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1 Johdanto ja tutkimuksen teoreettiskäsitteelliset lähtökohdat 

 

Tämä opinnäytetyö tehdään Bonava Suomi Oy:lle. Yritys keskittyy talonrakentamiseen 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Opinnäytetyössä tutkitaan, miten kosteu-

denhallinta on toteutettu Bonava Oy:n Steniuksenkummun talonrakennustyömaalla. 

Uudiskohteen asunnot ovat arvokkaita omistusasuntoja. Kosteudenhallinta on aiheena 

ajankohtainen, sillä se on tärkeä osa turvallista ja tulevaisuutta ajatellen kestävää ra-

kentamista. Rakennusaikaista kosteudenhallintaa on tutkittu useita vuosia ja kosteu-

denhallintaa kehitetään jatkuvasti. Tässä työssä uusina asioina tulevat Kuivaketju10-

toimintamalli ja märkätilaelementit. 

 

Tutkimuksen aihe on valittu kosteus- ja homeongelmien yleistyneisyyden perusteella. 

Kosteusongelmat ovat olleet esillä mediassa useamman vuoden ajan ja niistä puhu-

taan jatkuvasti rakennuslehdissä. Ongelmana on puutteellisen sääsuojauksen takia 

kastuneet rakenteet, jotka eivät pääse kuivumaan rakennusvaiheiden välissä tiukan 

aikataulun takia. Seurauksena ovat vuosien tai hetki asukkaiden muuton kuluttua alka-

vat mikrobikasvuston aiheuttamat ongelmat asukkaiden kodeissa, joista saattavat ke-

hittyä pääurakoitsijalle kalliit korjauskustannukset. Tilanne vaikuttaa myös pääurakoitsi-

jan maineeseen asuntomarkkinoilla.  

 

Tutkimuksella tavoitetaan kosteudenhallinnan toteutuksen toimivuuden tarkistusta Bo-

nava Suomi Oy:n Steniuksenkummun työmaalla ja esittämään mahdollisesti uusia kei-

noja kosteudenhallinnan kehittämiseen Suomalaisessa asuntorakentamisessa.  

 

Mestarityössä tutkittua kosteudenhallintaa voidaan soveltaa Suomen olosuhteissa uu-

disrakentamisessa kerrostalotyömaalla, jossa rakennuksen runko on suunniteltu toteut-

tavaksi betonielementeistä ja välipohjat ontelolaatoista.  
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2 Kosteudenhallinta asuinrakennustyömaalla talviolosuhteissa 

 

Tässä luvussa tuodaan esille uudiskohde asuinrakennuksen suojaustoimenpiteet ul-

koista kosteutta ja pakkasesta vastaan ja niiden merkitys. 

 

 Rakennusaikainen kosteudenhallinta 

  

Rakennusaikaisella kosteudenhallinnalla on suuri vaikutus asuinrakennuksen palve-

luikään. Kosteudenhallinta pyritään aina toteuttamaan mahdollisimman tarkasti ja pyri-

tään suojaamaan rakenteet kosteudelle altistumiselta.   

 

 Ennakointi 

 

Ennakoimalla ja noudattamalla työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa pystytään ra-

kentamaan kuivia asuinrakennuksia, joihin ei kehity haitallista mikrobikasvustoa koko 

elinkaaren aikana, edellyttäen, että kohteen luovuttamisen jälkeen noudatetaan Kuiva-

ketju10:ssä annettuja ohjeita. Tämä säästää kustannuksia ja parantaa asumismuka-

vuutta. Minimoidaan kosteuden pääsyä rakenteisiin jo rakennusvaiheessa, mikä helpot-

taa huomattavasti rakenteiden kuivumista. Paras suoja ulkoiselta kosteudelta on sää-

suoja. Sääsuojausta käytetään kuitenkin harvemmin kalliin hinnan takia. Sääsuoja kor-

vataan yleensä suojapeitteillä. Suojapeitteiden käyttöä suositellaan rakennuksen vettä 

läpäisevillä holveilla kosteudenpääsyn minimoimiseksi rakennuksen sisään ja raken-

nusmateriaalien varastointia suositellaan sääsuojan alle. Rakennuksen aukot suoja-

taan muovilla ja kovilla pakkasilla käytetään EPS-levyjä lämmöneristeenä pidempiai-

kaisissa suojauksissa, jotta saadaan rakennuksen sisälämpötila pysymään mahdolli-

simman lähelle suositeltua 20ºC:sta.  
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3 Kosteudenhallinta Steniuksenkummun työmaalla  

 

Kerrotaan Bonava Suomi Oy:n Steniuksenkummun työmaan kosteudenhallinnan ja 

lämmityksen toteutuksesta.  

 

Bonava Oy:n Steniuksenkummun työmaalla työmaapäällikkö on laatinut kosteudenhal-

lintasuunnitelman, jota jokainen työmaalla työskentelevä henkilö vastuutetaan noudat-

tamaan työmaaperehdytyksen yhteydessä, missä käydään tarkemmin, miten tällä työ-

maalla tulee toimia.  

 

Suunnitteluvaiheessa laaditussa kosteudenhallintasuunnitelmassa on arvioitu hank-

keen kosteustekniset riskit ja suunniteltu toimenpiteet kosteusteknisesti kriittisten ra-

kenteiden tai riskien osalta sekä laatuvaatimukset toteutukselle. Määritelty ohjeet, mitä 

työmaan pitää tehdä riskien minimoimiseksi. Riskien arvioinnista laaditaan lomake, 

missä on tarkasti määritelty materiaalien osalta, mitä riskejä siihen liittyy ja missä ra-

kennusvaiheessa. Tarkastukset ja toimenpiteet -lomakkeessa on määritelty hankekoh-

taiset toimenpiteet, joilla varmistetaan materiaalien ja rakenteiden riittävä kuivuus, mi-

ten valvonta, varastointi ja suojaaminen toteutetaan ja miten varaudutaan vesivahin-

koon. Tässä osassa on myös suunnittelu- ja toteutusvaiheen muisti- ja tarkastuslista. 

Kosteudenhallintasuunnitelmassa on vinkkejä rakenteiden kuivattamisen nopeuttami-

seen ja kosteudenhallintaan, rakennekohtaiset suhteellisen kosteuden raja-arvot ja 

kuivumisajat, sekä rakennekohtainen kosteuden mittaussuunnitelma.  

 

Työmaalla on myös käytössä Kuivaketju10-toimintamalli, jossa on laadittu tarkat ohjeet 

kosteudenhallinnan toteuttamiselle. Kuivaketju10:n toteutuksesta mainitaan perehdy-

tyksen yhteydessä jokaiselle työmaalla työskentelevälle toimihenkilölle ja työntekijälle.  

 

Asuinrakennuksen lämmityksessä käytetään kaukolämpö yksiköitä lämmityskontilla, 

jossa polttoaineena öljy. Lämpöpuhaltimia on tavallisesti yksi kappale kerroksessa. 

Ensimmäisissä kerroksissa, mistä on järjestetty kulku rakennuksen sisään, käytetään 

yleensä kahta puhallinta ja tarvittaessa lämmitystä tehostetaan sähköisillä puhaltimilla 

lämpötilan ylläpitämiseksi.  
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Steniuksenkummun työmaan yhden asuinrakennuksen rapun kerroksen keskimääräi-

nen asuinpinta-ala on 382,5 m². Asuinrakennuksen runkoja on pystyssä mestarityön 

tekohetkellä kaksi. Rakennuksia on tulossa yhteensä neljä ja asukkaiden yhteiskäytös-

sä oleva parkkihalli. Asuntojen kulmissa, missä ilma ei vaihdu yhtä hyvin, kuin muualla 

rakennuksen sisällä, käytetään 9-wattisia sähkölämmittimiä. Näin saadaan pidettyä 

rakennuksen runkoelementit sulana ja tehostetaan samalla myös rakenteiden lämpe-

nemistä syvemmällä rakenteessa. Lämmittimet suunnataan puhaltamaan kosteaan ja 

kylmään kulmaan. Ylimmän kerroksen holvi suojataan pressuilla lumelta ja vedeltä. 

Suojaus toimii myös höyrynsulkuna ja pienentää lämpöhäviötä. Porraskuilu katkaistaan 

muovittamalla valmiissa kerroksissa. Ontelolaattoihin porataan vesireikiä halkaisijaltaan 

16-20 mm mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asennuksen jälkeen ontelolaatan 

kumpaankin päähän, että ilma pääsee vaihtumaan, vesi valumaan pois ja ontelot kui-

vumaan. Tarvittaessa käytetään ontelokuivaimia. Rakennuksen lattia ja hissikuilun poh-

ja on imuroitava vedestä säännöllisin väliajoin ja pidettävä kuivana.  
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4 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 

 

Kerrostalotyömaalle on aina laadittava kosteudenhallintasuunnitelma. Tässä käydään 

läpi asiakirjaa tarkemmin ja mitä asiakirjalla tavoitetaan. 

 

Työmaalle laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma, jonka lähtötietoina toimivat tilaajan 

asettavat vaatimukset ja suunnitteluvaiheessa tehty kosteudenhallintasuunnitelma. 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa kuvataan, mitä konkreettisia toimia työ-

maalla tehdään, jotta kosteudenhallinnan tavoitteet saavutetaan. Tilaajan on määritet-

tävä, kuinka kattavaa sääsuojausta tarvitaan ja missä rakentamisen vaiheessa sääsuo-

ja on asennettava.  Tilaajan on myös nimettävä yksiselitteisesti sääsuojauksesta ja 

sääsuojauksen hankinnasta vastaava urakoitsija. Reunaehdot määrittää siis tilaaja. (1.) 

 

Pääurakoitsijan tulee esittää kuivumisaika-arviot ja näiden kuivumiseen liittyvä aikatau-

lu, sääsuojaussuunnitelma, työmaan olosuhteiden hallinta, varastotilat, ja tarvikkeiden 

varastoinnin aikainen kosteus- ja sääsuojaus sekä kosteusmittaussuunnitelma. (1.) 

 

Työmaalla varaudutaan kosteusvaurioiden syntymiseen. Kosteudenhallintasuunnitel-

massa esitetään toimenpiteet ja vastuurajat mahdollisesti työmaalla kastuneiden ra-

kennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden suhteen. Esimerkiksi kuivatus, seu-

rantamittaukset ja miltä osin kastuneet rakennustarvikkeita sekä rakenteita ei hyväksy-

tä käytettäväksi vai hyväksytäänkö miltään osin. Mainitaan myös kastumisen seurauk-

sista koituvat taloudelliset vastuurajat. (1.) 

 

Työmaan vastaavan mestarin tulee laatia koko työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. 

Työmaalla toimivat muut urakoitsijat on vastuutettava toimittamaan omat kosteudenhal-

lintasuunnitelmansa koko työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta vastaavalle ura-

koitsijalle. Työmaan pääurakoitsija ja suunnittelija päivittävät kosteudenhallintasuunni-

telmaa työmaan edetessä tarpeen mukaan. Pääurakoitsija päivittää suunnitelmaan 

uusia asioita, joita otetaan työmaalla käyttöön kosteuden hallitsemiseksi ja suunnittelija 

lisää suunnitelmaan mitä asioita tulee alkaa käyttämään työmaalla. Tärkeä on viestiä 

tavoitteet ja toimenpiteet kaikille työmaalla toimiville osapuolille. (1.) 
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5 Kosteusmittaukset 

 

Kosteudenhallintasuunnitelmassa on velvoitettu pääurakoitsijaa valvomaan suhteelli-

sen kosteuden kehittymistä kerrostalon rakenteissa.  Tavallisesti vastuutetaan aliura-

koitsija ottamaan säännöllisin väliajoin mittaustuloksia rakenteiden RH:n arvoista ja 

toimittamaan raportin pääurakoitsijalle. Tässä luvussa tutkitaan erilaisia mittausmene-

telmiä. 

  

 Porareikämittaus 

 

Betonirakenteen kosteus mitataan, jotta voidaan varmistua, että päällyste ei joudu liian 

suureen kosteusrasituksen kohteeksi. Näin vältetään kosteusherkkien päällysteiden 

mikrobivauriot ja kemiallinen vaurioituminen, päällysteiden haitalliset kosteusliikkeet ja 

betoniin kiinnitettävien materiaalien irtoaminen. Steniuksenkummun työmaalla on käy-

tössä porareikämittaus menetelmä, katso (kuva 1). Jokaiseen asuntoon porataan mit-

tausreikä ontelolaattaan arviointisyvyydelle A mahdollisimman keskelle asuntoa. Reijät 

puhdistetaan huolellisesti betonipölystä imurilla. Tiivistetään rei’ät putkella ja sivuilta 

kitillä betonin yhtymäkohdasta. Putken pää tiivistetään korkilla. Mittauspiste suojataan 

kulmaraudoilla, mitkä kiinnitetään betoniin muoviputken ympärille. Näin varmistetaan, 

ettei muoviputki rikkoonnu.  

 

 

Kuva 1. Ontelolaatassa mittaputki suojattuna iskuilta Steniuksenkummun työmaalla 

 

Porareikämittauspisteen asennussyvyys riippuu mitattavasta rakenteesta. Mittaus-

syvyys on tarkasti määritetty, katso (kuva 2) (2.) 
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Kuva 2. Porarei’än syvyyden määräytyminen  

 

 Mittaaminen 

 

Työmaalle on laadittu kosteusmittaussuunnitelma, (kuva 3), josta selviää kosteuden 

mittaussyvyys ja mittausmenetelmä rakennekohtaisesti.  

 

 

 

Kuva 3. Kosteusmittaussuunnitelma 

 

Mittauspisteestä voidaan mitata ontelolaatan suhteellinen kosteus (RH %). Varmiste-

taan, että olosuhteet mittauspisteen ympärillä pysyvät vakaana lukemien oton aikana, 

(kuva 4). Yläpuolisen ilman ja rakenteen mittapään lämpötilaero ei saa olla yli 2 º C. 



8 

  

Varmistetaan, että mittauspisteen lähellä ei ole päällä olevaa lattialämmitystä. Ensim-

mäinen lukema voidaan ottaa kolmen vuorokauden kuluttua mittausputken asennuk-

sesta, silloin kosteuspitoisuus on tasaantunut alkuperäiseksi. Asennetaan mittapäät 

reikiin nopeasti ja tiivistetään mittapään ja putken väli elastisella tiivisteellä tai saumaki-

tillä. Annetaan mittapään tasaantua mittausreiässä, jotta kosteustasapaino betonihuo-

kosten ja mittapään kosteussensorin välillä saavutetaan. Tasaantumisaika riippuu mit-

tapään tyypistä ja betonilaadusta. Opinnäytetyössä käytettävässä Vaisala HMP44 mit-

tapäässä tasaantumisaika on yksi tunti. Näyttölaite on mallia HMI-41. Kiinnitetään mit-

tapää näyttölaitteeseen, luetaan RH ja lämpötila sekä kirjataan arvot, mittapään nume-

ro, mittauspisteen sijainti ja mittasyvyys. Mitataan myös ilman lämpötila ja RH. Mittauk-

sesta tehdään raportti, (kuva 5), josta ilmenee tulosten ja johtopäätösten lisäksi po-

rausajankohta, mittapään asennusajankohta, lukemienottoajankohta sekä mittapään 

kalibrointiajankohta. (2.) 

 

 

 

Kuva 4. Ohjeet suhteellisen kosteuden mittaamiseen  
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Kuva 5. Mittauspöytäkirja Steniuksenkummun asuinrakennuksesta A 

 

Kosteudenhallintasuunnitelmassa (kuva 6) on määritetty betonin suhteellisen kosteu-

den maksimi sallittu lukema päällystettäessä (2). 

 

 

Kuva 6. Rakenteiden kuivumisaika-arviot Steniuksenkummun työmaalla  
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 Lämpötilan ja ilmankosteuden seuranta  

 

Valitaan mittauspisteet (kuva 7) ja aletaan seurata lämpötilan ja ilmankosteuden kehi-

tystä rakennuksen eri kerroksissa. Valitaan jokaisesta kerroksesta yksi mittauspiste ja 

asennetaan siihen kiinteä lämpömittari, mikä ilmoittaa myös ilmankosteuden. Tällaiset 

mittauspisteet on hyvä valita kerroksen keskeltä, esimerkiksi rappukäytävästä.  

 

 

Kuva 7. Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus kerroksessa  

 

 

Kuva 8. Lattian pintalämpötilan mittaus 
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Tavoitteena on ylläpitää ilman lämpötilaa noin 20ºC:ssa ja ilmankosteus mahdollisim-

man alhaisena.  Pinnan lämpötilaa mitataan pintalämpömittarilla (kuva 8) joka huoneis-

tosta ja pyritään ylläpitämään samanlaisena kaikissa tiloissa. Lattian pinnan lämpötilan 

mittaukseen käytetään mittaria, mallia Testo 830-T2. Mittarilla on mitattavissa pintojen 

lämpötila langattomasti. Tulokset ovat heti käytettävissä. Tällä kertaa mittaustulokset 

osoittivat noin 20 ºC. Porareikämittauksen yhteydessä mitataan betonin ja sitä ympä-

röivän ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila mittaushetkellä. Porareikämittauspisteis-

tä on jokaisessa asunnossa yksi kappale.  

 

 Urakoitsijan kontrollimittaus pintakosteusmittarilla 

 

Ennen betonilattian pinnoittamista urakoitsija suorittaa kontrollimittauksen pintakos-

teusmittarilla ennen lattiapinnoitteen asentamista ja toimittaa mittausraportin kohteen 

pääurakoitsijalle. Näin varmistetaan, että betonilattia on edelleen kuiva pinnoitettavas-

sa kunnossa, koska viimeisestä mittauksesta on saattanut kulua aikaa ja aina on riski 

betonilattian kastumiselle ja kosteuden uudelleen imeytymiselle. Menetelmällä turva-

taan sekä urakoitsijan, että pääurakoitsijan asiat.  
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6 Kaatolattioiden ajoitus 

 

Kerrostalorakentamisessa yksi aikaa vievistä kuivatuksista ovat märkätilojen lattiavalut, 

(kuva 9). Lattiavalujen paksuudet ovat yleensä noin kahdeksan senttimetriä. Hyvissä 

kuivumisolosuhteissa kahdeksan senttimetrin paksuinen valu kuivuu sallittuun kosteus-

pitoisuuteen noin kahdessa kuukaudessa. Työmaan aikataulu on usein tiukka ja lattia-

valujen ajoituksella on merkitystä. Tuodaan esille, miten voidaan ajoittaa lattiavalut ja 

kerrotaan märkätilaelementeistä. 

 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa päästään valamaan, sitä nopeammin lattiat ovat kuivat 

ja valmiina päällystettäväksi. Useimmille tuotteille RH 90% on vedeneristeiden valmis-

tajien mukaan riittävän alhainen arvo. Kylpyhuoneiden kaatolattiat voidaan valaa run-

kovaiheessa ennen väliseiniä, mutta silloin on rakennettava topparit valua varten. Tä-

mä tuottaa hieman lisätöitä ja sitä kautta lisäkustannuksia.  

 

Betonin kuivuminen alkaa valuhetkestä. Työmaan aikataulussa voitetaan aikaa, kun 

lattiat voidaan päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kohde voidaan mah-

dollisesti luovuttaa nopeammin. 

 

 

 

Kuva 9. Kaatovalu ennen väliseiniä  
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Kun kaatolattiat valetaan väliseinien asennuksen jälkeen, ylimääräisiä toppareita ei 

tarvita, vaan väliseinät toimivat toppareina, (kuva 10). Väliseinät voidaan suojata, kos-

ka valaminen on melko sotkuista. Yleensä väliseiniä ei kuitenkaan suojata, sillä kuivu-

neet betoniroiskeet irtoavat helposti kipsilevypinnasta ja jäävät näkymättömiksi tasoite- 

ja maalauskäsittelyn jälkeen.  

 

 

 

Kuva 10. Väliseinät toimivat topparina Steniuksenkummun työmaalla 

 

Märkätilaelementit, (kuva 11), ovat jo valmiiksi valettuja ja kalustettuja elementtejä, niitä 

käytettäessä, ei tarvitse kuivattaa kaatolattioita työmaalla ollenkaan. Tämä säästää 

aikaa rakennustyömaalla. Märkätilaelementit vaativat ainoastaan putkivetojen kytkemi-

sen ja juotosvalun elementin ympärille.  

 
 

Kuva 11. Parman märkätilaelementti  
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7 Märkätilaelementit 

 

Tutkitaan tarkemmin mitä ovat märkätilaelementit ja minkälaisia asioita työnjohtajan on 

otettava huomioon elementtejä vastaanottaessa rakennustyömaalla. Märkätilaelementit 

ovat valmiiksi kalustettuja elementtejä ja vaurioituvat helposti, jos niitä käsitellään vää-

rin. 

 

Märkätilaelementit, (kuva 12), mahdollistavat nopeamman ja vaivattomamman raken-

tamisen. Märkätilaelementit kootaan tehtaalla kokonaan valmiiksi sisältä ja toimitetaan 

sinetöitynä, sääsuojattuna ja asennusvalmiina työmaalle. Työmaalla tapahtuva toimen-

pide elementtien osalta on vain niiden nostaminen holville kololaatan päälle ja vesi- ja 

viemäriputkien, sekä sähköjen kytkeminen, (kuva 13). Sähkökeskus on kiinnitetty ele-

mentin kylkeen. Kun tuotteet saapuvat työmaalle, täytyy tarkistaa ne vahinkojen osalta 

ja varmistaa virheetön sääsuojaus. Märkätilaelementit voidaan varastoida sääsuojattu-

na ulko-olosuhteissa. Sääsuojauksen alta kastuneissa elementeissä kehittyy mikrobi-

kasvustoa helposti. Asennuksen jälkeen märkätilaelementit tuuletetaan, jotta ne saavat 

raikkaan tuoksun ja muodostunut kosteus tuulettuu pois. Tarkistetaan myös elementin 

kunto sisältä.   

 

Kun märkätilaelementit saapuvat työmaalle on varmistettava, ettei sääsuojaus ole re-

peytynyt kuljetuksen aikana ja elementit ovat muuten kunnossa eikä niissä ole kolhuja 

tai muita ulkoisten vaurioiden merkkejä. Repeytynyt sääsuojaus voi tarkoittaa, että 

märkätilaelementin sisälle on päässyt kosteutta ja tuote on pysyvästi vaurioitunut. Täs-

sä tapauksessa tehdas tai kuljetusyritys vastaa aiheutuneen vahingon kustannuksista, 

mitkä ovat yleensä merkittäviä, sillä homehtuneet pinnoitteet on vaihdettava kokonaan 

uusiin ja koko elementti pestävä ja tarkistettava mikrobikasvuston osalta.  
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Kuva 12. Märkätilaelementit ovat saapuneet työmaalle. Elementit tarkistetaan vaurioiden osalta 

ja varmistetaan sääsuojaus 

 

 

 

 

Kuva 13. Huomaamaton ja hiljainen viemäröinti lisää kiinteistöjen käyttö- ja asumismukavuutta 

 

Bonava Suomi Oy:n Steniuksenkummun työmaalla märkätilaelementin asennus toteu-

tetaan seuraavan detaljin, (kuva 14), mukaisesti. Märkätilaelementti nostetaan kololaa-

talle asennuspalojen varaan oikeaan korkoon. Elementin ympärille jäävä tyhjä tila täy-

tetään EPS-eristeellä ja pintavalulla. Pintavalukerros on ohut ja kuivuu nopeasti. Valun 

paksuus tässä tapauksessa 40 mm. 
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Kuva 14. Detalji Bonava Suomi Oy:n Steniuksenkummun työmaalla käytetyistä materiaaleista 
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8 Kuivaketju10 

 

Kuivaketju10 on toimintamalli, jota voidaan hyödyntää talonrakennus uudiskohteessa, 

(kuva 15). Toimintamalli sisältää ohjeet rakennushankkeelle soveltamiselle ja raken-

nustyömaalla toimimiselle. Onnistunut hanke saa Kuivaketju10 -merkinnän. Merkintä 

voi vaikuttaa kohteen asuntojen myyntihintaan.  

 

 

Kuva 15. Kuivaketju10:n hyödyt 

 

Bonava Oy:n Steniuksenkummun työmaalla on käytössä Kuivaketju10-

rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvauri-

oiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ket-

juun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistu-

minen todennetaan luotettavalla tavalla.  

 

Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty 

kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnalla vältetään yli 80 

prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. Suunnittelutyön aikana arkki-

tehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat tarkentavat Kuivaketju10-riskilistan ja riskien 

todentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin, millä varmistetaan kosteusris-

kien kokonaisvaltainen hallitseminen. Erityispiirteet voivat aiheutua esimerkiksi asema-
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kaavasta, rakennuspaikasta, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuista tai materiaalivalin-

noista.  

 

Kuivaketju10 alkaa siitä, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee 

päätöksen hankkeen toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa kiin-

nittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa 

tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan. Suunnittelijoi-

den tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suunnitelmissaan riskilistan ja todentamis-

ohjeen. Urakoitsija puolestaan toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja dokumentoi riskejä 

sisältävien kohtien onnistuneen toteutuksen. Koordinaattorin yhtenä tehtävänä on var-

mistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen. (3.) 

 

 

 Kosteuskoordinaattori 

 

Kosteuskoordinaattorilla on olennainen rooli Kuivaketju10:n onnistumisessa. Täytyy 

valita sellainen henkilö, keneltä löytyy vaadittava pätevyys tehtävässä toimimiseen. 

Pätevyysvaatimus määräytyy hankeen vastaavan työnjohtajan vaativuusluokan perus-

teella. Ennen koordinaattorin valintaa tulee selvittää hankkeen vaativuusluokka, mikä 

tehdään ”Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista 

ja työnjohtajien kelpoisuudesta” -oppaan avulla. Lopullisen vaativuusluokan määrittää 

paikallinen rakennusvalvonta, joten tilaajan kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvon-

taan jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Vastaavan työnjohtajan vaativuudet jaetaan vä-

häiseen, tavanomaiseen, vaativaan ja poikkeukselliseen vaativaan luokkaan. Kosteus-

koordinaattori vierailee työmaalla säännöllisesti pystyäkseen seuraamaan ja ohjaa-

maan toimintamallin toteutusta. (3.) 

 

 Tilaaminen 

 

Tilaajan tärkein tehtävä on tehdä päätös kuivaketju10 toimintamallin ottamisesta käyt-

töön hankkeessa. Päätöksen jälkeen tilaajan tulee kiinnittää hankkeeseen kosteus-

koordinaattori, joka valvoo ja ohjaa toimintamallin toteuttamista koko rakennusproses-

sin ajan. Seuraavaksi tilaajan tulee sopia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa, 

että hanke toteutetaan Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. Lisäksi tilaajan velvolli-
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suuksiin kuuluu antaa hankkeen suunnittelu-, työmaa- ja käyttöönottovaiheeseen rea-

listinen aikataulu. (3.) 

 

 

 

 Suunnittelu 

 

Suunnitteluvaiheessa Kuivaketju10-toimintamallia suunnitellaan yhdessä arkkitehti-, 

rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijan kanssa. Heistä jokainen toteuttaa toimintamallia 

samalla tavalla. Ensin he käyvät läpi Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen ja 

tarkentavat niiden sisällön hankkeen erityispiirteisiin, nämä voivat liittyä kaavallisiin 

vaatimuksiin, rakentamispaikkaan, toteutuksen ajankohtaan, arkkitehtuuri- ja rakenne-

ratkaisuihin sekä materiaalivalintoihin. Riskilistalta käytännössä voi poistaa kohtia vain, 

jos kyseistä kohtaa ei ole rakennettavassa kohteessa lainkaan. Pääotsikot on jaettu 

kahteen tai kolmeen alakohtaan, joiden sisältöjä tulee tarkentaa, muokata ja tarvittaes-

sa lisätä, jos hankkeen erityispiirteet sitä vaativat. Tarkoituksena ei ole muodostaa 

jokaiseen hankkeeseen uutta riskilistaa, vaan tarkentaa olemassa olevaa listaa.  

Tämän arvioinnin pohjalta muodostetaan hankkeen lopullinen riskilista ja todentamis-

ohje, jotka hyväksytään yhdessä kosteuskoordinaattorin kanssa. Todentamisohje sisäl-

tää suunnittelijan tarkistuslistan. Todennetaan riskikohdat ja esimerkiksi ulkoseinän 

aukkojen ja läpivientien vesitiiveyteen liittyvät haasteet täytyy pystyä ratkaisemaan jo 

suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun loppuvaiheessa suunnittelijat arvioivat yhdessä 

koordinaattorin ja urakoitsijan kanssa, ovatko suunnitelmat käytännössä toteuttamis-

kelpoisia riskikohtien osalta. Lisäksi suunnittelijat perehdyttävät työmaalla pääurakoitsi-

jan työmaaorganisaation tehtyihin suunnitelmiin. (3.) 

 

 Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje  

 

Riskilistassa on kymmenen keskeisintä kosteusriskiä perustuen havaintoihin siitä, mil-

laiset ongelmat yleisesti esiintyvät suomalaisella rakennustyömaalla. Riskilista sisältää 

myös toimenpiteet, joilla estetään kyseiset riskit rakennustyömaalla. Kaikkia mahdolli-

sia kosteusriskejä ei ole kuitenkaan sisällytetty listaan, ainoastaan kymmenen keskei-

sintä riskiä ja jatkossa riskilistaa voidaan joutua päivittämään, jos valittujen riskikohtien 

merkittävyys esimerkiksi vähenee. Todentamisohje on suunnittelijoiden ja urakoitsijan 

tärkein työkalu Kuivaketju10:ssä. Todentamisohjeen suunnittelijan tarkistuslista tar-
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joaa eri alojen suunnittelijoille yksityiskohtaisen listan asioista, jotka tulee huomioida 

suunnitelmissa riskien torjumiseksi. Urakoitsijan tarkistuslistassa käydään läpi kei-

not, joilla riskejä sisältävien työvaiheiden onnistunut toteutus tulee todentaa ja doku-

mentoida. Kokonaisvastuu todentamisesta, (kuva 16), täytyy määrittää yhdelle henkilöl-

le, joka hyväksytetään kosteuskoordinaattorilla. Vastuutettavalla henkilöllä täytyy olla 

riittävästi resursseja tehtävän hoitamiseen. Valittu henkilö on pääurakoitsijan puolelta 

vastuussa siitä, että työvaiheiden onnistuminen todennetaan tarkistuslistan mukaisesti. 

Jos todentamisessa käytetään ulkopuolista kosteudenmittaajaa, tulee siitä sopia erik-

seen koordinaattorin kanssa. Kosteuskoordinaattorin tehtävä on varmistaa ja hyväksyä, 

että todentaminen suoritetaan urakoitsijan tarkistuslistan mukaisesti. Lisäksi koordi-

naattorilla on oikeus itse todentaa riskejä sisältävien työvaiheiden onnistuminen. (3.) 

 

 

Kuva 16. Esimerkki Kuivaketju10-todentamisohjeesta 
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 Työmaatoteutus 

 

Työmaalla vastuu Kuivaketju10:n toteutuksesta on pääurakoitsijalla. Hän perehdyttää 

työntekijät toimintamalliin ja huolehtii esimerkiksi olosuhdehallinnan onnistumisesta. 

Pääurakoitsijan tärkein tehtävä on todentaa ja dokumentoida riskejä sisältävien työvai-

heiden onnistunut toteutus todentamisohjeessa olevan Urakoitsijan tarkistuslistan 

mukaisesti. (3.) 

 

 Olosuhdehallinnan varmistaminen 

 

Täytyy varmistaa, ettei kostealle arat rakennusmateriaalit pääse kastumaan suojaamal-

la ne valmistajan ohjeiden mukaisesti. Täytyy jokaisen työpäivän päätteeksi varmistaa, 

että rakennusmateriaalit ovat asianmukaisesti suojattu, eikä kastumiselle alttiita raken-

teita ole avonaisina. Jos kastumista pääsee tapahtumaan, pitää materiaalit lähtökohtai-

sesti uusia niiden kuivattamisen sijaan. Vaurioituneita materiaaleja ei saa käyttää mis-

sään tapauksessa. (3.) 

 

 Betonirakenteet 

 

Betonirakenteiden kuivumiselle täytyy järjestää sopivat olosuhteet ja kosteuspitoisuus 

täytyy varmistaa mittauksin ennen päällystämistä. Kuivattamisesta täytyy tehdä kuivu-

misaika-arviot ja kuivumisen etenemistä tulee seurata kosteusmittauksin.  Kuivattami-

nen on tehokkainta, kun kuivattavien tilojen lämpötila on noin 20 °C ja suhteellinen kos-

teus alle 50 %. Kuivatettavien tilojen lämpötilaa voidaan nostaa ja tuulettaa säännölli-

sesti kuivatuksen tehostamiseksi tai käyttää kosteudenpoistajaa. Päällystyskosteuksien 

raja-arvot täytyy alittua ennen päällystemateriaalien asentamista. (3.) 

 

 Käyttöönotto 

 

Rakennuksen käyttöönotto jakaantuu Kuivaketju10:ssä kahteen vaiheeseen. Ensim-

mäisen vaiheen tehtävät ovat samat, kun työmaatoteutuksessa. Pääurakoitsijan tärkein 

tehtävä on todentaa ja dokumentoida riskejä sisältävien työvaiheiden onnistunut toteu-

tus todentamisohjeessa olevan urakoitsijan tarkistuslistan mukaisesti. Lista sisältää 
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käyttöönottovaiheeseen liittyviä riskikohtia. Ensimmäisen vaiheen päätteeksi rakennuk-

sen tulevien käyttäjien ja huoltohenkilökunnan tulee saada opastus rakennuksen käyt-

tämisen käytöstä ja ylläpidosta. Tämän takia rakennukselle laaditaan huoltokirja. Käyt-

töönoton toisessa vaiheessa arvioidaan lopullisesti, kuinka hyvin toteutuksessa on on-

nistuttu. Arviointi perustuu koordinaattorin seurantaan ja raportointiin koko hankkeen 

ajalta sekä urakoitsijan tarkistuslistan mukaiseen dokumentointiin. Onnistuneelle hank-

keelle voidaan hankea Kuivaketju10-statusta. (3.) 

 

 Käyttö 

 

Kuivaketju10-toimintamallissa on asetettu vaatimuksia rakennuksen ylläpidolle. Käytön 

aikana rakennus huolletaan huoltokansioon laadittujen ohjeiden mukaisesti, josta löytyy 

Kuivaketju10-osio. Osion tekee kosteuskoordinaattori yhdessä suunnittelijoiden ja ura-

koitsijan kanssa. Osioon kuuluu ne riskilistan kohdat, joihin liittyy käytönaikaisia ylläpi-

totoimenpiteitä. Vaatimusten toteutumista käytönaikana arvioidaan ensimmäisen ker-

ran kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Suunnitel-

mallisella ylläpidolla varmistetaan rakennuksen pysyminen kuivana ja terveellisenä 

koko sen elinkaaren ajan. Vääränlaisen käytön ja laiminlyödyn ylläpidon seurauksena 

Kuivaketju10:n ketju katkeaa ja ansaittu status menetetään. (3.) 
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9 Rakennusaikainen lämmitys 

 

Talonrakennustyömaa on lämmitettävä Suomen olosuhteissa lähes koko vuoden ajan. 

Lämmitysvaihtoehtoja on saatavilla erilaisia. Lämmityskausi on pitkä ja lämmityskus-

tannuksista kertyy merkittävä summa. Lämmitysmuoto vaikuttaa myös kosteudenhallin-

taan. Tässä muutama vaihtoehto kerrostalotyömaan lämmitykseen. 

 

 Sähkölämmitys 

 

Sähkölämmitys on ratkaisuna helppo ja nopea, mutta hinnaltaan kallis. Sähkölämmitys 

sopii parhaiten pienille työmaille tai suuren työmaan kohdelämmitykseen toisen lämmi-

tysmuodon rinnalla. (4.) 

 

 Kaukolämpö 

 

Kun kaukolämpö on saatavilla, voidaan sitä käyttää rakennusaikaisessa lämmitykses-

sä. Kaukolämpöverkkoa päästään hyödyntämään vesikiertokoneita käyttäen. Kauko-

lämpöverkossa olevaan vaihtimeen kytketty vesikiertokone on eniten käytetty vaihtoeh-

to suurilla työmailla. Kaukolämpö on kuitenkin työläs vaihtoehto, sillä kuuma vesi joh-

detaan koneisiin erikseen asennettavilla väliaikaisletkuilla. (4.) 

 

 Kaasu- ja öljypuhaltimet 

 

Helppo ja nopea lämmitysratkaisu. Soveltuvat hyvin työmaalle, missä lämmitystarve on 

suuri, esimerkiksi kerrostalotyömaa. Edullisemmat vaihtoehdot kun lämmitys sähköllä, 

mutta kaasun palatessa vapautuu paljon kosteutta rakenteisiin, mikä vaikeuttaa raken-

nuksen kuivumista. Kosteuden kerääntyminen voidaan jossakin malleissa estää johta-

malla se suoraan ulos. (4.) 
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 Rakennuksen oman lämmitysmuodon hyödyntäminen 

 

Rakennuksen oma lämmitysverkosto kannattaa kytkeä päälle heti kun se on mahdollis-

ta. Tämä on halvin lämmitysmuoto rakennustyömaalle. Soveltuu hyvin rakennusai-

kaiseksi lämmitysmuodoksi. Oma lämmitysverkosto voidaan kytkeä päälle, kun kauko-

lämpö, lämmönjakokeskus ja patteriverkosto on kytketty, ilmattu ja tarkistettu. Lattia-

lämmityksen kanssa täytyy olla varovainen, koska vastavaletut betonirakenteet halkei-

levat helposti suurelle lämmöllä altistuessa. Lämpöä suositellaan lisäämään hiljattain. 

(4.) 
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10 Tulokset 

 

Bonava Suomi Oy:n Steniuksenkummun työmaalla rakennus kuivuu hallitusti ja suunni-

tellusti. Voidaan hyvin olettaa, että kohde valmistuu aikataulussa, eikä kosteusongel-

mia esiinny kohteen luovutuksen jälkeen. Sisäilman RH on pysynyt noin 40% koko ai-

ka. Ontelolaatat kuivuvat porareikämittausten tulosten mukaan suunnitellusti ja RH on 

viimeisten mittausten perusteella pian alle 75%, mikä on ylin sallittu arvo päällystettä-

essä lattioita tässä kohteessa. Lattiatasoitteen RH mitataan vielä lattiaurakoitsijan toi-

mesta ennen lattian päällystämistä. Kohde on aikataulussa, eikä kosteusvahinkoja ole 

tapahtunut. Kosteudenhallinta Kuivaketju10 -toimintamallilla on onnistunut.  
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11 Yhteenveto 

 

Tutkimus on onnistunut. Rakennus on saatu kuivumaan suunnitellulla tavalla ja kuivat-

tamista jatketaan työmaan loppuun asti. Todennäköistä on, että Bonava Suomi Oy:n 

Espoossa sijaitseva Steniuksenkummun kohde saa Kuivaketju10 -merkinnän.  

 

Kehityksenä on hyvä rakentaa sääsuojattu varastointipaikka, minne varastoidaan kos-

teudelle herkät rakennustarvikkeet. Teltta on saatava ylhäältä auki helposti nostoja 

varten napista painamalla teltan kyljestä. Katon avausmekanismi on sähköinen ja jaettu 

useampaan lohkoon, ettei avatessa pääse merkittävästi kosteutta sisälle. Sulkeutu-

mismekanismi automatisoitu. Teltassa on tuuletus- ja lukitusmekanismi. Tällä mene-

telmällä sääsuojaa ei koskaan unohdeta.  
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