiden kosteuspitoisuusarvot ja kartoittaa lisäkuivatuksen tarve. 

Kosteusmittaussuunnitelma tulisi sisältää kaikki, mitä kohteessa mitataan, kuinka usein, 

minkälaisia mittalaitteita käytetään ja kuka mittaukset suorittavat. Mittaustulokset doku-

mentoidaan ja niistä laaditaan aina mittauspöytäkirjat. [2, 16, s. 106.] 

Kosteudenhallintasuunnitelmaa tulisi myös noudattaa, ettei se vain jäisi paperilapuksi 

pöytälaatikkoon pölyyntymään. Päätoteuttajalla on velvollisuus suorittaa rakennuttajan 

vaatimalla tavalla kosteudenhallinnan seurantaa ja ilmoittaa, sekä dokumentoida kaikki 

poikkeamat. Lisäksi kosteudenhallintasuunnitelma voi sisältää rakennuttajan laatimassa 

kosteudenhallinta-asiakirjassa sisältävät laatutavoitteet ja siihen liittyvät erityisvaatimuk-

set.  

Kosteudenhallintasuunnitelman laatii aina vastaava työnjohtaja. Vastaava mestari voi 

halutessaan nimetä jonkun työnjohtajan vastaamaan kokonaisuudessaan kosteudenhal-

linnasta. Näin ollen kosteudenhallinta tulee hyvin toteutettua työmaalla, kun on tiedossa 

vastaava henkilö, joka huolehtii kosteudenhallinnan toteutuksesta. [2.] 
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3.6 Kuivumisaikojen vaikutus aikatauluun 

Rakenteiden kuivumisajat määrittää yleensä sitä seuraavan tehtävän aloitusajankohdan. 

Pitkät kuivumisajat aiheuttavat tehtävien päällekkäisyyttä ja joillekin tehtäville tulee kiire 

päästä edellisen työvaiheen alta pois. Rakenteiden kuivumisen kannalta merkittäviä 

ajankohtia ovat: 

• Rakennusvaipan ja vesikaton valmistuminen veden- ja lämmöneristeineen 

• Lämmitysjärjestelmän käyttöönotto (väliaikainen tai lopullinen) 

• Kosteutta aiheuttavat työvaiheet kuten valut, tasoite- ja pintalattiatyöt sekä muu-

raus. 

Aikataulua laatiessa on otettava huomioon asiat, jotka vaikuttavat rakenteiden teoreetti-

seen kuivumisaika-arvioon. Kuivumisaika-arvio antaa teoreettisen ajan, jonka jälkeen ra-

kenne olisi kuiva. Toki tähän vaikuttavat muutkin olosuhteet ja suojaustoimenpiteet. Kui-

vumisaika-arvio on myös aika, jolloin kannattaa alkaa seuraamaan ja varmistaa raken-

teen kuivuminen.  Kosteusmittauksilla varmistetaan todenmukainen kuivumisaika ja seu-

rataan rakenteen kuivumista. Kosteusmittauksilla varmistetaan myös, milloin rakennetta 

voidaan alkaa pinnoittaa. [7]. 

Rakenteiden kuivumisaika-arvioita verrataan suunniteltuun aikatauluun ja todetaan, 

onko aikataulu toteutuskelpoinen. Jos aikataulu ei ole toteutuskelpoinen voidaan kuivu-

mista edistää luomalla tarpeeksi hyvät olosuhteet, jotta tarvittava kuivuminen tapahtuisi 

aikataulun puitteissa. [7]. 

Rakenteiden kuivuminen viivästyy yleensä, jos rakenne pääsee kastumaan kuivumisai-

kana. Aikataulullisesti kuivumisaikoja voidaan pienentää: 

• Luomalla kohteeseen optimaaliset kuivumisolosuhteet  

• Betonilaadun valinnalla (pienentämällä vesi/sementti suhdetta)  

• Päällystysmateriaalin vaihtamisella kosteutta kestävämpään materiaaliin 
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• Kastumisen ehkäisemisellä  

• Sementtiliiman poistolla betonin pinnalta heti kun mahdollista 

• Muuttamalla työjärjestystä, esimerkiksi siirtymällä seuraavaan osakohteeseen tai 

lohkoon kuivumisen ajaksi  

• Ilmanvaihdon optimoimisella [7]. 

3.7 Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset 

Kostealle alustalle pinnoitetut päällysmateriaalit aiheuttavat yleensä sisäilma- ja muita 

terveyshaittoja käyttäjälle. Vauriot voivat johtua materiaalin huonosta kosteudenkestä-

vyydestä tai valmiiksi kostuneesta materiaalista. Toki syynä voi myös olla esimerkiksi 

käyttäjän laiminlyömät pintamateriaalin käyttöohjeet. Jokaisella pintamateriaalilla on kriit-

tinen kosteusraja-arvo, jonka alle rakenteen tulee kuivua ennen sen pinnoittamista.  

Betonirakenteissa tavoitteellinen suhteellinen kosteus määräytyy päällystemateriaalin 

vesihöyryn läpäisevyyden ja kosteuden kestävyyden perusteella. Liimakiinnitteisten 

päällysteiden tavoitteellinen suhteellinen kosteus määräytyy yleensä liiman kosteuden-

sietokyvyn perusteella, mikä tarkoittaa useimmilla liimoilla 85 % RH. Seuraavalla sivulla 

on taulukko betoniyhdistyksen julkaisema lattiarakenteen enimmäiskosteusarvoista eri 

pinnoitteille. [8.] 
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Taulukko 2.  Esimerkki betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvoista eri päällysteille. [15, 

s. 131.]  
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Tavoitteelliset suhteelliset kosteusprosentit on yleensä esitetty rakenne- ja materiaali-

kohtaisesti kohteen työselostuksissa, sekä materiaalivalmistajan ohjeissa. Työselostuk-

sissa voidaan myös käyttää suhteellisen kosteuden raja-arvoina esittäviä julkaisuja, ku-

ten esimerkiksi rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. [8].  
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4 Rakennusaikaiset kosteudenhallintamenetelmät 

Rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää. Kaikki 

riippuu eri osapuolten, sekä erityisesti rakennuttajan motivaatiosta panostaa kosteuden-

hallinnan onnistumiseen. Urakoitsijalle kosteudenhallintamenetelmät riippuvat rakennut-

tajan asettamista vaatimuksista. Työvaiheitten ennakkosuunnittelulla ja riittävällä työn-

johdon resursseilla saadaan pahimmat kosteusriskit ehkäistyä, sekä varaamalla aikatau-

luun riittävästi rakenteille kuivumisaikaa. Kosteudenhallintamenetelmät täytyisi valita 

aina kohdekohtaisesti ja tilanteeseen sopivaksi. Kosteudenhallintaan on kuitenkin jo tul-

lut työmaille vuosien saatossa vakiintuneita menetelmiä, joilla pystytään hallitsemaan 

kosteutta rakennusaikana.  

4.1 Kosteusriskien kartoitus  

Kosteusriskien kartoituksessa on tarkoitus käydä läpi kaikki eri rakennusosien detaljit ja 

rakennetyypit ja miettiä onko rakenteissa mahdollisesti kosteusvaurioille alttiita ratkai-

suja. Kosteusriskien kartoituksessa täytyy ottaa huomioon, ovatko rakenteet kosteustek-

nisesti toimivia sekä rakentamisen että käytön aikana. Rakenteisiin voi kulkeutua raken-

tamisen aikana kosteutta monestakin lähteestä. Siksi pitäisi kosteusriskien kartoituk-

sessa ottaa huomioon myös veden eri olomuodot ja sen liikkuminen rakenteissa. Kos-

teusriskien kartoituksessa havaittuihin epäkohtiin pitäisi saada tarkennuksia, jotta koh-

teesta saataisiin kosteusteknisesti toimiva. [12.] 

4.2 Rakenteiden ja materiaalien sääsuojaus 

Työnaikaisella sääsuojauksella on tarkoituksena ehkäistä materiaalien ja rakenteiden 

kastuminen, sekä estää lisävahinkojen syntyminen. Sääsuojahuppu on oiva tapa eh-

käistä kosteusvaurioita rakennustyön aikana. Etenkin kosteudelle herkät työvaiheet kan-

nattaa tehdä sääsuojan alla välttääkseen pahimmat kosteusongelmat. Sääsuojia on lu-

kuisia erilaisia ja suojauksen voi suorittaa vain paikallisestikin. Sääsuojaustason määrit-

telee yleensä rakennuttaja kosteudenhallinta-asiakirjassaan. Toki sääsuoja on varma 

tapa ehkäistä sateen ja lumen pääseminen rakenteisiin, mutta se on taloudellisesti hin-

tava ja vaatii erityistä huomiota työnjohdolta suunnittelun ja työvaiheiden osalta. Sääsuo-

jat alkavat olla jo lähes arkipäivää rakennuksilla, oli kohteen tyyppi mikä vaan.  
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Kuva 3. Esimerkki koko rakennuksen kattavasta sääsuojasta. [17]. 

Muita sääsuojauksia ovat mm. erilaiset julkisivusuojapeitteet ja kevyet peitteet, jotka te-

hokkaasti estävät viistosateen pääsyn rakennuksen sisään ja materiaalien turmeltumi-

sen kosteudelta. Rakennusmateriaalit pitäisi sääsuojata heti työmaalle saapuessaan, 

koska materiaaleissa itsessään olevat suojaukset eivät kosteutta välttämättä pidä. Ke-

vytpeitettä käytettäessä pitäisi huomioida peitteiden kiinnitys, sekä mahdolliset rikkoutu-

miset. Rikkoutunut peite ei estä kosteutta kerääntymästä peitteen alle. Kevytpeitteet tu-

lisi myös tarkistaa rikkoutumisten varalta säännöllisin väliajoin ja lumi sekä kerääntynyt 

vesi pitäisi peitteen päältä poistaa. 

 

 

 

 

Kuva 4. Esimerkki kevytpeitteestä. [13]. 
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4.3 Kosteuden poisto ja kuivatus 

Rakennusaikaisessa lämmityksessä täytyy huolehtia riittävästä tuuletuksesta. Tuuletus 

ja kosteuden poistuminen sisätiloista on tärkeää pintojen kuivumisen kannalta, jotta kos-

tea ilma pääsisi poistumaan sisätiloista. Ilmanvaihdon täytyy olla hallittua ja organisoitua 

muuten energiaa menee hukkaan. Kuivumista voidaan tehostaa mm.  

• Lämmittämällä rakennetta 

• Lisäämällä ilmavirtauksia kuivattavan rakenteen ympärille 

• Alentamalla rakennetta ympäröivän ilman suhteellista kosteutta. 

Rakenteiden kosteuden poistossa ja kuivatuksessa pitää huomioida myös vuodenajat. 

Rakenteiden kuivattaminen syksyisin ja kesäisin on helpompaa ja edullisempaa pelkillä 

ilmankuivaajilla ja erilaisilla kondenssikerääjillä. Toki pitäisi huolehtia keräimien säiliöi-

den tyhjennys säännöllisin väliajoin ja varautua mahdolliseen laiterikkoon. [11.] 

 

 

Kuva 5. Esimerkki kondenssikerääjästä. [12]. 
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4.4 Lämmitys 

Rakennusaikaisella lämmityksellä tähdätään pääasiassa siihen, että kosteus saadaan 

poistumaan rakenteista tehokkaasti ennen sisävalmistusvaihetta. Sen lisäksi sisätilojen 

lämmittämisellä saavutetaan rakenteiden kuivumiselle optimaaliset olosuhteet, että sisä-

rakennusmateriaalit voidaan säilyttää niiden vaatimissa lämpötiloissa. Näin saadaan eh-

käistyä materiaalihukkaa ja kosteusvaurioita. Rakennusaikaisella lämmityksellä on mer-

kitystä myös vuodenaikaan nähden. Lämmitystarve on eri vuoden aikoihin nähden eri-

lainen. Esimerkiksi kesähelteellä saattaa riittää pelkkä hyvä ilmanvaihto ja lämmitystä ei 

tarvitse juuri ollenkaan. Rakennusaikainen lämmitys on kuitenkin vain väliaikaista läm-

mitystä ja tarkoituksena olisi saada kohteen oma lämmitysjärjestelmä käyttöön mahdol-

lisimman pian. [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Esimerkki vesikiertoisesta lämpöpuhaltimesta. [14]. 
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4.5 Kosteusmittaukset 

Kosteusmittaukset tehdään yleensä rakenteista, jotka päällystetään kosteusherkällä ma-

teriaalilla. Kosteusmittausten tarkoitus rakennusvaiheessa pääosin on varmistua, milloin 

rakenne voidaan pinnoittaa kosteusherkällä materiaalilla. Kosteusmittauksissa mitataan 

yleensä rakenteen suhteellista kosteutta prosentteina. Kosteusmittauksilla voidaan myös 

seurata rakennusaikaista rakenteiden kuivumista. Seurantamittausten perusteella voi-

daan arvioida kuivatuksen lisätarve. Kosteusraja-arvot, jossa rakenteen kosteuspitoi-

suus tulisi olla, riippuu yleensä pintamateriaalista. Rakennustöiden yleisissä laatuvaati-

musoppaissa tai pintamateriaalivalmistajien ohjeissa on yleensä määritelty pinnoitetta-

van rakenteen kosteusraja-arvot.  

Kosteusmittauksissa kannattaakin olla tarkkana virheiden välttämiseksi. Virheellisesti 

päällystettävyyspäätösmittauksella tehdyt päätökset saattavat aiheuttaa jälkeenpäin 

kosteusvaurioita tai vähintäänkin esteettisiä virheitä. Siksi mittaajalla täytyykin olla hyvä 

rakennusfysiikan tietämys ja osaaminen mittalaitteiden käytössä. Kosteusmittaustulok-

set pitäisi aina dokumentoida niin, että ulkopuolinenkin ymmärtää mittaustulokset ja osaa 

sen perusteella tehdä oikeat päätökset. Kosteusmittaajalta ei laki velvoita minkäänlaista 

pätevyyttä, mutta kosteusmittauskoulutuksia on tarjolla runsaasti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 7. Esimerkki porareikäkosteusmittalaitteesta. [23].  
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5 Kosteudenhallinta projektikohteessa 

5.1 Yritysesittely 

 

 

Kuva 8. MM Yritysrakentaja Oy logo [3]. 

Yritys jolle tämä työ tehtiin, on MM Yritysrakentaja Oy. MM Yritysrakentaja on korjaus- 

ja uudisrakentamiseen keskittynyt, vuonna 1989 perustettu rakennusliike. MM Yritysra-

kentaja on toteuttanut vuosien saatossa yli 700 projektia. Projektit ovat suuruudeltaan 

olleet tuhansien eurojen hankkeista miljoonaluokan kokonaisuuksiin. MM Yritysrakentaja 

Oy työllistää nykyään noin 70 alan ammattilaista. Liikevaihto on yli 30 M€ vuodessa. [3]. 

MM Yritysrakentajilla toimintatapoihin kuuluu asiakaslähtöinen projektien toteuttaminen 

ja luottamus. Asiakaskunta koostuu ammattimaisista rakennuttajista. Osaaminen Yritys-

rakentajilla on vahvaa ja kilpailukykyistä. Asiakaskunta on vuosia voinut luottaa laaduk-

kaaseen työhön. Yritysrakentaja on aina pyrkinyt olemaan asiakkaiden ja alihankkijoiden 

arvostama kumppani, johon voi aina luottaa. Rakentamisessa Yritysrakentajan mielestä 

on aina kyse laadusta, luottamuksesta ja yhteistyöstä. [3]. 

Yritysrakentaja laatii työmaasta jo alkuvaiheessa työmaakohtaisen, yksilöllisen suunni-

telman. Se on ohje ja lupaus ympäristöystävällisesti laadukkaasta toiminnasta. Yritysra-

kentajalla on valmius tehdä asiakashankkeet myös LEED-luokituksin. [3]. 

Työturvallisuuteen Yritysrakentaja kiinnittää erityistä huomiota. Aktiivinen ja ennaltaeh-

käisevä toimintatapa ja nolla tapaturmaa -ajattelumalli on toiminnan lähtökohta. Toimin-

nan mittaus ja raportointi ovat myös edellytyksenä koko alihankkijaverkostossa. [3]. 
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5.2 Kohteen yleisesittely 

Projektin työmaakohteena on Keravan uimahallin peruskorjaus ja laajennus. Kohteessa 

tehdään perusteellinen remontti ja laajennetaan uudelle uima-altaalle tilaa viereistä kal-

liota louhimalla. Kohde käsittää myös siihen liittyvät piha-alueet. Rakennuksessa on 

kaksi kerrosta ja katolla sijaitseva IV-konehuone. Tontin pinta-ala on n. 20 778 m2. Kohde 

on erityisesti kosteudenhallinnan kannalta myös työteknisesti haastava. Haastavan koh-

teesta tekee se, kun rakennus puretaan lähes kokonaan ja täydennetään uudella allas-

osastolla. Kohteessa tehdään myös jonkin verran tilamuutoksia, jotta se vastaisi käyttä-

jien tarpeita enemmän. Uusien allasvalujen kuivumisajat luovat myös haasteita aikatau-

lullisesti. 

Kuva 9. Uuden uimahallin havainne kuva. [4]. 

5.3 Kosteudenhallintasuunnitelman täydennys 

Kosteudenhallintasuunnitelma päivitettiin kohteeseen kokonaan uuden suunnitelman 

pohjalle. Suunnitelman päivittämistä varten täytyi selvittää paljon taustatietoja kohteesta 

ja muista suunnitelmista sekä piirustuksista. Uutta suunnitelmaa laadittaessa otettiin 

huomioon myös aiemmin laadittu kosteudenhallintasuunnitelma, sekä laatoitus- ja vede-

neristystyöselostus. Työselostuksessa oli määritelty esimerkiksi, miten kosteat uusien 

uima-altaiden rakenteet saavat enimmillään olla, ennen kuin ne voidaan pinnoittaa. 

Tämä täytyi ottaa huomioon kuivumisaika-arvioita laskettaessa.  
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Tässä kohteessa rakennuttaja ei erikseen ole laatinut kosteudenhallinta-asiakirjaa vaan 

on sisällyttänyt sen puhtaudenhallinta-asiakirjaan. Puhtaudenhallinta-asiakirja oli hyvin 

laaja, joka sisälsi monta eri suunnitelmaa. Puhtaudenhallinta-asiakirjassa ei juurikaan 

ollut mainittu mitään työmaan kosteudenhallintaan liittyvää muuta kuin, että rakennus-

materiaalit täytyy säältä suojata, jos niitä työmaalle joudutaan varastoimaan ja oikea-

aikaista toimitusta painotettiin myös. Joten tämä teki hieman haasteelliseksi laatia päivi-

tettyä kosteudenhallintasuunnitelmaa. 

Kosteudenhallintasuunnitelman päivitys aloitettiin kohteen piirustuksiin ja työselostuksiin 

perehtymällä. Kosteudenhallintasuunnitelma laadittiin Excel-taulukolle, johon tehtiin eri 

pääkohdille omat sarakkeet. Kosteudenhallintasuunnitelma sisälsi myös pinnoitetta-

vuusaikojen arviointilaskennan, joka oli haastavinta suunnitelman päivittämisessä. (Liite 

2)  

Rakenteiden kuivumisaika-arvioita laskettaessa käytettiin Betoniyhdistyksen julkaise-

maa Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -opasta. Oppaasta löytyi 

varsin hyvät taulukot ja laskentakaavat, jolla voi rakenteiden kuivumista arvioida. Kun 

kuivumisaikoja laskettiin betonirakenteista, otettiin huomioon laatoitus ja vedeneristys-

työselostuksessa vaaditun suhteellisen kosteuden olevan 90% kaikissa rakenteissa. 

Olosuhdehallinta korostui juuri massiivisten rakenteiden takia. Työmaan aikana pyritään 

tietenkin siihen, että uusien altaiden betonointitöiden jälkeen olisi heti optimaaliset olo-

suhteet. Aikataulullisesti uusien altaiden betonointi alkaa, kun yläpohjan ontelolaatat ja 

vesikattotyöt on tehty. Eli sääsuojaa ei tarvitse kohteeseen hankkia, enintään kohdistettu 

sääsuoja.  
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Kuva 10.  Maanvastaisen rakenteen laskentakaava [24, s. 39].  

 

Kuva 11.  Massiivisen rakenteen laskentakaava [24, s. 40]. 

Kosteusmittaussuunnitelma lisättiin kosteudenhallintasuunnitelman loppuun. Kosteu-

denhallintasuunnitelmaan liitettiin vielä lisäksi laatoitus- ja vedeneristysohjeen mukaiset 

kosteusmittauspisteiden sijainnit pohjakuviin, jotta ulkopuolinenkin tietää mistä kohtaa 

on mitattu. 
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5.4 Kohteessa käytetyt rakennusaikaiset kosteudenhallintamenetelmät 

Projektin kohteeseen tuli käännetty katto valmiista puuelementeistä vanhaan osaan, 

joissa oli valmiiksi asennettuna kattokaivot. Uuteen laajennusosaan tuli niin ikään kään-

netty katto pitkästä tavarasta, jossa oli myös aurinkopaneelivaraukset. Katolle satavan 

veden poisto tapahtui käyttöön tulevien kattokaivojen kautta, johon asennettiin viemäri-

putkesta ulosheittäjät. 

 

Kuva 12.  Väliaikainen vedenpoisto kattokaivoilta. 

Rakenteisiin pysyvästi jäävät rakennusmateriaalit sääsuojattiin kevytpeitteillä ja raken-

nusmuovilla. Kevytpeitteen ja maan väliin jätettiin rako, jotta ilma pääsisi kiertämään. 

Kaikki kosteudelle arat materiaalit siirrettiin toimituksen yhteydessä sisälle suojaan. 
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Kuva 13.  Materiaalit suojattuina kevytpeitteillä. 

Lämmitysvaihtoehdoksi suunniteltiin käyttöön tuleva kaukolämpö, mutta sitä ennen täytyi 

olla monta muuta työvaihetta tehtynä. Siksi päädyttiin väliaikaisiin lämmittimiin siihen 

asti, kunnes saadaan käyttöön tuleva kaukolämpölinja kuntoon. Väliaikaiseen lämmityk-

seen otettiin Ramirentiltä öljykäyttöisiä lämmityskontteja kaksi kappaletta ja lisäksi puku 

-ja saunaosaston lämmittämiseen muutama sähkökäyttöinen lämmitin. Lämmityskontti 

sisältää 2000 litran öljysäiliön ja sillä lämmittäisi n. 7000 m³. Lisäksi konteissa on huo-

netermostaatti, joka säätää lämpötilaa ja öljyn kulutusta.  
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Kuva 14.  Ramirentin 195 kW lämmityskontti.  

Jotta lämpö pysyisi sisällä ja allasrakenteille optimaaliset kuivumisolosuhteet säilyisi, 

täytyi rakennuksen ulkovaippa saada tiiviiksi. Ulkovaippa saatiin tiiviiksi muovittamalla 

ovi- ja ikkuna-aukot tuplamuovituksin väliaikaisesti siihen asti, kunnes ovet ja ikkunat 

saadaan asennettua. 
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Kuva 15.  Allasosaston suuret ikkuna-aukot suojattuna. 

Kosteusmittaukset kohteessa suoritettiin porareikämittausmenetelmällä. Porareikämit-

tauksissa sovittiin tilaajan kanssa, että käytetään yrityksen omaa mittalaitetta seuranta-

mittauksiin ja päällystyspäätösmittaukset suoritetaan Polygon Oy:n toimesta. Kohteessa 

käytettiin Vaisalan SHM40 betonirakenteille tarkoitettua porareikäkosteusmittaria. Tar-

kemmat tiedot mittalaitteesta löytyvät liitteistä (Liite 3).  

5.5 Haastattelutulokset 

Työssä haastateltiin MM Yritysrakentajien neljää kokenutta vastaavaa mestaria ja työ-

päällikköä, joilla oli jo vankka kokemus rakennusalalta. Haastatteluista haluttiin saada 

selville, miten yrityksessä vanhemmat työnjohtajat hoitavat työmaillansa kosteudenhal-

linta-asiat ja mitä heidän mielestään olisi vielä kehitettävää.  

Haastatteluissa selvisi, että suurimman osan mielestä kosteudenhallinta-asiat ovat pa-

rantuneet yleisesti rakennustyömailla, mutta parannettavaa silti olisi. Kaikki olivat sitä 

mieltä, että kosteudenhallinta rakennusaikana on tärkeä asia, joka pitää ottaa huomioon. 

Vaikka kaikki olivat sitä mieltä, että kosteudenhallinta on tärkeä asia niin silti yritykseltä 

ei löydy minkäänlaista valmista kosteudenhallintasuunnitelmaa. Tästä tulikin yhdeltä 

haastateltavalta kehitysehdotus yritykselle. Kuivumisaika-arvioita laskettaessa tuntuu 

edelleen pätevän sentti per viikko -menetelmä hyvin vahvasti. Osa haastateltavista oli 
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myös sitä mieltä, että kiireinen aikataulu luo haasteita kosteudenhallinnan osalta. Kaikki 

olivat myös sitä mieltä, että vesikatto on vaikein rakenne suojata kosteudelta. Kaikki 

haastateltavat painottivat myös rakennusmateriaalien tilaamista sääsuojattuna ja oikea-

aikaiseen logistiikkaan.  

Haastatteluista selvisi, että kosteudenhallintaa pääosin yrityksessä pidetään tärkeänä 

asiana, mutta siihen ei välttämättä ole riittävästi resursseja tai aikaa panostaa. Vastauk-

sista sai myös hyviä kehitysehdotuksia rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan, kuten 

valmiiden talo-osien tekeminen tehdasolosuhteissa ja niiden kasaaminen työmaalla, 

sekä kosteudenhallinnan tietoisuuden lisääminen työntekijöille. Haastattelukysymykset 

löytyvät liitteistä (Liite 1). 
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6 Kehitysehdotukset yrityksen työmaa-aikaiseen kosteudenhallintaan 

Projektin lähtötilanteessa kävi jo selväksi, että yrityksellä ei ole varsinaisesti minkään-

laista selkeää laadunhallintajärjestelmää. Laadunhallintasuunnitelmat ovat lähes pelkäs-

tään työnjohdon tiedostoista löytyvien suunnitelmapohjien, sekä edellisten työmaiden 

suunnitelmapohjien varassa. Joten tässä kohtaa on heti yksi kehitysehdotus yritykselle. 

Yritykseltä löytyy jo ennestään pilvipalvelujärjestelmä, jonne voisi lisätä laatuun liittyvät 

suunnitelmapohjat. Tällä menetelmällä suunnitelmat olisi kaikkien saatavilla ja helposti 

muokattavissa työmaakohtaisesti. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että jonkun on ylläpi-

dettävä tällaista järjestelmää ja päivitettävä tarvittaessa suunnitelmia. 

Projektin aikana huomattiin myös työnjohdon keskinäisen tiedonkulun olevan puutteel-

lista. Tiedonkulun ongelma on muun työnjohtamisen ja aliurakoinnin yhteensovittamisen 

kannalta huolestuttava. Kosteudenhallinnan kanssa tässä saattaa olla suurikin riski, jos 

esimerkiksi aliurakoinnin yhteensovitus vesikattotöistä ei onnistu tiedonkulun puutteen 

vuoksi ja saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita. Tähän parannuksena olisi jatkuva työnjoh-

don kesken tiedottaminen työmaan juoksevista asioista ja viikoittaiset työmaan työnjoh-

don kesken pidettävät palaverit, jossa suunniteltaisiin töiden etenemistä etukäteen.  
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7 Yhteenveto ja pohdinta 

Projektissa opin todella paljon kosteudenhallinnasta uutta asiaa ja yllätyin tiedon mää-

rästä, mitä löytyy jo ennestään kosteudenhallintaan liittyen. Eniten lisätietoa sain olosuh-

dehallintaan ja sen vaikutuksista rakennusaikana. Lämmityksen saaminen rakennuksen 

sisälle on aikataulullisestikin positiivista, kun rakenteet alkavat kuivumaan ja saadaan 

luotua olosuhteet, mitkä käytön aikanakin tulee olemaan.  

Erityisen tärkeänä asiana, jonka opin projektin aikana oli töiden valvonta ja ennakko-

suunnittelu. Ennakkosuunnittelulla pystytään jo työvaiheittain estämään kosteusvauriot 

ja miettimään työjärjestystä. Ennakkosuunnittelun lisäksi olisi hyvä käyttää kosteuden-

hallintasuunnitelmaa yhtenä työkaluna kosteudenhallinnassa. Kosteudenhallintasuunni-

telmaa pitäisi saada enemmän jalkautettua työmaille ja huolehtia myös sen toteutumi-

sesta rakentamisen aikana.  

Projektin lopputuloksena saatiin kartoitettua haastatteluiden avulla yrityksen kosteuden-

hallintatilanteen. Kosteudenhallinta yrityksellä on yleisesti varsin hyvä, mutta parantami-

sen varaakin on. Annoin yritykselle myös kehitysehdotukset, mitä projektin aikana ilmeni, 

joten saa nähdä, mitä jatkotoimenpiteitä yritys aikoo tehdä. Itselleni sain paljon lisätietoa 

kosteudenhallinnasta ja aion jatkossa keskittyä työskennellessäni enemmän kosteuden-

hallinta-asioihin.  

Työmaa-aikainen kosteudenhallinta ei ole ihan yksinkertainen asia ja siihen perehtymi-

seen menee valtavasti aikaa. Kosteudenhallinnasta löytyy käsittämättömän paljon tietoa 

jo ennestään, mutta jostain syystä asioita ei edelleenkään työmailla sisäistetä. Osa saat-

taa johtua ”hällä väliä” -asenteesta tai sitten ihan puhtaasta tietämättömyydestä. Kuiten-

kin työmailla edelleenkin tehdään osittain samoja virheitä tai tehdään niin kuin on aina 

ennenkin tehty. Tämä saattaa johtua myös eri työskentelykulttuureista ja pilkotuista ura-

koista, joka johtaa siihen, että kaikille ei ole ihan selvää mikä työ kenellekin kuuluu. Siksi 

mielestäni pitäisi lisätä kosteudenhallinta-asioita työmaaperehdytykseen tuleville työnte-

kijöille ja velvoittaa myös aliurakoitsijoiden työnjohtoa perehtymään omien töiden koh-

dalla kosteudenhallinnan kriittisiin työvaiheisiin.  

Kosteudenhallinta liittyy rakennusprosessiin jo kauan ennen rakentamisvaihetta ja kos-

teudenhallintaa pitäisi alkaa toteuttaa ja pohtia ennen varsinaisten rakennustöiden alkua. 
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Erityisesti painopiste pitäisi olla suunnitteluvaiheessa, jotta vältyttäisiin pahimmilta kos-

teusriskeiltä. Lisäksi pitäisi liittää tarjouspyyntöasiakirjoihin toimintatapa, jolla kosteutta 

hallitaan, mitkä ovat laatutavoitteet ja kuinka sitä valvotaan. Rakennuttaja on siis suu-

ressa vastuussa ja roolissa kosteudenhallinnasta. Kuitenkin tuntuu siltä, että rakennut-

tajat siirtävät vastuunsa päätoteuttajille ja mediassa korostetaan erityisesti epäonnistu-

misia.  

Omasta mielestäni kosteudenhallinnassa ollaan menty jo parempaan päin, mutta hie-

man olisi myös parannettavaa niin töiden tilaajilla kuin urakoitsijoillakin. Parannuksena 

näen kosteudenhallinnassa sen, että rakennusvalvontavirastot ovat heränneet kosteu-

denhallinta-asioihin ja asettavat tilaajille rakennuslupien ehtona kosteudenhallintaselvi-

tyksiä. Tähän olisi vielä parannuksena se, että ehdot pätisivät koko maassa. Lisäksi 

myös kosteudenhallintakoordinaattorin roolia ja tehtäviä täytyisi kehittää. Kaikkien osa-

puolten kannalta olisi parempi, jos kosteudenhallintakoordinaattori olisi täysin ulkopuoli-

nen toimija ja kohteessa olisi joku, joka perehtyisi kosteudenhallinta-asioihin koko raken-

nusprosessin aikana. 
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