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Esimerkkikohteena käytetyt kerrostalot rakentuvat Turkuun ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan 
lokakuussa 2019. Molemmissa rakennuksissa on maata vasten valettu alapohja, betonirunko, 
paikallavaluholvit, paikalla muurattu julkisivu sekä pulpettikatto. 

Kohteessa noudatetaan uutta Kuivaketju10-toimintamallia ja esitellään tehtyjä sekä tulevia 
ratkaisuja. Kuivaketju10 on kehitetty Oulun rakennusvalvonnan, Rakentamisen Laatu RALA ry:n 
sekä eri asiantuntijatahojen kanssa parantamaan rakentamisen laatua ja estämään kosteudesta 
johtuvia vaurioita rakennuksen koko elinkaaren aikana. Syynä tähän ovat viime aikoina pinnalla 
olleet kosteusvaurioden aiheuttamat erilaiset ongelmat, niistä johtuvat kustannukset ja 
terveyshaitat.  

Kokonaisuudessa Kuivaketju10 toimintamalliin käytettävää aikaa voidaan arvioida olevan noin 20 
tunnin edestä, jotka kertyvät osissa suureksi tuntimääräksi. Kustannuksellisesti yhteensä 
kulutettu aika on hyvin vähäistä, jos oikein tehtynä se vähentää kosteusriskejä 80 %, poistaen 
myös niihin uppoavat kustannukset. 

Turun Teollisuuden Rakentajien seuraava kohde on jo suunnitteluvaiheessa, ja se on 
vähittäistavarakauppa. Kyseisessä kohteessa noudatetaan myös Kuivaketju10 toimintamallia. 
Työssä pohditaan, miten siinä olevat erityispiirteet vaikuttavat rakentamiseen, ja tehdään 
kartoitusta, kuinka kyseinen työmaa saadaan vietyä loppuun asti Kuivaketju10-ohjeiden 
mukaisesti. 
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EXAMPLE OF KUIVAKETJU10 OPERATING 
MODEL IN HIGH-RISE CONSTRUCTION SITE 

 Case PriimaSeniori & Kuninkaanlaakson Kruunu 

The case apartment buildings are being constructed in Turku and they will be completed in 
october 2019. Both buildings have slab-on-grade, concrete frame, concrete vaults done in place, 
brick facade and pentroof. 

Worksite uses the new operating model, Kuivaketju10, and in this thesis it is showed what deci-
sions have been made and will be made according the building and operating model. Kui-
vaketju10 is developed by Oulu’s construction supervision unit, Rakentamisen Laatu RALA ry and 
other different kind of specialists to improve the quality of building and to prevent moisture dam-
age in the buildings lifetime. The reason for this has been the recent problems caused by moisture 
damage, resulting costs and health hazards. 
 
In total, the time spent on the Kuivaketju10 can be estimated to be about 20 hours, which accu-
mulates in parts to a large number of hours. Costwise, the total amount of time consumed is 
very low if, in the right way, it reduces the risk of moisture damages by 80%, eliminating the re-
pair costs. 
 
The next worksite for Turun Teollisuuden Rakentajat is in the planning phase and it is a retail 
store. It is also builded by using the Kuivaketju10 operating model. Consider how the particular 
features affect the construction and thinking of how to complete the project in question accord-
ing to the Kuivaketju10. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus tutustua Kuivaketju10-konseptiin ja siihen, millä ta-

valla se näkyy kerrostalotyömaalla. Työssä perehdytään ja käydään läpi käytännön esi-

merkkejä opinnäytetyön kirjoitushetkellä rakenteilla olevaan kahteen kerrostaloon, As. 

Oy Turun Kuninkaanlaakson Kruunuun ja As. Oy Turun PriimaSenioriin, joiden KVR-

urakoitsijana toimii Turun Teollisuuden Rakentajat. Kokonaisvastuu-urakassa tilaaja te-

kee urakkasopimuksen urakoitsijan kanssa, joka vastaa koko projektin läpiviennistä. 

Opinnäytetyö käsittelee käytännön toteutusta PriimaSeniorin osalta ja sisältää pohdin-

taa, mitä voidaan tehdä toisin Kruunussa. Molempien kerrostalojen on tarkoitus valmis-

tua kokonaan syksyllä 2019. Opinnäytetyö toimii myös koko hankkeen Kuivaketju10 toi-

mintamallin työmaavaiheen dokumenttina opinnäytetyön kirjoitushetken osalta lähinnä 

rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Työssä käydään läpi yksityiskohtaisesti toteutusta 

ja lopussa mietitään, miten onnistuttiin sekä miten jatketaan. Opinnäytetyön loppupuo-

lella perehdytään tarkemmin myös siihen, onko tulevalla vähittäistavarakauppakohteella 

joitain erityisvaatimuksia Kuivaketju10 toimintamallia noudattaen. 
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2 ESIMERKKIKOHTEIDEN ESITTELY 

Opinnäytetyön tarkastelukohteena toimii kaksi kerrostaloa, jotka rakentuvat Turun Te-

räsrautelan kaupunginosaan. Pääurakoitsijana molemmissa kerrostaloissa toimii Turun 

Teollisuuden Rakentajat Oy.  

2.1 Työn tilaaja 

Teollisuuden Rakentajat Oy on vuonna 1997 perustettu keskisuuri rakennusliike, joka on 

osa Priima-yhtiöt -konsernia. TTR:n liikevaihto oli vuonna 2017 lähemmäs 3 miljoonaa, 

ja se työllistää noin 15 henkilöä. Toimitusjohtajana toimii Jari Rastas. Yritys rakentaa 

julkistiloja, sosiaalisektorin kohteita, laadukkaita asuin- ja liikekiinteistöjä, korkeatasoisia 

toimistotiloja sekä tuotanto- ja logistiikkatiloja. Lähiaikoina yrityksen toiminta on keskitty-

nyt lähinnä sosiaalisektorin kohteisiin, mutta tällä hetkellä on suunnitteilla myös asunto-

kohteita Aurajoen rantaan sekä vähittäistavarakauppa.  

2.2 Case-kohteet 

Opinnäytetyössä tarkastellaan lähemmin PriimaSenioria, C-taloa, sillä sen rakennus-

ajankohta on otollisempi opinnäytetyön kirjoitushetkellä. Kuninkaanlaakson Kruunu, D-

talo, on opinnäytetyön kirjoitushetkellä vielä runkovaiheessa, joten siinä ei Kuivaketju10 

toimintamalliin liittyviä tarkastelukohteita ole paljoa. Molemmat kerrostalot ovat rakenteil-

taan hyvin samanlaisia muutamia muutoksia pohjakuvissa ja Kruunuun tehtyä väestön-

suojaa lukuun ottamatta. 

Esimerkkikohteet ovat hyvin tavanomaisia kerrostaloja rakenteiltaan, sillä molemmissa 

rakennuksissa on maata vasten valettu alapohja, betonirunko, paikallavaluholvit, paikalla 

muurattu julkisivu sekä pulpettikatto. PriimaSeniorissa tilaajana on Ilmarinen ja KVR-ura-

koitsijana Turun Teollisuuden Rakentajat Oy. LVI-urakan tekee Auranmaan LVI-palvelu, 

IV-urakan Korafix Oy ja sähköt hoitaa Are Oy. D-talo on Turun Teollisuuden Rakentajien 

oma kohde, ja siinä LVV-urakan hoitaa Are Oy. Muut urakoitsijat siinä ovat samoja. Ark-

kitehtitoimistona toimii Vahtera Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelun hoitaa Sweco Oy ja 
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LVI-puolen suunnittelee Suunnittelulinja Oy. Kohteessa noudatetaan Kuivaketju10 toi-

mintamallia, ja kuivaketjukoordinaattorina toimii molemmissa kohteissa Reijo Aalto oman 

yrityksensä kautta. 

2.3 Case-kohteiden aikataulut 

Valmistumisajankohdan määrittelee tilaaja, ja se määrää myös eri rakennusvaiheiden 

sijoittelun aikatauluun. TTR:n yhteistyökumppanit Priima-yhtiöt -konsernissa toimivat 

usein rakennusprojektien tilaajina ja rakennuttajina, joka helpottaa rakentamiselle opti-

maalisimman ajankohdan valitsemisessa. Aikataulut kokonaisuudessaa löytyy liitteistä. 

Esimerkkikohteiden työt on aloitettu maaliskuussa 2018 paalutus- ja perustustöillä. Ajan-

kohdan valitsemiseen vaikuttivat valitut rakenneratkaisut ja niiden sijoittuminen mahdol-

lisimman kuivaan aikaan. Uudisrakennus on aina altis sääolosuhteille niin kauan, kunnes 

vesikatto on valmis sekä ikkunat ja ovet asennettuina, eli kun rakennuksen vaippa on 

valmis. Aikataulusta katsottuna PriimaSeniorin runkotyöt sijoittuvat kesälle 2018 ja Kruu-

nun runko on valmis marraskuussa 2018. Kruunun runko on haastellisempana ajankoh-

tana, mutta sen on tarkoitus valmistua nopeammin kuin PriimaSeniorin, jotta vältyttäisiin 

kaikista vaikeimmilta sääolosuhteilta. Syy Kruunun runkokierron nopeutukseen on talvi-

rakentamisen aiheuttamat aikataululliset tekijät, kustannukset sekä epäedulliset sääolo-

suhteet. Tarkoitus on rakentaa rakennus mahdollisimman nopeasti harjakorkeuteen, 

jotta rakennus saadaan kestämään ulkopuolelta tulevaa kosteutta. Tämä helpottaa myös 

kosteudenhallintaa ja nopeuttaa lämmityksen aloitusta. 

Esimerkkikohteessa alapohja, välipohjat ja yläpohja ovat paikallavalettuja betonilaattoja. 

Paikallavaletun betonin kuivuminen on yksi merkittävä tekijä aikataulullisesti, sillä sen 

päällystettävyyden saavuttaminen voi viedä monia viikkoja (liitteet 5 ja 6). Jos betoni-

laatta on liian kostea päällystettäväksi, voi se aiheuttaa aikataulupaineita luovutuksen 

suhteen. Mikäli liian kostea betoni päällystetään esimerkkikohteissa, voivat laminaattilat-

tiat ja laatat kärsiä kosteuden aiheuttamista vaurioista.  

Aikataulut löytyvät jana-aikatauluina liitteistä 1 ja 2. 
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3 KUIVAKETJU10 JA KOSTEUDENHALLINTA 

Kuivaketju10 on kehitetty Oulun rakennusvalvonnan, Rakentamisen Laatu RALA ry:n 

sekä eri asiantuntijatahojen kanssa parantamaan rakentamisen laatua ja estämään kos-

teudesta johtuvia vaurioita rakennuksen koko elinkaaren aikana. Syynä tähän ovat viime 

aikoina pinnalla olleet kosteusvaurioden aiheuttamat erilaiset ongelmat, niistä johtuvat 

kustannukset ja terveyshaitat. Toimintamallissa keskitytään 10 yleisimpään kosteusvau-

rion aiheuttajaan. Kuivaketju10 - toimintamallissa käytetään apuna riskilistaa, jossa nuo 

10 keskeisintä kosteusvaurion aiheuttajaa on listattu ja niihin perehdytään tarkemmin. 

Mikäli nämä kohdat käydään huolellisesti läpi ja toteutetaan ohjeiden mukaisesti, vähe-

nee kosteusvaurioidein aiheuttamat seurannaiskustannukset jopa yli 80 % (http://kuiva-

ketju10.fi/#kuivaketju10, 18.11.2018). Kuivaketju10 - toimintamallin noudattaminen vaatii enim-

mäkseen työtä suunnittelussa ennen työmaan alkua. Työmaan aikana toimintamallin 

mukainen tekeminen on pääosin tehdyn työn todentamista ja dokumentointia, työllistäen 

erityisesti työnjohtoa. Riskilista on esitetty kuvassa 1. Rakentamisen Laatu RALA Ry 

vastaa Kuivaketju10:n ylläpidosta ja jatkokehityksestä (http://kuivaketju10.fi/#kuivaketju10, 

18.11.2018). 

Kuivaketju10 - toimintamallin mukana tulee myös rakennustyömaille uusi nimike, kos-

teuskoordinaattori, joka nimetään projektiin jo ennen suunnitteluvaihetta. Kordinaattorin 

päätehtävä on valvoa ja ohjata Kuivaketju10:n noudattamista tilaajan valtuutuksella koko 

rakennuksen prosessin ajan. Koordinattorina toimimiseen vaatimukset ovat samat kuin 

vastaavalla työnjohtajalla kohteessa. Kuivaketju10:n toteutumista seurataan toteutusvai-

heessa pidettävissä palavereissa, joissa läpikäydään kaikki riskilistan kohdat ja kuitataan 

tehdyt toimenpiteet sekä todennukset. 

Kun noudatetaan Kuivaketju10 - toimintamallia, ei erillistä kosteudenhallintaselvitystä 

tarvitse tehdä, sillä Kuivaketju10 toimii valmiina pohjana ja ennen rakennuksen käyttöön-

ottoa on Turun rakennusvalvontaan toimitettava selvitys Kuivaketju10:n noudattamisesta 

(https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ohje_kosteudenhallintaan_rakennuslupaprosessissa.pdf, 11.11.2018). 

Työmaan alkaessa on vastaavan työnjohtajan huolehdittava kosteudenhallintasuunnitel-

man teosta. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällyttävä tieto toimenpi-

teistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta 

tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta sekä toimenpiteistä, joilla raken-
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nusaineiden ja -tuotteiden sekä rakennusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja raken-

teiden kuivuminen varmistetaan (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150216, 11.11.2018). Työ-

maan kosteudenhallintasuunnitelma tehdään lupavaiheessa pääsuunnittelijan tekemän 

kosteudenhallintaselvityksen pohjalta. Koska esimerkkikohteiden kosteudenhallintasel-

vityksessä kerrotaan Kuivaketju10:n noudattamisesta, on kosteudenhallintasuunnitelma 

tehtävä Kuivaketju10:n pohjalta.  

 

Kuva 1. Kuivaketju10:n riskilista. (http://kuivaketju10.fi/wp/wp-content/uploads/2018/03/Kuivaketju10-Riski-

lista_150313.pdf, 18.11.2018) 
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Lisätietoja Kuivaketju10 ja siihen liittyvistä asioista löytää http://kuivaketju10.fi/ sivus-

tolta, joka on kehitetty Kuivaketju10 - toimintamallin ohjesivustoksi. Sivustolta löytyy toi-

mintaohjeet jokaiseen vaiheeseen ja erilaista tietoa asiaan liittyen. Samasta paikasta 

löytyy myös sähköinen järjestelmä, joka helpottaa rakentamisen eri vaiheiden dokumen-

tointia sekä läpikäyntiä. Sähköisen järjestelmän on tarkoitus helpottaa Kuivaketju10:n 

läpivientiä projekteissa, ja se on kaikille avoin sekä maksuton. Siinä toimintamallin toteu-

tus ja seuranta helpottuvat huomattavasti. Sähköisen järjestelmän tuomia hyötyjä on 

myös päivitettävyys ja ajantasaisuus sekä se, että tieto on kaikkien osapuolten käytössä. 

Myös tiedon vaihto osapuolten välillä helpottuu. 
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4 RISKILISTAN LÄPIKÄYNTI 

4.1 Yleistä 

Tässä kohdassa opinnäytetyötä käydään läpi riskilista esimerkkikohteiden osalta. Riskit 

5 ja 6 koskevat talotekniikan asennuksia ja detaljeja, joten opinnäytetyö käsittelee niitä 

kohtia vain pintapuolisesti ja sitä, miten ne väärin tehtynä voivat aiheuttaa kosteusvauri-

oita. Syy tähän on se, että kirjoittaja on rakennustekniikan eikä talotekniikan opiskelija. 

4.2 Ulkopuolelta tuleva kosteus 

Riskilistan ensimmäisen kohdan tarkoitus on varmistaa, ettei rakennuksen ulkopuolelta 

tuleva kosteus vaurioittaisi perustuksia ja lattiarakenteita. Riskissä numero yksi tarkas-

tellaan lähemmin maanpintaa, salaojia sekä hulevesien hallintaan poikkeustilanteissa. 

Opinnäytetyössä käytetty case-kohde rakentuu maaperälle, joka on vanhaa peltoniittyä 

ja pääosin savea. Savipatja sijaitsee noin kaksi metriä paksun kuivakuorikerroksen ala-

puolella, ja sen kerrospaksuus on 13–23 metriä. Tästä syystä on luonnollista, että näiden 

kerrostalon perustukset hoidetaan paaluanturoilla.  

Anturat on valettu rasitusluokan XC2-betonilla, eli se on suunniteltu kestämään kosteita 

olosuhteita, mutta se ei katkaise veden kapillaarista nousua alapohjalaattaan. Anturan 

salaojitus ja kapillaarikatko tulevat tarpeelliseksi, jotta saadaan vähennettyä kosteusvau-

rion riskiä alapohjalaatassa ja sen päällysteissä. Kuvat 2 ja 3 ovat detaljipiirrustuksia 

tehdyistä ratkaisuista kapillaarivedennousun estämiseksi. Kapillaarikatkona alapohjalaa-

tan ja anturan välillä käytettiin Vandex Super-jälkihoitoainetta, joka katkaisee kapillaari-

sen vedennousun maaperästä anturoiden kautta alapohjalaattaan (https://www.muottikol-

mio.fi/tuotteet/betonin-korjaus-ja-tiivistys/jatevesirakenteet/pinnoitusmateriaalit-jatevesirakenteet/vandex-super/, 

11.11.2018).  
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 Kuva 2. Antura salaojatason yläpuolella.      Kuva 3. Antura salaojatason alapuolella. 

Alapohjalaatan alle asennettiin 210mm:n EPS-eriste, jonka alla on 30cm:n kerros 8-

16mm kalliosepeliä, joka estää veden kapillaarisen nousun laatan osuudelta. Samaa 

kalliosepeliä käytettiin myös viemäri- ja salaojakaivantojen ympärillä suunnitelmien mu-

kaisissa kerroksissa, jolla vähennetään roudan aiheuttamia vaurioita viemäristöön. 

 

Kuva 4. PriimaSeniorin pohjatäyttö käynnissä. 
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4.3 Ulkoseinärakenteen kastuminen 

Riskilistan toisessa kohdassa käsitellään ulkoseinärakennetta ja sitä, miten estetään ve-

den pääsy ulkoseinärakenteen taakse. Julkisivu molemmissa taloissa on pääosin paikal-

lamuurattu tiilijulkisivu. Osa julkisivusta tehdään pellistä arkkitehdin tekemien julkisivu-

kuvien mukaisesti. Julkisivuvaipan heikkoja kohtia ovat liitokset, aukot ja materiaalinvaih-

dot. Julkisivun oikeaoppinen ja virheetön toteutus vaatii paljon erilaisia detaljeja suunnit-

telijalta. Työmaan puolesta kohdan toteutuminen todennetaan valokuvin ja noudatta-

malla suunnittelijan piirtämiä detaljikuvia. Yleinen tapa, millä kosteus pääsee ulkoseinän 

taakse ja näin ollen aiheuttaa kosteusvaurioita, ovat puutteelliset tiivistykset ikkunoiden 

ja ovien reunoilla.  

Rakennuksen ulkoseinärakenteena toimii sisäkuorielementti (kuvan 5 numero 4), joka 

on tehty betonista. Betoniseinään kiinnitetään RST-kiinnikkeiden avulla Paroc Cortex 

One - julkisivuvilla (kuvan 5 numero 3), joka toimii tuulensuojana ja lämpöeristeenä. Eris-

teeseen integroitu tuulitiivis ja vesihöyryä läpäisevä pinnoite suojaavat rakenteen tuulelta 

ja sateelta. Julkisivun tuuletus hoidetaan ilmaraolla (kuvan 5 numero 2), joka on 35 mil-

limetriä paksu. Tuuletus varmistetaan tekemällä ilmarakoja tiilimuuraukseen (kuvan 5 

numero 1), jättämällä joka toinen pystysauma alimmasta varvista avonaiseksi ja yläpää 

jätetään avonaiseksi detaljin mukaisesti.  

             Kuva 5. Ulkoseinärakennedetalji. 

Kuivaketju10 - toimintamallin mukaisesti edetessä täytyy varmistua siitä, ettei tuulensuo-

jaeristeen taakse pääse kosteutta. Tämä varmistetaan PriimaSeniorissa teippaamalla 

liitoskohdat ja eristelevyn välit huolellisesti kyseiseen tarkoitukseen tehdyllä tuulensuo-

jateipillä. Teippaus suoritetaan heti eristelevyn asennuksen yhteydessä. Julkisivun villoi-

tus suoritetaan haasteelliseen aikaan, jos mietitään sääolosuhteita. Julkisivun villoitus ei 

saa jäädä sään armoille, ja koska työteknisesti on nopeampaa suorittaa koko seinäosion 
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villoitus ennen muurausta, on kiinnitettävä huomiota villakerroksen sääsuojaukseen. Prii-

maSeniorissa sääsuojausta helpottaa se, että suurin osa julkisivusta tehdään telineiltä. 

Telineisiin myydään erikseen sääsuojia, jotka on helppo kiinnittää telineen ulkopintaan, 

jolloin syntyy villoitusta ja muurausta suojaava sääsuoja. Telineiden sääsuojaus esite-

tään kuvassa 6. 

Kuva 6. Sääsuojattu teline, jonka alla tehdään PriimaSeniorin villoitusta. 

Koska osaa julkisivua ei ole työteknisesti ja kustannuksellisesti miettien kannattavaa to-

teuttaa telineiltä, täytyy osa julkisivusta tehdä mastolavalta. Tässä tilanteessa eristeet 

jäisivät näkyviin, kunnes muurari on saanut muurattua seinän umpeen. Julkisivuvillat 

ovat siis vaarassa kastua perusteellisesti, ellei niihin tehdä suojausta villoituksen yhtey-

dessä. Tämä tuo lisäkustannuksia perinteiseen tyyliin, jossa villat jätetään sään armoille 

päällimmäisenä kerroksena tuulensuojavilla luottaen siihen, että se pääsee aikanaan 

kuivumaan.  

4.4 Vesikatteen tiiveys 

Vesikatteen läpäisevä vesi on riskilistan kolmannessa kohdassa lähempään tarkaste-

luun otettu asia. Vesikatteen läpi pääsevä vesi voi aiheuttaa sisäilmaongelmia, jos ylä-

pohjan villat pääsevät homehtumaan.  

Case - kohteessa vesikattotyöt alkoivat elokuussa höyrynsulkuhuovan asentamisella vii-

meisen paikallavaluholvin päälle. Höyrynsulkuhuopana käytettiin Icopalin hitsattavaa 
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Light aluskermiä, joka sellaisenaan estää ylimääräisen veden pääsyn alaspäin päältä-

päin alempiin betonirakenteisiin. Höyrynsulkuhuovan päälle asennettiin kattotuolipukit. 

Esimerkkikohteissa on puiset kattotuolipukit, jotka toimitti Turun Rakennustuote. Ne teh-

tiin kuivassa hallissa sisätiloissa ja toimitettiin työmaalle mahdollisimman aurinkoisena 

päivänä, jotta vältytään niiden turhalta kastumiselta. Kattotuolien asennus toteutettiin te-

kemällä ”elementtejä” niistä maassa. Kun kattotuolielementti oli valmis, se nostettiin tor-

ninosturilla paikoilleen aluspuiden päälle. Päivittäin jo valmiit ja asennetut sekä kesken-

eräiset kattotuolit suojattiin yöksi aina kevytpeitteellä. Kattotöiden tekemistä vältettiin sa-

teisina päivinä.  

Kun vesikaton runkotyöt oli tehty, asennettiin aluskate, joka tehtiin ympäripontatusta 

OSB-levystä, joka ei itsessään ole puumateriaalina vedenpitävä. Aluskatteen päälle hit-

sattiin alushuopa lähes saman tien OSB-levytyksen yhteydessä muodostaen rakennuk-

sen katolle vedenpitävän pinnan. Lopullisen vesikatteen muodostaa kohteessa alus-

huopa ja pintahuopa. Alushuovan asentaminen tapahtuu hitsaamalla huopa kiinni alus-

katteeseen, jolloin saadaan lopullinen pinta katolle. 

Bitumihuovasta tehty katto kestää rankkojakin sääolosuhteita, mutta sen heikot kohdat 

ovat kaikki mahdolliset poikkeamat yhtenäisessä rakenteessa. Kosteusteknisesti heik-

koja kohtia ovat läpiviennit, materiaalinsaumat sekä työn aikana tehdyt mahdolliset työ-

tekniset virheet. 

Läpivientejä esimerkkikohteessa tarvitaan viemärin tuuletukseen, ilmanvaihtoon, savun-

poistoikkunaan ja käyntiluukkuihin. Läpiviennit toteutaan puurakenteisina neliönmuotoi-

sina piippuina pois lukien savunpoistoluukku, joka asennetaan valmiina kappaleena ka-

tolle. Puupiiput tehdään alushuovan päälle ja toteutetaan niin, ettei katolla oleva vesi jää 

makaamaan niiden ympärille. Esimerkkikohteessa on kalteva katto, joten kaikki tasai-

sesta pinnasta nousevat rakenteet voivat muodostaa esteitä veden normaalille kululle ja 

näin ollen vesikatolla oleva vesi voi lammikoitua ja voi aiheuttaa kosteusvaurioita, jos 

liitoksissa on tehty virheitä.   

4.5 Ilmansulkukerroksen vuotokohdat 

Kuivaketju10 - toimintamallin riskilistan kohdassa 4 otetaan rakennuksen ilmansulkuker-

ros lähempään tarkasteluun. Ilmassa on vesihöyryä aina jonkin verran, ja jos ilma pää-

see tunkeutumaan rakenteisiin, kulkeutuu sinne myös vesihöyry, jossa se voi tiivistyä 
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vedeksi aiheuttaen kosteusvaurioita. Jos rakennuksessa esiintyy puutteita ilmansulku-

kerroksessa, voi se myös kosteuden tuomien ongelmien ohella aiheuttaa sisäilmaongel-

mia.  

Betonista tehdyssä rungossa ei ole tarvetta erilliselle ilmansulkukerrokelle, jos kaikki 

saumat ja liitoskohdat tiivistetään huolellisesti. Rakenteellisesti heikkoja kohtia ovat 

kaikki elementtisaumat, aukot ja läpiviennit. PriimaSeniorin ja Kuninkaanlaakson seinän 

ilmansulkuna toimii betonielementeistä tehty sisäkuori, jonka pysty- ja vaakasaumat tii-

vistetään asennuksen jälkeen Weberin elementtisaumalaastilla. Kaikki betonirakenteen 

lävistävät läpiviennit (ikkunat, ovet, talotekniikan vaatimat läpiviennit) tiivistetään uretaa-

nivaahdolla ja kitillä huollellisesti, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä ilmatiiveys. 

Yläpohjan ilmansulkuna toimii betonirakenne ja sen päälle hitsattu bitumihuopakerros. 

Alapohjassa saman asian ajaa betonirakenne ja sen alle asennettu EPS- lämmöneriste, 

jonka saumat tiivistettiin uretaanivaahdolla. 

Ilman kulkeutumista sisälle rakennuksen ulkopuolelta hillitään myös säätämällä ilman-

vaihto oikein. Mitä enemmän rakennuksessa vallitsee alipaine, sitä suurempi on ilmavir-

ran kulku ulkopuolelta sisälle, mikä voi aiheuttaa kosteusongelmia ja sisäilmaongelmia.  

 

4.6 Ilmanvaihdon säätö 

Väärin mitoitetulla ja tasapainotetulla ilmanvaihdolla voidaan aiheuttaa vakaviakin kos-

teusvaurioita sekä sisäilmaongelmia. Vaikka ilmanvaihto kuuluukin enemmän talotek-

niikkaan, on sen merkitys rakenteiden kannalta suuri. Mikäli ilmanvaihtoa ei ole tasapai-

notettu oikein, se voi aiheuttaa voimakkaan ilmavirran ulkopuolelta sisälle ja ulkona ol-

leessa ilmassa oleva vesihöyry voi tiivistyä rakenteisiin. Tälläistä tapahtumaa voi olla 

hankala huomata, mutta mikäli siihen ei puututa, voivat sen seuraukset olla vakavat. 

Vaikka ilmansulkukerros ja höyrynsulkukerros olisivatkin huolellisesti tehtyjä, voi puut-

teellisesti säädetty ilmanvaihto aiheuttaa esimerkiksi ikkunoiden huurtumista ja erilaisten 

hajujen leviämistä asunnoissa, joten kosteusteknisesti ilmanvaihtoon on syytä panostaa 

ja mahdolliset viat sekä puutteet on korjattava pikaisesti. Niihin voidaan varautua huolel-

lisella suunnittelulla ja panostamalla loppukäyttäjän toimintaan. 

PriimaSeniorissa ja Kuninkaanlaakson Kruunussa on asuntokohtainen koneellinen il-

manvaihto, joka helpottaa asuntojen ilmatasapainon hallintaa. Mikäli kaikkia asuntojen 
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ilmanvaihtoa ohjaisi esimerkiksi vain yksi ilmastointikone, olisi vaikeampaa löytää oikea 

tasapainotilanne tulo- ja poistoilman välille. Asuntokohtaisen ilmanvaihdon tuomia hyö-

tyjä on myös yksilöllisyys, joka helpottaa mahdollisten vikojen löytämistä. Esimerkkikoh-

teissa ilmanvaihto toteutetaan niin, ettei sitä saa pois päältä ilman suurta vaivannäköä.  

4.7 Putkivuodot 

Riskilistan kohta 6 käsittelee myös talotekniikkaa, eritoten erilaisia vesiputkia. Vesi on 

tärkeä ja paljon käytetty elementti normaalissa arkielämässä. Rakennusteknisesti veden 

merkitys on suuri, sillä se voi aiheuttaa todella kattavia ja hintavia vahinkoja, jos se pää-

see valloilleen. Yleisimmin kosteusvaurion aiheuttaja on jonkin asteinen putkirikko, joten 

Kuivaketju10 - toimintamallin mukaisesti vaatii erityistä huomiota sekä huolellisuutta nii-

den tekemisessä. Huolellisella suunnittelulla ja oikeaoppisella asennuksella vältytään 

suurimmilta ongelmilta. Putkien sijoitus rakenteisiin vaatii vedenkulutuksen seurantaa ra-

kennuksen ikääntyessä, sillä mahdollisia vuotoja on vaikea muuten havaita ennen kuin 

on liian myöhäistä.  

 

4.8 Märkätilat 

Esimerkkikohteet ovat kerrostaloja, joten siinä on monta märkätilaa, sillä jokaisesta 

asunnosta löytyy ainakin suihku ja wc. Esimerkkikohteiden betonilaatat tehtiin huolelli-

sesti tasaiseksi oikeaan korkoon, sillä kohteissa pyrittiin välttämään tasotteita niiden te-

kemisessä käytetyn veden takia. Kaikki ylimääräinen vesi pyrittiin pitämään poissa beto-

nin päältä, jotta laattojen kuivuminen saataisiin mahdollisimman nopeaksi. Märkätilojen 

kohdalla jälkivalujen puute tarkoittaa sitä, että holvivalujen yhteydessä tehtiin myös kar-

keat märkätilojen vaatimat kaadot. PriimaSeniorin asuntojen lattioiden tasaisuus ja vaa-

timuksen mukaiset märkätilojen kaadot tarkistettiin, jolloin huomattiin vähintään yhden 

huoneiston vaativan toimenpiteitä, sillä sen märkätilan lattian kaadot ovat olemattomat. 

Puutteellinen lattiakaato korjataan nostamalla asunnon muuta lattiaa tarpeellisin määrin, 

jotta saadaan märkätilan lattiakaadolle tarpeeksi syvyyttä.  

Hankalia kohteen märkätiloista tekee se, että märkätiloihin johtavat ovet ovat tasku-

liukuovia ja kynnykset eivät saa ylittää esteettömyyden tuomaa 20mm:n rajaa. Oven alle 
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asennetaan korokepala, jonka päälle asennetaan liukuovi. Korokepalan kylkeen noste-

taan vesieristys ja kynnykseksi asennetaan u-kouru rosterista. 

PriimaSeniorissa ja Kuninkaanlaakson Kruunussa siirrettiin myös lavuaarin viemäröinti 

seinän sisään, jolla pyrittiin vähentämään vesieristeeseen tulevia läpivientejä.  

4.9 Betonirakenteiden päällystäminen 

Runkovaiheessa betonirakenteita ei esimerkki työmaalla suojattu, sillä kyseinen raken-

nusvaihe pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman hyvään vuoden aikaan rakentamisen 

kannalta. Itse betonirakenteita ei kastuminen vaurioita, mutta jos betoni pääse kastu-

maan, päällystämiseen suositeltavan kosteustason saavuttamiseen voi mennä kauem-

min aikaa. Betonia ei suositella eri valmistajien materiaaleilla päällystettäväksi ennen 

kuin se on saavuttanut suhteellisen kosteudesprosentin 85 tai alle. Laatoituksien ja ve-

sieristeiden päällystyssuositus on 5 % korkeampi, eli 90 %. Jos betonia aloitetaan pääl-

lystämään eri materiaaleilla ennen kuin se on kuivunut tarpeeksi, voi se aiheuttaa väri-

muutoksia, vaurioittaa pinnoitteita ja pahimmillaan se luo mikrobikasvustoille hyvät olo-

suhteet. Hyvä esimerkki tämän kohdan kosteusvauriosta on liian kostealle betonille 

asennettu parkettilattia, joka on alkanut kohoilemaan kosteuden aiheuttaman materiaalin 

paisumisen takia. Mikäli vesieristetään ja laatoitetaan liian kosteaa betonia, ilmenee se 

laattojen kohoilemisena ja irtoamisena. 

PriimaSeniorin betonilaattojen kosteudet mitattiin 15.10.2018 näytepalamittauksilla ja tu-

lokseksi saatiin kuvan 7 mukaiset kosteusprosentit. Mittaus toimeksiannettiin Turun Kun-

totutkimukselle, ja syynä toimeksiantoon oli lähtötilanteen selvitys, kun ikkuna-asennus 

ja parvekkeiden ovien asennus oltiin saatu valmiiksi. PriimaSeniorin näytepalamittausta 

tehdessä ensin valittiin mittauskohdat, jotka valikoituivat lätäkkökarttojen perusteella 

kohdista, joissa esiintyi suuria lätäköitä sateiden jälkeen. Tällä tavalla saatiin betonilaa-

tan suhteellinen kosteus mitattua paikoista, jotka ovat olleet pisimpään veden vaikutuk-

sen alaisina. Itse näytepalamittaus suoritetaan piikkaamalla 5-10 cm leveä monttu, jonka 

suora pohja on noin 5 mm mittaussyvyyttä ylempänä. Mittaussyvyydestä irroitetaan be-

tonipala, joka asetetaan koeputkeen välittömästi sen irrottua, ja putki suljetaan tiiviisti. 

Näytteitä otetaan mittauskohdasta ainakin kaksi kappaletta. Koeputkesta täytetään vä-

hintään yksi kolmasosaa, jotta koeputken sisällä oleva kosteus varmasti tasapainottuu. 

Koeputkeen siirron jälkeen näyte siirretään putkessa vakiolämpötilaan ja annetaan sen 
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tasaantua vähintään 5 tuntia riippuen näytteen alkuperäisestä lämpötilasta. Kun näyte-

pala on tasaantunut tarpeeksi kauan, mitataan koeputkesta suhteellinen kosteus. Esi-

merkkikohteessa päädyttiin käyttämään näytepalamittausta, sillä sen voi tehdä missä 

tahansa lämpötilassa. Näytepalamittauksen huono puoli on näytteenoton yhteydessä 

syntyvä monttu, joka on suurempi kuin muilla mittaustavoilla mitatessa.  

PriimaSeniorin betonilaattojen suhteelliseksi kosteudeksi saatiin arvoja väliltä 91.9-

100% riippuen mittauskohdasta.  Lähempänä arvioitua päällystysajankohtaa tarkistetaan 

vielä suhteellinen kosteus porareikämittauksilla. PriimaSeniorin betonilaattojen suhteel-

lisia kosteuksia seurataan porareikämittausten avulla, sillä TTR omistaa tarvittavat lait-

teiston. Kuivumisolosuhteita valvotaan joka kerrokseen asetetulla lämpömittarilla, joita 

seurataan, ja tulokset dokumentoidaan työmaalla suoritettavien TR-mittauksien yhtey-

dessä. 

 

Kuva 7. PriimaSeniorin kosteusmittauspöytäkirja. 

Kuten kuvasta 7 näkyy, on betonin suhteellinen kosteus huomattavan korkea 3. kerrok-

sessa. Tämä vaatii erityistä seurantaa, jotta voidaan varmistua päällystettävyydestä. 3. 

kerroksen välipohjalaatan laskennallinen kuivumisaika valusta on 36 viikkoa. Arvo on 

saatu betoniyhdistyksen laskurilla (liite 6). 
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4.9.1 Työmaalla käytetyt muut kosteudenmittaustavat 

4.9.1.1 SolidRH 

PriimaSeniorin viereen rakentuvassa Kuninkaanlaakson Kruunussa betonin suhteellista 

kosteutta mitataan valettavaan tuoreeseen betoniin asennettavilla antureilla, joita voi-

daan lukea lukulaitteella langattomasti rakenteita rikkomatta. Lukulaite lukee anturista 

betonin suhteellisen kosteuden sekä lämpötilan. SolidRH-anturin ja lukulaitteen käyttä-

minen on alkuinvestointina kalliimpaa kuin muilla tavoilla mittaaminen, mutta saavutetta-

vat hyödyt ovat huomiotavia ja jatkuvassa käytössä tulee halvemmaksi. Yhden anturin 

hinta on noin 60-80€/kpl, ja antureita asennetaan 2 kappaletta mittauspistettä kohden. 

Anturi asennetaan tuoreeseen betoniin ja on sen jälkeen luettavissa päällysteidenkin läpi 

toistuvasti, eli vältytään turhalta rakenteiden rikkomiselta, ja anturia voidaan lukea vielä 

jatkossakin. Muut tavat kosteudenmittaukseen ovat kertaluontoisia ja aiheuttavat jälki-

paikkauksen tarpeen. 

 

Kuva 8. SolidRH-anturi. 
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4.9.1.2 Porareikämittaus 

Porareikämittaus on yksi halvimmista tavoista mitata betonin suhteellinen kosteus. Sitä 

tehdessä on otettava huomioon muutama tuloksen luotettavuuteen vaikuttava tekijä, ku-

ten. 

• porareiän syvyys, tiivistys sekä puhtaus 

• mittalaitteen kunto 

• mittapään tasaantumisaika ja olosuhteet 

• betonin lämpötila ja sen vaihtelut mittauksen aikana. 

Porareikämittauksen tulokseen vaikuttaa moni eri asia, joten luotettavan tuloksen ai-

kaansaamiseksi on syytä käyttää sertifioitua kosteudenmittaajaa. Porareikämittausta 

tehdessä lämpötilan mittauspisteen tilassa tulisi olla +15 astetta tai enemmän. (https://kor-

tistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%2014-10984, 11.11.2018) 

Porareikämittaus aloitetaan poraamalla kaksi reikää valittuun mittauspisteeseen, jonka 

jälkeen reiät huolellisesti puhdistetaan imurilla. Reikien puhdistuksen jälkeen tiivistetään 

reikä hyvin esimerkiksi putkella, korkilla ja kitillä. Näin saadaan mittapiste, josta luetta-

vista mittapäällä RH-arvo. Mittapisteet ovat käyttökelpoisia vain muutaman mittauksen 

ajan. (https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%2014-10984, 11.11.2018) 

4.10 Materiaalien ja rakenteiden kastuminen 

Rakennusvaiheessa käytettävät materiaalit, keskeneräiset sekä valmiit rakenteet tulisi 

suojata sääolosuhteilta. Mikäli suojaus on puutteellinen voivat materiaalit sekä rakenteet 

päästä kastumaan, joka voi aiheuttaa aikataulullisia ja kustannuksellisia ongelmia. Tästä 

syystä työnjohdon tulisi seurata sääennusteita ja varautua tuleviin muutoksiin. Luette-

lossa on mainittu muutama tapa, jolla kosteus voi kulkeutua materiaaleihin ja rakentei-

siin: 

• kapillaarisen veden nousu maasta, jos materiaalia ei ole irroitettu maanpinnasta 

• vesihöyryn kondensoituminen 

• lumi- ja vesisade ja tuulen vaikutuksesta johtuva viistosade 
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• työmaa-aikaisen vesipisteen huoleton käyttö 

• pintavedet 

• betonin ja laastien tekemiseen käytettävä vesi. 

Vaikka lumi- ja vesisade ovat selvimmät tekijät suojaustarpeen selvittämisessä, on myös 

tuulella suuri vaikutus siihen. Tuulen avulla sateet voivat tulla myös viistosti, joten aina 

pelkkä materiaalien ja rakenteiden peittäminen päältä ei riitä, vaan tarvitaan sääsuo-

jausta viistosateelta. Tuulen takia kaikki suojapeitteet ja sääsuojat olisi syytä kiinnittää 

hyvin. Puutteellinen kiinnitys voi aiheuttaa tuulen avulla sen, ettei suojasta siirtyessään 

ole mitään hyötyä. Jos havaitaan puutteita sääsuojauksessa, on siitä hyvä ilmoittaa työn-

johdolle, jotta asiaan voidaan puuttua. 

Erityistä kosteusuojausta vaativat rakennusmateriaalit, joita esiintyy kerrostalotyömaalla 

ovat: 

• villat 

• rakenteisiin käytettävä puutavara 

• ikkunat ja ovet 

• lattiamateriaalit 

• rakennus- ja kipsilevyt 

• laastit ja betonisäkit 

• talotekniikan osat, esimerkiksi IV-putket ja sähkökaapit. 
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Esimerkkityömaan materiaalien suojaus on hoidettu hyvällä logistiikkasuunnittelulla, työ-

vaiheiden ajoituksella, väliaikaisella kevypeitehallilla (kuva 4), työmaakonteilla ja hyvällä 

työmaan aluekäyttösuunnitelmalla.  

Kuva 9. Esimerkkikohteessa käytettävä kevypeitehalli. 

Julkisivutöissä erityistä suojausta tarvitaan, kun villoitus tehdään etukäteen ennen muu-

rausta. Jos muurataan telineiltä, on suojauksen järjestäminen helppoa, sillä telineisiin 

voidaan asentaa erikseen sääsuoja. Sääsuojatun telineen avulla villoitus ja muuraus on-

nistuu suhteellisen helposti ja edullisesti. Telineiden sääsuojia saa tilattua yleensä sa-

malta toimijalta, jolta telineet tilataan. Sääsuojauksen neliöhinta pyörii esimerkkityö-

maalla viiden ja kymmenen euron välillä saatujen tarjousten perusteella. Mikäli muura-

taan muilta, kun telineiltä hankaloituu suojauksen järjestäminen. Liitteessä 7 on erillinen 

suunnitelma suojauksen järjestämisestä. 

4.11 Ylläpito 

Rakennusten suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta, joten sen oikeaoppisella käytöllä on 

suuri vaikutus lopputulokseen. Työmaavaiheessa pyritään tekemään oikeita valintoja ja 

ratkaisuja, jotta rakennus täyttäisi tuon 50 vuoden käyttöiän. Vaikka rakennusaikana teh-

dyt toimenpiteet olisivat oikeita, voidaan vääränlaisella käytöllä pilata rakennus ja aiheut-

taa ylimääräisiä kustannuksia. Esimerkkikohteessa tähän varaudutaan opastamalla 

käyttäjiä oikeaoppisesta ja hyvällä sekä laajalla tietopaketilla, joka lisätään asuntoihin 

jaettaviin asukaskansioihin. Asukasohje sisältää ohjeet toimenpiteisiin esimerkiksi vesi-
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vahingon sattuessa ja siitä, kuinka käytettyjä materiaaleja tulisi puhdistaa niitä vahingoit-

tamatta. Huoltokirjaan lisätään myös Kuivaketju10-osio, jossa muun muassa kerrotaan, 

mitkä asiat vaativat toimenpiteitä myös asukkaalta ja miten toimenpiteet tehdään oikea-

oppisesti. Huoltokirjassa opastetaan asukkaita myös ilmoittamaan heidän havaitse-

mansa virheet, puutteet ja viat mahdollisimman nopeasti isännöitsijälle, jotta ne saatai-

siin korjattua mahdollisimman pikaisesti.  
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5 SEURAAVA KOHDE 

Turun Teollisuuden Rakentajien seuraava kohde on jo suunnitteluvaiheessa, ja se on 

vähittäistavarakauppa. Kyseisessä kohteessa noudatetaan myös Kuivaketju10:ä, ja 

tässä kohdassa pohditaan, miten siinä olevat erityispiirteet vaikuttavat rakentamiseen, ja 

tehdään kartoitusta, kuinka kyseinen työmaa saadaan vietyä loppuun asti Kuivaketju10 

- ohjeiden mukaisesti. 

Keväällä 2019 perustustöillä alkavan kohteen rungosta keskustellaan vielä ja se toteu-

tetaan joko puuelementtirunkoisena tai teräsrunkoisena. Mikäli kohde toteutetaan puu-

elementtirunkoisena, on sääsuojaukseen panostettava huomattavasti, sillä puu on ma-

teriaalina altis kosteudelle. Sääsuojaus on luultavasti helpointa toteuttaa lisäämällä ele-

menttitehtaan tarjouspyyntöön elementtien suojaus tehtaalla. Työmaalla saapuessaan 

suojaus tarkastetaan ja korjataan mahdolliset puutteet. Jos rakennuksen runko toteutaan 

teräsrunkoisena, poistuu samalla rungon sääsuojauksen tarve, sillä teräsosat käsitellään 

kosteuden kestäväksi sinkitsemisellä ja maalauksen avulla. Teräsrunkoisen rakennuk-

sen tuomia hyötyjä on myös nopeus rungon pystytyksessä ja eristämisessä. Teräsrun-

gon eristämiseen käytetään Parocin PVP-elementtiä, joka on nopea asentaa, ja sääsuo-

jaus onnistuu helposti, sillä sateelle altista pintaa on vain elementin sivuilla ja yläpäässä. 

Ne voidaan suojata liuskalla, joka on tarkoitettu sääsuojaukseen ja on elementissä val-

miiksi kiinni. Hyvä esimerkki tästä esiintyy kuvassa 10, jossa on Ruukin lanseeraama 

RainProtect. 

 

Kuva 10. Ruukin Rainprotect - toteutusmalli. (https://www.ruukki.com/fin/b2b/tuotteet/sandwich-panee-

lit/sadesuojaus, 11.11.2018) 
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Tulevan kohteen maaperästä ei ole vielä tehty maaperätutkimusta, mutta rakennuspai-

kan perusteella sen voidaan olettaa olevan savisella maaperällä. Todennäköisesti se 

tehdään maatavasten valetulla alapohjalla, mutta koska kyseessä on kauppakohde, tu-

lee koko alapohjalaatta päällystettäväksi mosaiikkibetonilaatoilla. Mosaiikkibetonilaatoi-

tus sallii korkeatkin kosteuspitoisuuden alapuolisessa betonissa, koska se on hengittävä 

kivirakenne. Alapuolinen laatta kuivuu laatoituksen läpi saumoista, mutta päällystettynä 

kuivuminen on hitaampaa. HB-Mostone - laattojen asennusohjeessa (http://www.hb.fi/me-

dia/kuvat/aineistot-suunittelukaytto-ohjeet-mosaiikki/mostone_suunnjatyoohje_maakostea.pdf, 11.11.2018) kerro-

taan vain se, että alla olevan rakenteen on täytynyt kuivua ja kovettua vähintään 2 viikkoa 

ennen laatoituksen asennusta. Tärkeämpää päällystettäessä mosaiikkibetonilaatoilla on 

alusbetonin päälle jäänyt sementtiliima ja sen poisto. Sementtiliima hidastaa kuivumista 

ja heikentää laattojen tartuntaa pohjalaattaan. 

Kauppakohdetta suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon myös se, että veden käyttö ja 

tilojen lämpötilaerot ovat suuria. Myös tiloja viilentävävät talotekniikan ratkaisut vaativat 

tarkkuutta ja huolellisuutta. 

Kattoratkaisuna yleensä kauppakohteissa käytetään tasakattoa, jonka lämmöneristyk-

sen ajankohta ja toteutus on mietittävä erityisen tarkasti, jotta täytetään Kuivaketju10:n 

antamat raamit. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tähän mennessä työmaalla ollaan onnistuttu toteuttamaan kaikki Kuivaketju10:n vaati-

mukset. Kuivaketju10:n aiheuttama ylimääräinen työmäärä tunneissa on tähän men-

nessä ollut yhdelle työnjohtajalle, joka otti asian hoitaakseen, noin 10 tuntia. Se sisältää 

mm. lätäkkökarttojen tekoa, olosuhteiden hallinnan valvontaa, palavereita, kokouksia ja 

erilaisia mittauksia sekä Kuivaketju10:n noudattamisen opastusta aliurakoitsijoille. Kui-

vaketju10:n toteutukseen kulunut ylimääräinen aika on projektin lopuksi saavutettujen 

hyötyjen myötä hyvin vähäinen. Kokonaisuudessa käytettävää aikaa voidaan arvioida 

olevan noin 20 tunnin edestä, jotka kertyvät osissa suureksi tuntimääräksi. Kustannuk-

sellisesti yhteensä kulutettu aika on hyvin vähäistä, jos oikein tehtynä se vähentää kos-

teusriskejä 80 %, poistaen myös niihin uppoavat kustannukset. Tässä vaiheessa voi-

daan todeta kohteen noudattavan Kuivaketju10-toimintamallia, mutta vielä on liian ai-

kaista sanoa, onko jokin kosteusriski jo vältetty. 
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