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Tässä opinnäytetyössä avataan Kuivaketju10-toimintamallia ja toimintamallin pe-
rusideaa. Tavoitteena oli löytää tietoa siitä, kuinka Kuivaketju10 vaikuttaa kohtee-
seen urakoitsijan puolelta ja varsinkin työmaan näkökulmasta.  

Tämän opinnäytetyön idea lähti liikkeelle Rakennus K. Karhu Oy:n kiinnostuksesta 
aiheeseen. Yritys on perustettu vuonna 2001 ja sen pääkonttori sijaitsee Seinäjo-
ella. Kohdeyrityksen mielenkiinto opinnäytetyön aiheeseen syntyi, kun Oulusta läh-
töisin oleva toimintamalli alkoi levitä hiljalleen ympäri Suomea ja täten yleistyy urak-
kakilpailuissa. 

Kuivaketju10 on rakentamisessa apuna käytettävä toimintamalli, jonka tavoitteena 
on vähentää rakentamisen aikaisia kosteusvaurioita jopa 80 prosentilla. Toiminta-
malliin kuuluu Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje, joita käytetään hankkeessa 
apuna suunnittelusta aina hankkeen valmistumiseen saakka. Mikäli hanke pääte-
tään toteuttaa Kuivaketju10-toimintamallia hyödyntäen, se sitoo jokaista hankkeen 
osapuolta. 

Opinnäytetyön lopussa sovelletaan toimintamallia rakenteilla olevaan kohteeseen. 
Mikäli kohteen suunnitelmat ja kosteudenhallinta ovat kunnossa, toimintamalli ei 
muokkaa juurikaan urakkaa työmaan näkökulmasta. Työmaan näkökulmasta riski-
kohtia sisältävien työvaiheiden onnistumisen todentaminen ja dokumentointi koros-
tuvat. Lisäksi materiaalien ja rakenteiden suojaaminen korostuu. Kuitenkin täytyy 
muistaa, että Kuivaketju10-toimintamalli antaa vapauksia suorittaa tiettyjä työvai-
heita. Kuivaketju10 -statusta haettaessa perustelut ja dokumentointien laatu ratkai-
sevat. 
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The thesis focused on Kuivaketju10 and opened its basics. The main goal was to 
try to find out how it would affect a construction site from the point of view of a main 
contractor. 

Kuivaketju10 is a new operations model that reduces 80 % of the moisture damage 
happening while the construction site is active. The main points of Kuivaketju10 are 
a risk list and verification instructions. The planners and workers on a construction 
site use the instructions while dealing with a Kuivaketju10 project. Kuivaketju10 af-
fects on everybody participating in the project. 

Even though Kuivaketju10 offers guidelines for the technical realization of the pro-
ject there are also other good ways to complete the project. After all it is all about 
how to explain reasons for the decisions made. If the project goes well there is a 
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1 JOHDANTO 

Ihmisten tarpeiden ja intressien muuttuessa rakennetaan jatkuvasti uusia rakennuk-

sia tai saneerataan vanhoja. Saneerausten syynä voi olla myös eriasteiset kosteus-

vauriot. Kosteusvaurioita voi syntyä monien eri tekijöiden seurauksena. Näitä teki-

jöitä ovat esimerkiksi rakennusaikaiset virheet, materiaalien virheellinen säilytys ra-

kennusurakan aikana, virheelliset suunnitelmat, käytön aikaiset vahingot, materiaa-

lien rappeutuminen elinkaaren ollessa lopussa tai virheelliset ja puutteelliset huolto-

toimenpiteet.  

Tästä johtuen on kehitetty Kuivaketju10-toimintamalli. Toimintamalli on lähtöisin Ou-

lusta ja sitä ylläpitää Rakentamisen Laatu RALA. Toimintamalli kiteyttää nykyaikai-

sen rakentamisen suurimpia kosteusongelmia ja painottaa kyseisten työvaiheiden 

suunnittelua ja toteutusta. Kuivaketju10:n toteuttamisen helpottamiseksi on laadittu 

Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje. Näitä voidaan käyttää myös suunnittelun 

aputyökaluna. Toimintamallin valinnasta rakennusprojektiin tulee sopia jokaisen 

projektiin osallistuvan osapuolen kanssa. Täten toimintamallin toteutus on jokaisen 

osallisen yhteinen missio. Vaikka Kuivaketju10 antaa ohjeistusta työvaiheiden ja 

suunnittelun toteutukseen, täytyy muistaa, että lopulta perustelut ratkaisevat. 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään Kuivaketju10-toimintamallia ja sen vaikutusta ra-

kentamiseen. Alussa käsitellään teoriaa, minkä jälkeen sitä sovelletaan rakennus-

kohteeseen, jossa toimintamalli ei ole ollut käytössä. Lopussa on yleisiä pohdintoja 

asiaan liittyen. 
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2 KUIVAKETJU 10 

Kuivaketju10 on kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla pyritään vähentämään ra-

kennuksen kosteusvaurioiden riskiä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Idea ris-

kienhallinnassa perustuu ketjuun, jonka kaikissa rakennusprosessin vaiheissa riskit 

torjutaan ja todennetaan luotettavalla tavalla.  Toimintamalliin kuuluu Kuivaketju10- 

riskilista ja -todentamisohje. Ne sisältävät 10 keskeistä kosteuden muodostamaa 

riskiä. Mikäli kyseiset riskit saadaan hallittua, voidaan välttää jopa 80 % haitallisen 

kosteuden aiheuttamista seurannaiskustannuksista. (Kuivaketju10, [viitattu 

19.3.2019].) 

Vaikka Kuivaketju10:n toimintamalli antaa ohjeistusta rakennusjärjestelyihin, varas-

tointiin ja moneen muuhunkin rakennushankkeeseen liittyvään asiaan, Ajomaan 

(2019) mukaan perustelut ratkaisevat ja ovat aina hankekohtaisia. Tilaajan hanke-

kohtaiset toivomukset ja suunnittelijoiden ja urakoitsijan perustelut ratkaisevat lo-

pulta enemmän lopullista suoritusta tehtäessä. 

2.1 Tilaaminen 

Kuivaketju10:n käyttäminen hankkeessa syntyy aina tilaajan päätöksestä. Kun pää-

tös käyttää Kuivaketju10:ä on syntynyt, hankkeeseen täytyy kiinnittää kosteuden-

hallintakoordinaattori, joka valvoo toimintamallin toteutusta tilaajan valtuutuksella 

koko hankkeen keston ajan. Myös tilaaja voi itse toimia koordinaattorina suunnitte-

luvaiheen alkamiseen asti, mikäli kyseessä on tavanomainen rakennuskohde. Käy-

tettävästä toimintamallista täytyy sopia urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa jo 

tarjouspyyntövaiheessa. Toimintamalli tulee kirjata lopullisiin urakka- ja suunnittelu-

sopimuksiin pakollisena vaatimuksena. (Kuivaketju 10, [viitattu 19.3.2019].) 

2.2 Suunnittelu 

Kuivaketju10:n keskeiset asiat ovat riskilista ja todentamisohje. Riskilistassa käy-

dään läpi yleisimmät kosteusriskit ja toimenpiteet, joilla kyseisiä riskejä voidaan eh-
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käistä. Taulukko 1 esittää märkätilan suunnittelijan tarkistuslistaa. Todentamisoh-

jeessa esitetään, miten riskilistan riskit voidaan torjua. Työmaavaiheessa käytetään 

”urakoitsijan tarkistuslistaa” ja suunnitteluvaiheessa ”suunnittelijan tarkastuslistaa” 

(Kuivaketju10 Suunnittelun ohjekortti 2018). 
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Taulukko 1. Suunnittelijan tarkastuslista (Kuivaketju10 Suunnittelijan ohjekortti 
2018). 

 

2.2.1 Aikataulutus 

Kuivaketju10:n toteuttaminen kunnolla vaatii realistisen aikataulun. Hankkeen jokai-

seen vaiheeseen, eli suunnitteluun, työmaavaiheeseen ja rakennuksen käyttöönot-

toon tulee antaa riittävästi aikaa. Tilaamisvaiheessa arvioidaan ensimmäisen kerran 

kosteuskoordinaattorin kanssa aikataulun riittävyys. Myöhemmässä vaiheessa ai-

kataulun riittävyys arvioidaan uudestaan sekä suunnittelijoiden että urakoitsijan 

kanssa. Aikataulun riittävyyttä arvioidessa otetaan huomioon arkkitehtuuriratkaisut, 

toteutuksen ajankohta, rakennuspaikka, rakenneratkaisut sekä materiaalivalinnat. 
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Mikäli aikataulu on liian tiukka tai epärealistinen hankkeessa on mahdotonta tehdä 

työtä Kuivaketju10 mukaisesti. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

2.2.2 Suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaiheessa valittu toimintamalli koskee rakenne-, arkkitehti-, LVI-, auto-

maatio- ja sähkösuunnittelijoita. Jokainen projektissa osallisena oleva suunnittelija 

toteuttaa valittua toimintamallia samalla tavalla. Läpi käydään Kuivaketju10-riskilista 

ja -todentamisohje ja niiden erityispiirteet tarkennetaan hankkeeseen. Riskilistalta 

voi poistaa kohtia vain, mikäli rakennettavassa kohteessa ei ole kyseistä asiaa ra-

kennettavissa ollenkaan. Kun listaus on valmis, se käydään läpi hankkeen kosteus-

koordinaattorin kanssa ja tällä hyväksytetään hankkeen lopullinen riskilista ja toden-

tamisohje. (Kuivaketju10, [viitattu 19.3.2019].) 

Kuivaketju10-todentamisohjetta ja -riskilistaa käytetään suunnittelun apuna tarkis-

tuslistana. Suunnitelmien tavoitteena on tehdä yksityiskohtaiset ratkaisut riskikoh-

tien toteuttamiseen. Loppuvaiheessa suunnittelua suunnittelijat arvioivat urakoitsi-

jan ja koordinaattorin kanssa, voiko riskikohtien suunnitelmat toteuttaa. Suunnitteli-

jat osallistuvat lisäksi työmaakokouksiin, joissa käsitellään kunkin suunnittelijan 

suunnittelualaa tai heidän suunnitelmiaan koskevia asioita. Lisäksi he perehdyttävät 

tehdyt suunnitelmat pääurakoitsijan työmaaorganisaatiolle. (Kuivaketju10, [viitattu 

19.3.2019].) 

Suunnittelijoiden tulee tarkentaa ja muokata urakoitsijan tarkistuslistaa omansa pe-

rusteella. Urakoitsijan listaa läpikäydessä pitää samalla lailla ottaa huomioon hank-

keen erityispiirteet. Tavoitteena on löytää merkittäviä keinoja dokumentoida ja to-

dentaa riskejä sisältävien työvaiheiden toteutus. Urakoitsijan tarkistuslistaan ei silti 

tulisi lisätä määrällisesti uusia kohtia. Hankkeen lopullinen Kuivaketju10-todenta-

misohje ja -riskilista muodostetaan suunnittelijoiden tekemän pohjalta. Listat käy-

dään vielä läpi koordinaattorin ja kaikkien suunnittelijoiden kanssa perusteellisesti. 

Kun eri osapuolet ovat kaikki samaa mieltä tarkennuksista ja sisällöstä, hyväksytään 

ohjeet käyttöön. Listoista tehdään kirjalliset dokumentit, jotka kaikki osapuolet alle-

kirjoittavat. (Kuivaketju10 Suunnittelun ohjekortti 2018.) 
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2.3 Työmaatoteutus 

Pääurakoitsijalle jää työmaa-aikainen vastuu noudattaa Kuivaketju10:ä. Työntekijät 

täytyy perehdyttää toimintamalliin ja lisäksi pääurakoitsijan vastuulla on esimerkiksi 

huolehtiminen olosuhdehallinnan onnistumisesta. Tärkein pääurakoitsijan tehtävä 

on dokumentoida ja todentaa riskejä sisältävien työvaiheiden toteutus onnistuneesti 

urakoitsijan tarkastuslistan todentamisohjeen mukaisesti, kuten esimerkiksi taulu-

kossa 2 on näytetty. Vaikka työmaalla olisi tilaajan palkkaamia sivu-urakoitsijoita, 

Kuivaketju10:n toteutuksen päävastuu on silti pääurakoitsijalla. Tilaaja sopii toimin-

tamallin käyttämisestä myös sivu-urakoitsijoiden kanssa. (Kuivaketju10 Työmaato-

teutuksen ohjekortti 2018.) 
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Taulukko 2. Urakoitsijan tarkastuslista (Kuivaketju 10 Työmaatoteutuksen ohje-
kortti 2018). 

 

2.3.1 Perehdyttäminen Kuivaketju10:iin 

Suunnittelijat yhdessä kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa perehdyttävät pää-

urakoitsijan työmaaorganisaation todentamisohjeeseen ja niitä vastaaviin suunnitel-

miin. Yhtenä tavoitteena on ennaltaehkäistä väärinkäsityksiä suunnitelmien tulkin-

nanvaraisuuksista avaamalla suunnitteluratkaisujen takana olevia syitä. Vaativuu-

deltaan normaaleissa kohteissa kosteudenhallintakoordinaattori hoitaa perehdytyk-

sen ilman suunnittelijoita. Mikäli on mahdollista, voivat ottaa osaa perehdytykseen 



 

 

15 

jo tässä vaiheessa. Kuivaketju10:in perehdytysvastuu työmaan kaikille työntekijöille 

on pääurakoitsijalla. Tilaisuudessa pitää käydä läpi vähintään todentamisohjeessa 

oleva urakoitsijan tarkastuslista sekä toimintamallin perusperiaatteet. Työntekijöi-

den pitää tuntea työvaiheet ja onnistunut suoritus todennetaan. Koordinaattorin tu-

lee ohjeistaa urakoitsijaa kirjallisesti perehdytyksen sisällöstä vaativissa hank-

keissa. (Kuivaketju10 Työmaatoteutuksen ohjekortti 2018.) 

2.3.2 Olosuhdehallinnan varmistaminen 

Kuivaketju10:ssä on suoraan rakennustyömaan olosuhdehallintaan liittyviä kohtia. 

Listan yhtenä kohtana on rakenteiden ja materiaalien kastuminen, mikä voi johdan-

naisesti vaurioittaa koko rakennusta. Tämän torjumiseksi rakenteiden suojaus tulee 

olla kunnossa rakennusaikaisen ohjeistuksen mukaan sekä materiaalien kastumi-

nen tulee estää. Työmaalle pitää valita henkilö, joka työpäivän päätteeksi varmistaa 

kastumiselle alttiiden rakenteiden ja materiaalien suojauksen. Lisäksi sääsuojauk-

sen vastuusta huolehtimisen tulisi olla jokaisen työntekijän yhteinen asia. (Kuiva-

ketju10 Työmaatoteutuksen ohjekortti 2018.) 

 Varastointialueen suunnitteluun tulee käyttää aikaa ennen työmaan alkua. Kohtee-

seen pitää järjestää varastotiloja erilaisten materiaalien olosuhdevaatimusten mu-

kaisesti. Materiaalien asentamien rakennuskohteeseen tulee suorittaa suunnitteli-

joiden antamien ohjeiden ja materiaalitoimittajan antamien asennusohjeiden mukai-

sesti. Mikäli rakenteet pääsevät kastumaan, materiaalit tulee lähtökohtaisesti vaih-

taa uusiin ennen kuin niitä aletaan kuivattamaan. Mikäli materiaalit ovat päässeet 

turmeltumaan, niiden käyttäminen on ehdottomasti kiellettyä. (Kuivaketju10 Työ-

maatoteutuksen ohjekortti 2018.) 

Olosuhdehallintaan toisena erityisenä riskikohtana on kosteat betonirakenteet. Mi-

käli kosteita betonirakenteita aletaan päällystämään, on vaarana päällystemateriaa-

lin turmeltuminen. Työmaalla tulee tämän välttämiseksi järjestää sellaiset olosuh-

teet, että betonirakenteilla on mahdollisuus kuivua. Tehokas kuivuminen alkaa 

vasta, kun kuivatettavan tilan suhteellinen kosteus on alle 50 % ja lämpötila on noin 

20 °C. Jotta olosuhteet saadaan sopiviksi, voidaan joutua lisäämään kosteuden 
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poistajia, tuuletusta ja kuivatettavan tilan lämpötilaa. Betonirakenteista ja niiden kui-

vumisesta tulee tehdä kuivumisaika-arviot. Lisäksi betonin kuivumista pitää seurata 

erilaisin kosteusmittauksin. Tämän lisäksi betonista tulee mitata kosteuspitoisuus 

ennen päällystyksiin ryhtymistä, ja päällystyskosteuksien raja-arvojen tulee olla mit-

tauskonsultin ja suunnittelijan raja-arvojen sallimissa rajoissa ennen päällysmateri-

aalien asennusta. Alitus varmistetaan ottamalla ammattimaisesti kosteusmittaus 

kriittisistä paikoista. (Kuivaketju 10 Työmaatoteutuksen ohjekortti 2018.) 

2.3.3 Riskikohtien toteutus ja dokumentointi 

Suunnittelijoiden tarkentamassa todentamisohjeessa on urakoitsijan tarkistuslista, 

jossa riskejä sisältäviä työvaiheita esitetään. Työvaiheiden onnistunut toteutus pitää 

dokumentoida ja todentaa. Kuivaketju10:ssä urakoitsijan päätehtävä on todentaa 

työvaiheiden onnistuminen tarkistuslistan mukaisesti. Dokumentointivelvoite var-

mistaa, että dokumentoinnit tehdään oikeaan aikaan ja määrätyllä tavalla. Todenta-

misvastuu säilyy pääurakoitsijalla, vaikka työvaiheita, jotka sisältävät riskikohtia, 

suorittaisikin aliurakoitsija. Todentamisen kokonaisvastuu täytyy määrittää kosteu-

denhallintakoordinaattorin hyväksymällä ihmisellä. Kyseisellä henkilöllä pitää olla 

tarpeeksi resursseja tehtävän kunnolliseen suorittamiseen. Henkilö on lisäksi pää-

urakoitsijan puolelta vastaavana siitä, että työvaiheet ja niiden onnistuminen toden-

netaan tarkistuslistan mukaan. Ulkopuolisen kosteudenmittaajan käyttämisestä to-

dentamisessa tulee sopia kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa. Kosteudenhal-

lintakoordinaattori voi halutessaan myös itse todentaa riskejä sisältävien työvaihei-

den onnistumisen urakoitsijan tarkistuslistan mukaan. (Kuivaketju10 Työmaatoteu-

tuksen ohjekortti 2018.) 

 

2.4 Käyttöönotto 

Rakennuksen käyttöönottovaihe. Kuivaketju10:ssä rakennuksen käyttöönotto ja-

kaantuu kahteen erilliseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa pääurakoitsijan 

tehtävänä on dokumentoida ja todentaa riskejä sisältävien työtehtävien toteutus 
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urakoitsijan tarkistuslistan mukaisesti, kuten työmaatoteutuksen vaiheessa. Lis-

tassa on mainittu riskikohtia, jotka sisältyvät nimenomaan käyttöönottovaiheeseen. 

(Kuivaketju 10, [viitattu 25.3.2019].] 

Rakennuksen tuleva huoltohenkilökunta ja uudet käyttäjät tulee opastaa rakennuk-

sen ylläpitoon ja käyttämiseen ensimmäisen vaiheen päätteeksi. Rakennuksen laa-

dukas ylläpito rakennuksen käyttöönoton jälkeen tarvitsee rakennuksen huoltokir-

jan, joka luodaan viimeistään tässä vaiheessa. Lopullisesti toimintamallin onnistu-

minen arvioidaan käyttöönoton toisessa vaiheessa. Arvioinnin perustana käytetään 

koordinaattorin raportointia ja seurantaa koko hankkeen ajalta. Lisäksi arvioidaan 

urakoitsijan tarkistuslistan dokumentointia. Mikäli hanke onnistuu, sille voidaan ha-

kea Kuivaketju10-statusta. Tiivistettynä ja asian esittämisen helpottamiseksi on laa-

dittu taulukko 3. (Kuivaketju10 Käyttöönoton ohjekortti 2018.)  

Taulukko 3. Rakennuksen käyttöönottovaihe (Kuivaketju10 Käyttöönoton ohjekortti 
2018). 

 

Riskikohtien toteutuksen todentaminen. Rakennuksen pitkäaikaiskestävyyden 

varmistaa onnistunut käyttöönottovaihe. Kyseiseen toimintavaiheeseen tulee varata 

riittävästi aikaa rakentamisvaiheen päätteeksi. Sopiva aika vaihtelee kohteen suu-

ruudesta muutamista viikoista jopa kuukausiin. Taloteknisten laitteiden säätäminen 

ja niiden onnistumisen varmistus erilaisin mittauksin vie erityisesti aikaa. Lisäksi mit-
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tauksista tulee laatia dokumentti, jossa käy ilmi päivämäärä ja henkilö, joka mittauk-

set on tehnyt, taulukko 4. Varmistaminen on erityisen tärkeää, koska talotekniikan 

käyttöön ottaminen sisältää riskejä, joiden realisoituminen useita vuosia myöhem-

min voi johtaa kosteusvaurioihin. (Kuivaketju 10 Käyttöönoton ohjekortti 2018.)  

Taulukko 4. Mittauspöytäkirja (Kuivaketju10 Käyttöönoton ohjekortti 2018). 

 

Rakennuksen huoltoyhtiön ja käyttäjän opastus. Toteutusvaiheen lopuksi tuleva 

rakennuksen käyttäjä, mahdolliset huoltohenkilöt, urakoitsija, koordinaattori ja LVI-

suunnittelija kiertävät rakennukset läpi. Haastavissa kohteissa kierroksella ovat 

myös muut suunnittelijat. Rakennuksen oikeaoppisen käyttöönoton varmistavat 

koordinaattori, suunnittelija(t) ja urakoitsija. Tarkistettavana ovat muun muassa 

kaikki talotekniset laitteet. Tarkistettavana on laitteiden suunnitelmien mukaisuus, 
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mittausten asianmukaisuus sekä se, että laitteet on säädetty oikein. (Kuivaketju10 

Käyttöönoton ohjekortti 2018.) 

Huoltohenkilökunta ja rakennuksen käyttäjä tulee perehdyttää rakennuksen ylläpi-

toon ja käyttöön yksityiskohtaisesti. Perehdyttämisessä tulee keskittyä ylläpitoriskei-

hin ja niiden perusteisiin. Perehdytystilaisuudessa rakennuksen huoltokirjan tulee 

olla valmis, jotta siihen voi tutustua tilaisuuden aikana. Käyttöönottovaiheen pereh-

dytystilaisuuden sisältö pitää dokumentoida. Dokumentointiin voi käyttää esimer-

kiksi videokuvausta. Tilaisuudesta pitää kerätä talteen kaikki materiaali, mikä liittyy 

perehdytykseen. Kaikki edellä mainittu materiaali lisätään rakennuksen huoltokir-

jaan. Dokumentoinnin päävastuussa on kosteudenhallintakoordinaattori yhdessä 

urakoitsijan ja suunnittelijoiden avustuksella. Dokumentoinnin laadun rakennuksen 

ylläpitoa koskevissa asioissa tulisi olla laadultaan sellaista, että mikäli rakennuksen 

huoltoyhtiö tai käyttäjä vaihtuisi, niin siltikin kaikki ylläpitoa koskeva tarpeellinen tieto 

siirtyisi käyttäjältä toiselle. (Kuivaketju10 Käyttöönoton ohjekortti 2018.) 

Kuivaketju10:n onnistumisen arviointi. Lopullinen arviointi hankkeen onnistumi-

sesta tapahtuu käyttöönoton toisessa vaiheessa. Koordinaattori suorittaa arvioinnin 

yhdessä urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa. Arvioinnin tulisi perustua Urakoit-

sijan tarkistuslistan dokumentointiin sekä kosteudenhallintakoordinaattorin koko ra-

kennusaikaiseen raportointiin ja seurantaan. Onnistunut toimintamalli edellyttää, 

että kaikkien riskikohtien torjunnassa ollaan onnistuttu niin työmaavaiheessa, suun-

nittelussa kuin käyttöönotossa. Arviointi suoritetaan käyttöönoton päätteeksi. (Kui-

vaketju10 Käyttöönoton ohjekortti 2018.) 

Mikäli riskikohtien toteutuksen taso ei saavuta suunnitelmissa esitettyjä tavoitteita 

tulee tilanne arvioida urakoitsijan, koordinaattorin ja suunnittelijoiden kesken. En-

simmäisenä tavoitteena on korjata puutteelliset toteutukset vastaamaan suunnitel-

mia. Mikäli korjaaminen ei ole jostain syystä mahdollista, arvioidaan kuinka suuren 

kosteusriskin puute voi aiheuttaa rakennukselle. Mikäli arvio riskistä sitä edellyttää, 

voidaan rakennukselle määrätä käytönaikaista seurantaa liittyen riskiin. Tehdyssä 

päätöksessä ilmoitetaan myös mittausmenetelmä ja mittauspaikka. Toimintamallin 

onnistumisten ja mahdollisten toteutusten eroavaisuudet suunnitelmiin kasataan 

loppuyhteenvedoksi, josta muodostetaan raportti. Mikäli raporttiin jää korjaamatto-

mia eroavaisuuksia toteutusten ja suunnitelmien välille, pitää pystyä esittämään 
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käytönaikaiset seurantatoimenpiteet tai eroavaisuuksien merkityksettömyys. Ti-

laaja, suunnittelijat, urakoitsija ja kosteudenhallintakoordinaattori hyväksyvät loppu-

raportin. (Kuivaketju10 Käyttöönoton ohjekortti 2018.) 

Kuivaketju10-status. Kohteelle voidaan hakea onnistumisen myötä Kuivaketju10-

statusta. Rakentamisen Laatu RALA ry myöntää statuksen. Statuksen saavutta-

mista edellyttää se, että sovittujen kriteerien tulee täyttyä. Kriteerit perustuvat raken-

nushankkeen aikana kerättyihin dokumentteihin. Minimissään tarvittavat dokumentit 

ilmenevät taulukossa 5.  

Taulukko 5. Kuivaketju10 status (Kuivaketju 10 Käyttöönoton ohjekortti 2018). 

 

Raporttien asianmukaisuus todetaan RALA:ssa sen jälkeen, kun mainitut raportit on 

toimitettu. Tilaaja säilyttää hankkeen aikana kertyneitä todentamisdokumenttejä. Mi-

käli RALA hyväksyy dokumentit, kiinteistölle myönnetään Kuivaketju10-status. Mai-

ninta on osoitus siitä, että toimintamalli on toteutettu ja onnistunut toimintamallin 

periaatteiden mukaisesti. Lisäksi statuksen myötä tulee ilmi, että kohteessa on tor-

juttu kaikki merkittävät kosteusriskit. (Kuivaketju 10 Käyttöönoton ohjekortti 2018.) 

Mikäli tavoitteena on virallisen Kuivaketju10-statuksen saavuttaminen, hankkeesta 

pitää ilmoittaa RALAan mieluusti jo tilaamisvaiheessa, mutta kuitenkin viimeistään 

sitten, kun hanke on julkistettu. Hankkeen etenemisen avoin raportointi RALAan on 

edellytys statuksen saamiselle. RALA kirjaa hankkeen etenemisestä rekisteriin, joka 

on avoimesti katseltavana RALAn verkkosivujen avulla. (Kuivaketju10 Kosteuden-

hallintakoordinaattorin ohjekortti 2018.) 
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2.5 Käyttö 

Kosteudenhallintakoordinaattori, suunnittelijat ja urakoitsija laativat huoltokirjaan 

osion koskien Kuivaketju10:ä, taulukko 6. Osiossa käsitellään kohtia, jotka kuuluvat 

käytönaikaiseen ylläpitoon. Oikeanlaiset ylläpitotoimet ovat tärkeitä, jotta rakennus 

pysyy koko elinkaarensa ajan kuivana ja terveellisenä. Osiossa käsiteltävistä riski-

kohdista tulee olla mainittuna tarvittavat tarkastukset ja huollot. Lisäksi osiossa tulee 

mainita tarvittavat kunnossapitoa koskevat jaksot toimenpiteineen. Huoltokirjassa 

tulee olla mainittuna materiaalivalmistajien kirjaamat ohjeet ylläpidosta. Kaikesta 

Kuivaketju10:iin liittyvistä toimenpiteistä tulee esittää dokumentointiohjeistus. Hy-

vänä esimerkkinä voi käyttää todentamisohjeen urakoitsijan tarkistuslistaa ja käyt-

tää samanlaista dokumentointimenetelmää. Kuivaketju10-statuksen säilyttäminen 

edellyttää käytönaikaisia arviointeja säännöllisesti. Ensimmäinen arviointi suorite-

taan noin kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen ennen takuuajan päättymistä. Tämän 

jälkeen arviointeja suoritetaan viiden vuoden sykleissä. Kuivaketju10-statuksen uu-

delleenarvioinnit ovat vapaaehtoisia. (Kuivaketju 10, [viitattu 26.3.2019].)  

Taulukko 6. Huoltokirjan kuivaketju10-osion toteutus (Kuivaketju10 Käytön ohje-
kortti 2018). 

 

Rakennuksen tarkkailu. Kuivaketju10-status on osoitus rakennusprosessin onnis-

tuneesta suorituksesta, jolloin rakennus on kuiva ja sitä on terveellistä käyttää. Ra-
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kennusprosessin onnistuminen ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä osa kosteusvauri-

oista syntyy kiinteistön ylläpidon puutteellisuudesta. Terveen ja kuivan rakennuksen 

vuoksi Kuivaketju10-toimintamalli jatkuu rakennuksen elinkaaren ajan. Kiinteistöä 

tulee huoltaa ja kunnossapitää suunnitelmallisesti kosteusvaurioiden välttämiseksi. 

Rakennuksen käyttäjän yhtenä tehtävänä on muun muassa rakennuksen tarkkailu. 

Tarkkailun avulla mahdolliset poikkeamat on mahdollista havaita nopeasti. Raken-

nuksen monimutkaisuudesta riippuen on tärkeää käyttää kiinteistön ylläpidon apuna 

ammattimaista kiinteistönhuoltoa. (Kuivaketju10 Käytön ohjekortti 2018.) 

Rakennuksen huoltokirja. Ylläpitotoimenpiteiden tulee perustua rakennuksen 

huoltokirjaan ja käyttöohjeeseen. Kunnollinen kunnossapito ja korjaavat huoltotoi-

met varmistavat kohteen alkuperäisen laatutason. Mikäli huoltotoimenpiteitä laimin-

lyödään rakennukselle asetetut käyttöikätavoitteet eivät välttämättä täyty. Huoltokir-

jan ja käyttöohjeen tulee sisältää maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakennusase-

tuksen mukaan tarpeeksi tietoa kiinteistöstä ja sen osista huollon ja kunnossapidon 

järjestämiseksi. Ohjeiden pitää sisältää yksinkertainen ohjeistus käyttäjää ja yllä-

pito-organisaatiota varten. Huoltokirjassa tulee esittää kunnossapitoa varten raken-

nusosien käyttöikätavoitteet, kunnossapitotoimenpiteet sekä kunnossapitojaksot. 

Rakennuksen huoltoa varten kirjassa pitää määritellä tarvittavat huoltotoimenpiteet 

ja tarkastukset. (Kuivaketju10 Käytön ohjekortti 2018.) 

Kuivaketju10-statuksen uudelleenarviointi. Rakennukselle myönnetyn Kuiva-

ketju10-statuksen uudelleenarviointi on vapaaehtoista. Ensimmäinen arviointi suo-

ritetaan kahden vuoden kuluttua rakennuksen valmistuttua ennen takuuajan päätty-

mistä. Tämän jälkeen arviointi on mahdollista suorittaa viiden vuoden välein. Ensim-

mäisessä uusinta-arvioinnissa on mukana hankkeen aikana toiminut kosteudenhal-

lintakoordinaattori. Myöhemmissä arvioinneissa mukana voi olla eri henkilö kuin al-

kuperäinen kosteudenhallintakoordinaattori. Ylläpidosta vastaava henkilö tarkastaa 

kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa rakennuksen toimintakunnon. Tarkastuk-

sessa tutkitaan teknisten järjestelmien toimivuus ja huoltokirjaan merkityt riskikoh-

dat liittyen Kuivaketju10-osioon. (Kuivaketju10 Käytön ohjekortti 2018.) 

Statuksen ylläpitäminen edellyttää huoltokirjaan merkittyjen kuivaketju10-osioon liit-

tyvien dokumentointien ja toimenpiteiden suunnitelman mukaista hoitamista. Mikäli 
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rakennusta on ylläpidetty ja hoidettu asiaankuuluvasti, kosteudenhallintakoordinaat-

tori kirjoittaa tarkastuksesta hyväksytyn raportin, mikä taas toimitetaan RALAan, 

missä statuksen jatkamista joko jatketaan tai sen voimassaolo perutaan. Vaikka sta-

tuksen arviointi myöhemmissä vaiheissa onkin vapaaehtoista, merkitsee status ra-

kennuksen oikeanlaista käyttämistä ja kunnollisia huoltotoimenpiteitä. Täten status 

parantaa kiinteistön markkina-arvoa ja voi helpottaa esimerkiksi uusien vuokralais-

ten löytämistä, lisäksi se mahdollistaa rakennukselle pidemmän elinkaaren. Tär-

keintä on silti se, että rakennus ja sen rakenteet pysyvät kuivana ja terveellisenä 

oman elinkaarensa ajan. (Kuivaketju10 Käytön ohjekortti 2018.) 

2.6 Riskilista 

Kuivaketju10-riskilista, taulukko 7, ja todentamisohje ovat koko toimintamallin ydin. 

Listassa on kerättynä kymmenen keskeistä kosteuden aiheuttamaa riskiä. Siltikään 

listasta ei löydy kaikkia mahdollisia kosteusriskejä. Voi olla, että tulevaisuudessa 

listaa päivitellään ja osa sen nykyisistä osista poistuu, mikäli niiden merkittävyys 

rakentamisessa vähenee. Listan aiheet perustuvat suomalaisessa rakentamisessa 

yleisesti esiintyviin ja havaittaviin ongelmiin. Listan keskeinen ajatus on, että siinä 

esitetään tämän hetken keskeiset ongelmat ja keinot, joilla kyseiset kosteusriskit on 

mahdollista välttää. (Kuivaketju10, [viitattu 26.3.2019].)  
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Taulukko 7. Riskilista (Kuivaketju10 Riskilista 2018). 

 

Kuivaketju10:ssä urakoitsijan ja suunnittelijoiden tärkein työkalu on todentamisohje. 

Siinä esitetään riskilistan riskejä ja niiden torjunta suunnitteluvaiheessa. Suunnitte-

luvaiheessa listaa kutsutaan ”Suunnittelijan tarkistuslistaksi” ja työmaavaiheessa 

”Urakoitsijan tarkistuslistaksi”. Suunnittelijan versio antaa eri aloilla toimiville suun-

nittelijoille yksityiskohtaisen listauksen asioista, joiden esitys pitää esittää suunnitel-

missa riskikohtien torjumiseksi. Urakoitsijan versiossa listasta löytyy keinoja, joilla 

työvaiheiden dokumentointi ja riskikohtien onnistuneet työvaiheet todennetaan. 

(Kuivaketju10, [viitattu 26.3.2019].) 

2.6.1 Maanvaraisten rakenteiden kastuminen 

Mikäli maasto kallistaa rakennuksen suuntaan, on mahdollista, että pintavedet kas-

televat rakennuksen perustukset. Tämän torjumiseksi rakennuksen ympäröivää vä-

himmäiskallistusta pidetään kolmen metrin etäisyydelle asti 1:20, eli 15 cm kolmen 

metrin matkalla. Maanpinnan riittävät kallistukset kuuluvat osaksi tontin toimivaa 

kuivatusjärjestelmää. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 
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Rakennuksen vierustat ja alusrakenteet kuivatetaan toimivalla salaojitusjärjestel-

mällä. Toimivan salaojitusjärjestelmän avulla pystytään estämään kosteuden siirty-

minen maapohjasta rakenteisiin. Yhtenäiseen salaojitusjärjestelmään sisältyy varsi-

naisen salaojaputkitus ja oikeanlaiset ja paksuiset maa-aineskerrokset. Salaojaput-

ken yläpinnan korkeuden tulee aina olla perustusten alapinnan alapuolella tai sok-

kelin ja anturan välissä pitää olla riittävä kapillaarikatko. Salaojaputkiston ja pohja-

maanpinnan kaltevuuksien tulee olla riittävä, jolloin veden virtaus on aina kokooja-

kaivoa kohti. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

Kohteelle tulee tehdä kunnollinen pintavesisuunnitelma. Pintavesisuunnitelmassa 

tulee johtaa pinta- ja sadevedet hallitusti pois kaikilta vettä läpäisemättömiltä pin-

noilta ja kattopinnoilta. Sade- ja pintavedet tulee ohjata pois rakennuksen lähetty-

viltä myös poikkeustilanteissa. Esimerkiksi varsinaisen järjestelmän tukkeutumisen 

varalta tulee olla vaihtoehtoinen sadevesijärjestelmä. Mikäli varsinainen järjestelmä 

tukkiutuu, voidaan vedet johtaa esimerkiksi pintoja pitkin pois rakennuksen lähetty-

viltä. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

2.6.2 Ulkoseinän vesivuodot 

Ulkoseinärakenteesta pitää löytyä yhtenäinen vesitiivis kerros, jottei sadevedet 

pääse tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle. Tyypillisiä ongelmakohtia seinä-

rakenteessa ovat esimerkiksi ovi- ja ikkunaliittymät. Tästä syystä julkisivupinnassa 

tai sen takana täytyy olla roiskeidenpitävä yhtenäinen pinta tai kerros, jolla veden 

tunkeutuminen syvemmälle rakenteisiin estetään. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 

läpivientien, liitoksien ja liittymien detaljisuunnitteluun. Seinärakenteen rakenteiden 

tulee silti mahdollistaa rakennuksen sisältäpäin tulevan vesihöyryn poistuminen. 

(Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

Mikäli julkisivupinnan taakse pääsee tunkeutumaan vettä, pitää se johtaa pois sei-

närakenteesta hallitusti. Vedenpoistoon käytetään pääsääntöisesti pellityksiä tai bi-

tumikermikaistoja seinän alareunassa, seinien epäjatkuvuuskohdissa sekä ovi- ja 

ikkuna-aukkojen yläpuolella. Kosteusrasituksen jälkeen rakenteen tulee pystyä kui-

vumaan tarpeeksi nopeasti. Rakenteen kuivuminen edellyttää julkisivupinnan ta-

kaista tuuletusta rakenteellisen vedenpoiston lisäksi. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.)  
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2.6.3 Vesikaton läpäisevä vesisade 

Suunnitelmissa tulee esittää ylösnostojen ja läpivientien toteutustapa vesitiiviisti. 

Aluskatteen tulee olla niin vesitiivis, että rakenne pärjäisi ilman varsinaista katetta-

kin. Ongelmia muodostuu, mikäli sadevesi tunkeutuu vesikatteen läpi ja onnistuu 

tunkeutumaan aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan. Suunnittelussa tulee huomi-

oida myös tuulenpaineesta johtuva sadeveden ylöspäin nousu aluskatetta pitkin. 

Mikäli rakenteet toteutetaan oikein, vesikatteen läpäissyt vesi poistuu ulkoseinära-

kenteen ulkopuolelle aluskatetta pitkin tunkeutumatta yläpohjaan tai muualle raken-

teisiin. Esimerkiksi huopakattoja tai muita aluskatteettomia vesikattoratkaisuja kos-

kevat tiiveyden kannalta samat vaatimukset kuin aluskatetta. (Kuivaketju10 Riski-

lista 2018.) 

Vesikatto toimii kunnolla vain ehjän ja yhtenäisen aluskatteen avulla. Koska alus-

katteen vaihtaminen käytännössä vaatii myös vesikatteen uusintaa, pitää aluskat-

teen tiiveyden, osien ja muiden siihen liittyvien osien käyttöiän olla elinkaareltaan 

varsinaisen vesikatteen kanssa yhtä pitkät. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

2.6.4 Ilmansulun vuotokohdat 

Ilmansulkukerroksessa kosteus siirtyy vuotokohdista yläpohja- ja ulkoseinärakentei-

siin. Olosuhteiden muuttuessa höyry tiivistyy siellä vedeksi. Tästä syystä suunnitte-

lijoiden täytyy suunnitella detaljit ovi- ja ikkuna-aukkojen sekä läpivientien ja raken-

netyyppien väliset liitokset ilmatiiviiksi. Liitosdetaljien mittakaavan pitää olla vähin-

tään 1:5. Ilmansulkukerroksena käytetään normaalisti tiivistä ulkorakennetta tai höy-

rynsulkumuovia. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

Rakennuksen riittävällä ilmatiiveydellä voidaan varmistaa, ettei rakennuksessa ole 

ilmanvuotokohtia. Ilmanvuotokohtien kautta ylimääräisen kosteuden on mahdollista 

siirtyä rakenteisiin. Tästä syystä suoritetaan lämpökuvaus ennen sisälevytystä. Ra-

kennukseen muodostetaan alipaine kuvauksen ajaksi. Alipaineistukseen voi käyttää 

esimerkiksi kanavapuhaltimia. Viralliseen tiiveysmittaukseen voidaan ottaa mukaan 
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lämpökuvaus, joka suoritetaan rakennuksen käyttöönoton yhteydessä. Ilmanvuoto-

luvun pitää pysyä alle 1:ssä sisäpuolisessa mittauksessa. (Kuivaketju10 Riskilista 

2018.)  

2.6.5 Ilmanvaihdon puutteellinen toiminta 

Rakennuksen ilmanvaihdon tulee olla mitoitettu sen käyttäjien ja käyttötavan perus-

teella. Rakennuksen käyttöönotossa ilmanvaihdon säädöille pitää varata tarpeeksi 

aikaa. Ilmavirtojen säätö tulee säätää siten, että painesuhteet ovat rakennuksessa 

mahdollisimman lähellä tasapainotilannetta. Tilakohtaisten ilmamäärien ja kokonai-

silmanvaihtokertoimen pitää vastata nykyisiä määräyksiä. Toisin sanoen järjestelmä 

pitää säätää vastaamaan suunnitelmia ja ilmamäärät tulee mitoittaa tarpeeksi suu-

riksi. Mikäli ilmanvaihto on mitoitettu väärin, se ei poista kosteutta tilasta, vaan pa-

kottaa ylimääräisen kosteuden siirtymään ympäröiviin rakenteisiin. (Kuivaketju10 

Riskilista 2018.) 

Märkätiloissa käytöstä johtuva kosteuskuorma tulee poistaa. Ylimääräinen kosteus 

on poistettavissa riittävällä tulo- ja poistoilmamäärillä. Oikein säädetyllä ilmanvaih-

dolla märkätilat saadaan kuivatettua vaurioittamatta rakenteita. Aikataulullisesti pin-

tojen pitäisi olla kuivattuna käytön jälkeen noin puolessa tunnissa. Jotta kuivattami-

nen olisi tehokasta, tulisi märkätiloissa käyttää manuaalisesti tehostettavaa tai au-

tomatisoitua ilmanvaihtoa. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

2.6.6 Vesiputkien vuodot 

Koeponnistuksella tulee varmistaa lämmitys- ja käyttövesiputkien tiiveys. Ponnistus 

tulee tehdä putkille ennen niiden peittämistä, kun kaikki liitososat ovat näkyvillä. 

Koeistusta suorittaessa pitää ottaa huomioon mahdolliset materiaalit ja niiden erilai-

set vaatimukset koemenetelmää valittaessa. Kiinteistöön muodostuu laajat vesiva-

hingot, mikäli vesiputket pääsevät rikkoutumaan. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

Rakennuksissa laajoja vesivahinkoja aiheuttaa käyttövesiputkien vuodot. Tästä 

syystä vesiputket asennetaan aina suojaputkiin, joissa mahdollinen vuoto purkautuu 
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lattiakaivolliseen tilaan, jonka pintarakenteet kestävät kosteutta. Hälytysjärjestelmä 

pienentää lämmitysverkoston ja käyttövesiputkien vuotojen vahingon riskiä. Häly-

tysjärjestelmä ei siltikään korvaa rakenteellisia ratkaisuja, joilla mahdolliset vuodot 

tuodaan ilmi. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

2.6.7 Märkätilan pintojen vesitiiveys 

Huonosti toteutetuissa märkätiloissa kosteus pääsee vaurioittamaan ympäröiviä ra-

kenteita. Tästä syystä lattiapinnan pitää kallistaa riittävästi lattiakaivoja kohti koko 

alaltaan ja lattian pinnan tulee olla niin tasainen, ettei vesi pääse lammikoitumaan 

lattialle. Tämän toteutumiseksi pitää suunnitelmiin merkitä lattian korkotasot vähin-

tään jokaiselle nurkalle, lattiakaivolle ja kynnykselle. Pintojen tasaisuus ja korkeus-

tasot tulee tarkistaa ennen vedeneristystöiden aloitusta. (Kuivaketju10 Riskilista 

2018.) 

Märkätiloissa tulee välttää läpivientejä niin lattiassa kuin seinissäkin. Ainoastaan 

viemäreitä varten saa tehdä välttämättömimmät läpiviennit lattiapintaan. Läpiviennit 

pitää tehdä riittävän etäälle roiskevesialueelta, lukuun ottamatta lattiakaivon läpi-

vientiä. Läpivientien katkaisukohdan tulee olla niin korkealla, että niiden vesieristä-

minen on mahdollista. Lisäksi läpiviennit pitää mitoittaa tarpeeksi kauas viereisistä 

pinnoista. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

Märkätiloissa vedeneristyksiä suorittavalla henkilöllä pitää olla märkätilojen vedene-

ristäjän sertifikaatti. Eristettäville pinnoille pitää saada kauttaaltaan tarpeeksi paksu 

eristekerros. Asentajalla pitää olla käytössään tarvittavat detaljipiirrokset lattiakaivo-

jen, hanakulmarasioiden, tulvakynnysten sekä muiden läpivientien yksityiskohdista 

voidakseen liittää rakenteet vedeneristykseen. Kun vedeneristys on valmis, sen kui-

vakalvon paksuus varmistetaan luuppimittauksella. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

2.6.8 Betonirakenteiden päällysteiden vaurioituminen 

Betonirakenteiden kuivaus tapahtuu oikeissa olosuhteissa, eli lämmön ja kosteus-

pitoisuuden ollessa sopivat. Suotuisat olosuhteet tehokkaalle kuivumiselle on ilman 
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lämpötilan ollessa +20 oC ja ilman suhteellisen kosteuden alittaessa 50 %. Mikäli mär-

kiä betonirakenteita päällystetään, betonista vapautuva kosteus voi vahingoittaa pääl-

lysmateriaalin. Jotta olosuhteet saadaan sopiviksi, voidaan yleistä lämpötilaa joutua 

nostamaan ja lisäämään tuuletusta tai kosteudenpoistajia. Mikäli betoni kuivuu liian no-

peasti, vaaraksi muodostuu betonipinnan halkeilu. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

Käytettävän päällysmateriaalin ja mahdollisesti käytettävän kiinnitysliiman säilymi-

nen varmistetaan betonin riittävällä kuivattamisella. Kuivumista seurataan kosteus-

mittauksin ja betonirakenteiden pinnoituskelpoisuus osoitetaankin asiantuntijan te-

kemien mittauksien perusteella. Mittaustekniikan epätarkkuus huomioiden suunnit-

telijan ja mittauskonsultin asettamien raja-arvojen tulee alittua ennen päällystystöi-

den aloittamista. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

2.6.9 Materiaalien kastuminen 

Työmaalla varastoinnin sijaan tulisi suosia täsmätoimituksia. Mikäli tämä ei ole mah-

dollista, tulee käytettävien materiaalien suojaus hoitaa huolellisesti, etteivät materi-

aalit pääse kastumaan. Mikäli materiaaleja pääsee kuitenkin kastumaan jostain 

syystä, on rakennesuunnittelijan arvioitava, voiko materiaalit kuivata vai pitääkö ne 

korvata uusilla. Jos kuivaaminen on mahdollista, rakennesuunnittelija päättää, mi-

ten kuivaus tulee suorittaa. Turmeltuneiden ja kastuneiden materiaalien asentami-

nen rakennukseen on kielletty. Työmaan varastointialueen ja materiaalien varas-

toinnin pitää olla suunniteltu etukäteen ja kokonaisvaltaista varastoinnin toteutusta 

pitää seurata. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

Suunnitteluvaiheessa esitetään suojauskeinot kastumiselle alttiille rakenteille ja ra-

kennusosille. Esimerkiksi betonielementtien suojaaminen täytyy suunnitella tarkoin 

niiden valmistusvaiheessa, kuljetuksissa, varastoinneissa tai asennusvaiheessa. 

Työjärjestysten pitää mahdollistaa rakentamisen aikainen kuivanapito. Esimerkiksi 

rakennustöiden aikaisten sade- ja sulamisvesien poisjohtaminen holveilta pitää rat-

kaista yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Kastumiselle alttiiden sisäpuolisten työvai-

heiden aloitus on mahdollista vasta sitten, kun rakennuksen vaippa on suojattu ko-

konaisuudessaan vesi- ja lumisateita vastaan. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 
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Elementeissä Kuivaketju10:n toteutus alkaa jo tehtaalta. Esimerkiksi Pohjosahon 

(2019) mukaan Betset Oy:n toimintatapoihin kuuluu Kuivaketju10-kohteisiin toimi-

tettavien elementtien huputtaminen elementin valmistuttua. Lisähintaa elementeille 

täten tulee huputuksen verran, 25 €. Lisäksi he rakentavat elementeille sääsuojaa 

tehtaalla säilytettäessä ennen kuljetusta. Lisätoimenpiteitä tehdään tehtaalla, mikäli 

tilauksessa ilmenee joitain erityisvaatimuksia, joita tällä hetkellä ei heille vielä ole 

esitetty. 

2.6.10 Heikko ylläpito 

Rakennuksen kuntoa pitää seurata jatkuvasti. Silmillä havaittavat muutokset pitää 

tutkia ja tarkastaa. Heikolla ylläpidolla rakennuksen elinkaari lyhenee ja se rapistuu 

hiljalleen. Pinnoissa havaittavat kuprut, värimuutokset tai poikkeavat hajut ovat 

merkkejä muutoksista, joiden vuoksi toimenpiteisiin syiden selvittämiseksi ja torju-

miseksi on ryhdyttävä. (Kuivaketju10 Riskilista 2018.) 

Rakennuksesta on laadittu huoltokirja, jonka mukaan rakennusta on ylläpidettävä ja 

huollettava. Huoltokirjaan on lisätty Kuivaketju10-osio. Kuivaketju10-osiossa esite-

tään riskilistan riskejä, joihin liittyy vaatimuksia ylläpitoon liittyen. Lisäksi huoltokir-

jassa pitää olla mainittuna tarvittavat tarkistukset ja huoltotoimenpiteet. Huoltokir-

jassa pitää olla tarvittavat tiedot rakennusosien käyttöikätavoitteista, kunnossapito-

toimenpiteistä sekä kunnossapitojaksoista. Huoltokirjassa pitää olla tiedot niin kat-

tavasti, että rakennuksen ja sen osien ylläpitäminen on mahdollista. Ylläpitoa ja sen 

toteutusta pitää tarkkailla ja toimenpiteitä dokumentoida. (Kuivaketju10 Riskilista 

2018.) 

2.7 Kosteudenhallintakoordinaattori 

Kosteudenhallintakoordinaattorin kiinnittäminen hankkeeseen on tilaajan tehtävä 

heti, kun on tehty päätös käyttää kuivaketju10 toimintamallia. Koordinaattorin työ-

tehtäviä ovat Kuivaketju10:n toteutuksen ohjaus ja valvonta koko hankkeen ajan. 

(Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018.) 
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Kuivaketju10:n onnistumisessa koordinaattorilla on keskeinen rooli. Koordinaatto-

rille asetettu pätevyysvaatimus tehtävässä toimimiseen vaihtelee. Vaadittu pätevyys 

on rinnastettu hankkeessa toimivan vastaavan työnjohtajan pätevyysluokkaan. Toi-

sin sanoen ennen koordinaattorin valintaa tulee tilaajan selvittää hankkeen vaati-

mustaso voidakseen kiinnittää tarpeeksi pätevän kosteudenhallintakoordinaattorin. 

Hankkeen vaatimusluokka selvitetään ”Ympäristöministeriön ohje rakentamisen 

työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta”-oppaan 

avulla. Tilaajan kannattaa kuitenkin olla yhteydessä rakennusvalvontaan, mikä 

määrittää hankkeen lopullisen vaativuusluokan. (Kuivaketju10 Kosteudenhallinta-

koordinaattorin ohjekortti 2018.) 

Vastaavan työnjohtajan vaatimusluokat on jaettu vähäiseen, tavanomaiseen, vaati-

vaan ja poikkeuksellisen vaativaan luokkaan. Kosteudenhallintakoordinaattorin pä-

tevyysvaatimukset ja tehtävät on jaettu samalla perusteella. Poikkeuksena ”vähäi-

nen”-luokka on jätetty pois. Tästä syystä kosteudenhallintakoordinaattorin työtehtä-

vät kuuluvat aina vähintään tavanomaiseen vaatimusluokkaan. Pätevyysvaatimuk-

sia on esitelty tarkemmin taulukossa 8. Rakennusprosessin eri vaiheissa koordi-

naattorin virkaa voi suorittaa eri henkilöt. Suositeltavaa kuitenkin on, että työtehtä-

vään kiinnitetään henkilö, jolla on mahdollisuus toimia tehtävässä koko hankkeen 

keston ajan. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on raportoida toteutuksen 

etenemisestä RALAan, tilaajalle ja paikallisesta rakennusvalvonnasta riippuen 

myös rakennusvalvontaan. (Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohje-

kortti 2018.) 
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Taulukko 8. Kosteudenhallintakoordinaattorin vaatimustaso (Kuivaketju10 Kosteu-
denhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018). 

 

Tilaamisvaihe. Kosteudenhallintakoordinaattorin pitää tilaamisvaiheessa muun 

muassa varmistaa, että urakka- ja suunnittelutarjouspyynnöissä ja niitä koskevissa 

lopullisissa sopimuksissa on mainittu pakollisena vaatimuksena toimintamallin to-

teutus hankkeen mukaisesti. Hankkeen vaatimusluokan perusteella osa urakka- ja 

suunnittelupalkkioista voidaan kiinnittää toimintamallin onnistumiseen rakennuspro-

sessin edetessä. (Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018.) 

Kosteudenhallintakoordinaattori arvioi tilaamisvaiheessa hankkeen kokonaisaika-

taulun realistisuuden ensimmäisen kerran. Liian tiukka aikataulu hankkeen eri vai-

heissa vaikeuttaa hankkeeseen valitun toimintamallin onnistumista merkittävästi. 

Myöhemmin aikataulu arvioidaan myös urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa. Ar-

vioinnissa otetaan huomioon muun muassa materiaalivalinnat, ajankohta, raken-

nuspaikka, rakenne- ja arkkitehtuuriratkaisut. Tilaamisvaiheen eri työtehtäviä on ke-

rätty taulukkoon 9. (Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018.)  
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Taulukko 9. Kosteudenhallintakoordinaattorin työtehtäviä tilaamisvaiheessa (Kui-
vaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018). 

 

 

Suunnitteluvaihe. Suunnittelijat ja koordinaattori perehdyttävät tehdyt suunnitelmat 

pääurakoitsijan työmaaorganisaatiolle. Urakoitsija arvioi koordinaattorin ja suunnit-

telijoiden kanssa suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden. Toimintamallin onnistumi-

sen kannalta on tärkeää, että kaikki tietävät riskikohtien huolimattomasta suoritta-

misesta tai suunnitelmien laiminlyönnistä johtuvat ongelmat. Muita kosteudenhallin-

takoordinaattorin työtehtäviä liittyen suunnitteluvaiheeseen on esitetty taulukossa 

10. (Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018.)  

Taulukko 10. Kosteudenhallintakoordinaattorin työtehtävät suunnitteluvaiheessa 
(Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018). 
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Työmaavaihe. Kosteudenhallintakoordinaattorin pitää vierailla työmaalla rakennus-

urakan edetessä säännöllisesti voidakseen ohjata ja valvoa toimintamallin toteu-

tusta. Vaativissa kohteissa koordinaattori antaa lisäksi kirjallisen ohjeistuksen työn-

tekijöille annettavasta perehdytyksestä. Vierailukäynnit tulee mitoittaa meneillä ole-

viin työvaiheisiin sekä hankkeeseen määritettyyn vaativuusluokkaan. Koordinaattori 

ottaa säännöllisesti osaa työmaakokouksiin, joissa toimintamallia käsitellään. Ko-

kouksissa on olennaista käsitellä työvaiheita, jotka kuuluvat urakoitsijan tarkistuslis-

taan ja todentamisvelvoitteeseen. Koordinaattorin tärkein tehtävä työmaavaiheen 

aikana onkin hyväksyä ja varmistaa riskejä sisältävien työtehtävien onnistunut to-

teutus ja niiden todentaminen urakoitsijan tarkistuslistan mukaisesti. Pääsääntöi-

sesti dokumentoinnista ja todentamisesta on vastuussa koordinaattorin hyväksymä 

urakoitsijan työntekijä. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää riskikohtien todentamisessa 

esimerkiksi ulkopuolista kosteudenmittaajaa, niistä tulee sopia erikseen koordinaat-

torin kanssa. Suurissa hankkeissa, kuten kerrostaloissa, koordinaattori arvioi toden-

tamisen suorittamiseen käytettävät paikat. Esimerkiksi mistä kerroksista ja kuinka 

monesta asunnosta tai pesutilasta urakoitsijan tulee todentaa lattiapintojen korkeus-

tasot. Halutessaan koordinaattori voi itse todentaa toteutusten onnistumiset. Muita 

työmaavaiheen aikaisia tehtäviä on kerätty taulukkoon 11. (Kuivaketju10 Kosteu-

denhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018.)  

Taulukko 11. Kosteudenhallintakoordinaattorin työmaavaiheen aikaisia työtehtäviä 
(Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018). 
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Käyttöönottovaihe ja onnistumisen arviointi. Käyttöönotto jakaantuu kahteen 

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, 

että pääurakoitsija dokumentoi ja todentaa työvaiheiden toteutuksen urakoitsijan 

tarkistuslistan mukaan. Listassa on mainittu riskikohtia, jotka vaikuttavat nimen-

omaan käyttöönottovaiheeseen. Toisessa vaiheessa tapahtuu toimintamallin lopul-

linen onnistuminen. Koordinaattori suorittaa arvioinnin urakoitsijan ja suunnittelijoi-

den kanssa. Arviointi perustuu koordinaattorin suorittamaan raportointiin ja seuran-

taan rakennusprosessin ajalta. Apuna arvioinnissa käytetään urakoitsijan tarkistus-

listan dokumentointia. Mikäli käyttöönoton päätteeksi todetaan, että riskikohtien tor-

junnassa on onnistuttu työmaan kaikissa vaiheissa suunnittelusta käyttöönottoon, 

toimintamalli on onnistunut. Mikäli kohteessa on riskikohtia, joissa ei olla onnistuttu 

suunnitelmien mukaisiin tavoitteisiin, koordinaattori arvioi jatkotoimenpiteet urakoit-

sijan ja suunnittelijoiden kanssa. Ensisijaisesti puutteellisesti suoritetut rakennusvai-

heet korjataan, mutta mikäli se ei ole mahdollista, täytyy niiden merkityksettömyys 

todentaa tai laaditaan käytönaikaiset seurantatoimenpiteet. Seurannassa määritel-

lään käytettävä mittausmenetelmä ja mittauspaikka. Lisäksi vajavaisesti suoritettu-

jen kohtien kohdalla arvioidaan niiden mahdollisesti muodostaman kosteusriskin 

suuruus. Lopuksi muodostetaan raportti, jossa toimintamallin onnistumista ja poik-

keamia käsitellään. Raportti hyväksytetään urakoitsijalla, suunnittelijalla, tilaajalla ja 

kosteuskoordinaattorilla. Hyväksynnän jälkeen se toimitetaan RALAan muiden toi-

mittamattomien raporttien kanssa. Raporttien ja dokumenttien ollessa vaatimusten 

mukaiset voi RALA myöntää virallisen Kuivaketju10-statuksen kohteelle. Tiivistelmä 

kosteudenhallintakoordinaattorin muista käyttöönottovaiheen työtehtävistä on tau-

lukossa 12. (Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018.)  
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Taulukko 12. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät käyttöönottovaiheessa 
(Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018). 

 

Rakennuksen käyttövaihe. Ylläpidolle ja kosteudenhallintakoordinaattorille on 

asetettu vaatimuksia, jotta rakennus pysyy terveenä ja kuivana elinkaarensa ajan, 

taulukko 13. Vaateiden täyttämiseksi kosteudenhallintakoordinaattori laatii huolto-

kirjaan kuivaketju10-osion urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa. Osioon kirjataan 

riskikohdat, joihin liittyy rakennuksen käyttämisen aikaisia ylläpitotoimenpiteitä. Ris-

keihin liittyviin kohtiin tulee merkata tarvittavat mittaukset ja tarkastukset ja huolto-

toimenpiteet. (Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekortti 2018.) 

Myönnetyn kuivaketju10-statuksen ylläpitäminen edellyttää arviointeja. Ensimmäi-

nen arviointi suoritetaan ennen takuuajan umpeutumista noin kaksi vuotta raken-

nuksen valmistumisesta. Tämän jälkeen statuksen uudelleen arviointi on vapaaeh-

toista ja se suoritetaan halutessa viiden vuoden välein. Ensimmäisessä arvioinnissa 

mukana on rakennusaikainen kosteudenhallintakoordinaattori, mutta myöhem-

missä arvioinneissa mukana voi olla joku muu kuin alkuperäinen kosteudenhallinta-

koordinaattori. Arvioinneissa kosteudenhallintakoordinaattori tarkistaa rakennuksen 

ylläpidosta vastaavan henkilön kanssa rakennuksen toimintakunnon. Statuksen säi-

lyminen edellyttää, että huoltokirjan kuivaketju10-osioon merkittyjen osioiden doku-

mentointi ja toimenpiteet suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Kosteudenhallinta-

koordinaattori toimittaa arviointiraportin RALAan, jossa statuksen jatkamisesta teh-

dään lopullinen päätös. Dokumenttien säilytys ylläpitoon liittyen on rakennuksen 

omistajan vastuulla. (Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattorin ohjekirja 

2018.)  
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Taulukko 13. Käytönaikaisia tehtäviä (Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaat-
torin ohjekirja 2018). 

 

2.8 Rakennusvalvonta 

Kuivaketju10:n ei ole tarkoitus lisätä rakennusvalvontaan kuuluvaa työmäärää. Tar-

koituksena on, että toimintamalli on sisällytetty nykyisiin tehtäviin. Alueelliset erot 

rakennusvalvonnan osallistumisesta ja kuivaketju10:n toteutuksesta voivat vaih-

della suuresti. Tästä syystä kannattaa olla yhteydessä paikalliseen rakennusvalvon-

taan aikaisessa vaiheessa, mieluusti jo suunnitteluvaiheessa. Rakennusvalvonnan 

yksi tehtävä on esimerkiksi kirjata hankkeeseen tilaajan valitsema kosteudenhallin-

takoordinaattori ja arvioida tilaajan kanssa tämän pätevyystaso. (Kuivaketju10 Ra-

kennusvalvonnan ohje, suuret kohteet 2018.) 

Seinäjoen alueella Akkalan (2019) mukaan rakennuslupaa hakiessa tilaaja esittää 

erityisvaatimukset kosteudenhallintaan liittyen tai mainitsee, että käytetään kuiva-

ketju10:n toimintamallia. Työmaavaiheessa täten käytetään joko kuivaketju10:n toi-

mintamallia tai vastaavan työnjohtajan määrittämää kosteudenhallintasuunnitelmaa 

liittyen tilaajatahon edellyttämiin asioihin. Työmaavaiheessa kosteudet todennetaan 

mittauksin ja tulokset dokumentoidaan. Käyttöönottovaiheessa rakentaja esittää 

kosteudenhallintasuunnitelman täytettynä ja vastuuhenkilön allekirjoittamana. Liit-

teeksi pitää liittää dokumentit kosteusmittauksista. 
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3 SOVELTAMINEN RAVINTOKESKUKSEEN 

3.1 Kohteen aloitus 

Ravintokeskus on Rakennus K. Karhu Oy:n rakentama Seinäjoella sijaitseva suur-

keittiö (kuva 1). Kohteen tuleva käyttäjä on Seinäjoen ruokatalo KOy ja työmaan 

nimi on Seinäjoen ravintokeskus. Rakennuksen yläkertaan rakennettiin toimistoti-

loja ja alakerrassa on tuotantotiloja. Tuotantotilat jäävät ruuan tuotantoon. Ruuan-

tuotanto toimii esivalmistemenetelmällä, eli ruoka kypsennetään vasta lopullisessa 

ruuanjakopaikassa. Ruoka-annoksia lähtee kouluihin, päiväkoteihin yms. arviolta 

10000 annosta per päivä. Kohteessa käytettävä urakkamuoto oli jaettu urakka. Va-

rastorakennukseen tulee eri käyttäjät, mutta sekin on Seinäjoen kaupungin käy-

tössä. Tontin kokonaispinta-ala on 7685 m2.

 

Kuva 1. Ravintokeskus ja varastorakennus. 

Mikäli tilaaja olisi halunnut toteuttaa kohteen Kuivaketju10:n toimintamallia hyödyn-

täen, olisi urakkaan täytynyt kiinnittää kosteudenhallintakoordinaattori. Toimintamal-

lin toteutuksesta täytyy sopia urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa jo tarjousvai-

heessa. Suunniteltu kokonaisaikataulu olisi pitänyt käydä kosteudenhallintakoordi-

naattorin kanssa läpi tutkien aikataulun realistisuutta. Myöhemmin kokonaisaika-

taulu käydään läpi myös suunnittelijoiden ja valitun pääurakoitsijan kanssa ja mieti-
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tään uudelleen kohteen aikataulun realistisuus. Kokonaisaikataulun perusteella ura-

kointia suorittava osapuoli suunnittelee yleisaikataulun projektille. Lisäksi urakoitsi-

jan tulee päättää, kuka heidän puoleltaan valvoo Kuivaketju10:n toteutusta. 

3.2 Suunnittelu 

Kun kohteessa on valittu käytettäväksi Kuivaketju10-toimintamallia, se sitoo kaikkia 

suunnittelijoita. Suunnittelijoiden tulee noudattaa toimintamallin periaatteita tehdes-

sään suunnitelmia kohteeseen. Suunnittelun apuna voi käyttää Kuivaketju10 toden-

tamisohjetta ja koottua riskilistaa. Riskilistan kohdista tehdään listaus, joka hyväk-

sytetään kosteudenhallintakoordinaattorilla. Lopullinen listaus riskikohdista käy-

dään kaikkien osapuolten kesken ja jokainen osapuoli myös allekirjoittaa tehdyn lis-

tauksen riskikohdista.  

Suunnittelijoiden olisi pitänyt laatia suunnittelijoiden tarkistuslista kohteessa olevien 

riskikohtien perusteella ja urakoitsijan olisi pitänyt tehdä oma tarkistuslistansa suun-

nittelijoiden listan perusteella. Suunnittelijoiden tarkistettua urakoitsijan tarkistuslis-

tan heidän olisi pitänyt löytää keinot, millä todennetaan ja dokumentoidaan suoritet-

tujen riskikohtia sisältävien työvaiheiden toteutus. Tarkoituksena on kuitenkin olla 

lisäämättä urakoitsijan työmäärää merkittävästi. 

Suunnittelun osuus kohteessa on toiminut hyvin ja tarvittavat piirustukset ovat olleet 

hyvin ajallaan työmaan edetessä. Kuivaketju10-kohteessa olisikin todella tärkeää, 

että varsinkin kriittiset detaljit tulisivat ajallaan työmaalle, ettei esimerkiksi vedeneris-

tystyöt viivästyisi puuttuvien suunnitelmien seurauksena. Eroavaisuutena koh-

teessa toimittuun toimitapaan suunnittelijoiden tekemät ratkaisut olisi pitänyt käydä 

läpi urakoitsijan ja koordinaattorin kanssa. Tällöin oltaisiin arvioitu niiden toteutta-

miskelpoisuus ja suunnittelijat olisivat voineet perehdyttää suunnitelmat urakoitsijan 

organisaatiolle. 
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3.3 Pohjatyöt 

Kohde on haastavassa paikassa maanpinnan kaatoja ajatellen. Ympäröivät maastot 

ovat osaksi korkeammalla kuin urakka-alueella suunniteltu rakennuksen sijainti. Tä-

män seurauksena kohteessa on tehty tasaussuunnitelma (kuvio 1), jossa näkyy kor-

komaailma ja suunnitellut viivästysrakenteet sade- ja hulevesiä varten. Ideana 

viivästysrakententeiden tekemisessä on estää veden valuminen rakenteita kohti. 

Vesi valuu hulevesikaivoon ja sieltä johdetusti pois alueelta. 

 

Kuvio 1. Tasaussuunnitelma ja periaateleikkaus hulevesijärjestelmästä (Ramboll 
Oy 2018). 

 

Kohteessa on käytössä TehoDrain-salaojajärjestelmä. TehoDrain-salaojaputkien 

toiminta perustuu painovoimaan. Tästä syystä veden kuljettamat roskat eivät pääse 

putken sisään, jolloin putkistoon ei synny tukoksia. Putkeen syntyy korkea 

virtausnopeus jo pienelläkin vesimäärällä, jolloin asennusvaiheessa putkeen 

mahdollisesti jääneet hiukkaset irtoavat ja poistuvat putkesta. Putki on tiivis 

nousukanavaa lukuunottamatta, jolloin putkisto ei kastele ympäröivää maaperää, 

vaan johtaa veden pois tehokkaasti, kuvio 2. Tämän seurauksena esimerkiksi 

puiden juuret eivät pääse putkistoon. (TehoDrain salaojaputkisto, [viitattu 

14.4.2019].) 
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Kuvio 2. TehoDrain-putken toiminnan havainnekuva (TehoDrain salaojaputkisto, 
[viitattu 14.4.2019]). 

Työmaalla salaojaputkisto on sijoitettu suunnitelmien mukaan kiertämään anturoita 

(kuva 2), jotta varmistetaan pohjien pysyminen kuivana. Lisäksi kaivantojen täyte-

materiaalina voidaan käyttää #8-16 raekoon täytesoraa (kuva 3), jolloin vesi suo-

dattuu maaperästä salaojaputkeen nopeasti. 
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Kuva 2. TehoDrain-putkiston asennusta (Rakennus K. Karhu Oy 2018). 
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Kuva 3. TehoDrain-putkiston asennusta (Rakennus K. Karhu Oy 2018). 

3.4 Kosteuden mahdollinen tunkeutuminen ulkoseinärakenteisiin 

Kohteessa oli käytössä valmiit seinäelementit, jotka asennettiin paikalleen käytän-

nössä samaan tahtiin kuin tehdas pystyi niitä toimittamaan. Elementtien toimitusajat 

antoivat osaksi suuntaa myös yleisaikataulun suunnitteluun. Osa elementeistä oli 

hetken aikaa kohteessa varastoitavana. Varastoitavat elementit huputettiin joka 

kerta.  

Mikäli kohteessa olisi ollut käytössä Kuivaketju10, olisi elementtien pitänyt olla suo-

jattuna heti tehtaalta lähtiessä ja toimitusajat olisi pitänyt ottaa urakan kokonaisai-

kaa suunnitellessa huomioon paremmin. Tilaajan vaatiessa varastoitaessa element-

tejä olisi pitänyt olla katettu varastointialue tai huputus tai vaihtoehtoinen tilaajan 

hyväksymä keino, jolla estettäisiin elementtien kastuminen.  



 

 

44 

Työmaalla vesi- ja mahdollisen lumisateen aiheuttama veden pääsy elementtien si-

sälle estettiin suojaamalla elementtien yläpuoli asennuksen jälkeen. Suojauksessa 

käytettiin muun muassa vedenpitävää aluskatemateriaalia. Käytetty materiaali oli 

lisäksi sen verran jämäkkää, ettei tuuli päässyt heittelemään ja repimään suojauksia 

irti. 

Kohteen seinäelementit olivat niin kutsuttuja betonisandwich-elementtejä tai pelti-

villa-pelti-elementtejä, joten erillistä höyrynsulkua ulkoseinissä ei tarvittu. Kosteuden 

hallintaan ja tiiveyteen liittyen tässä kohteessa kitattiin kaikki saumat. Esimerkiksi 

kantavien pilareiden ja elementtien saumat, lattioiden ja katon rajat sekä ovien ja 

ikkunoiden reunat kitattiin kaikki. Lisäksi kohde suojattiin radonilta radonkermeillä ja 

radonputkituksella. 

3.5 Sadeveden mahdollinen tunkeutuminen vesikaton läpi 

Kattorakenne on suunniteltu tuulettuvaksi ja vesitiiviiksi (kuvio 3). Materiaalivalinnat 

on suunniteltu niin, että ne toimivat kokonaisuutena onnistuneesti. Mikäli kohteessa 

olisi käytössä Kuivaketju10-toimintamalli, suunnittelijoiden olisi pitänyt ottaa suunni-

telmia tehtäessä käytettävä toimintamalli huomioon ja kiinnittää huomiota esimer-

kiksi mahdollisten katon läpäisevien läpivientien suunnitteluun ja detaljien piirtämi-

seen. Läpivientikuvien tulisi olla 1:5 ja niissä pitäisi näkyä yksityiskohtaisesti, miten 

esimerkiksi veden eristäminen suoritetaan.  
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Kuvio 3. Yläpohjan rakennekuva (Contria Oy 2018). 

Kattoelementtien asennuksen jälkeen työmaalla järjestettiin kuivaketju10-toiminta-

mallin mukaisesti väliaikainen sadesuojaus. Toki suojauksen toiminnasta tilaajalla 

on mahdollisuus esittää toiveita, mutta tämäkin käytetty toimintamalli toimii, kunhan 
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perustelut ovat kunnossa. Elementtien päälle asennettiin sateen kestävä höyrynsul-

kuhuopa, josta oli järjestetty hallittu työmaa-aikainen sadeveden poisto (kuva 4).  

 

Kuva 4. Työmaa-aikainen sadeveden poisto (Rakennus K. Karhu Oy 2018). 

Pääsääntöisesti kattorakenteissa käytettiin kahta rakennetyyppiä. Yläpohja YP1 on 

ristikkorakenteinen. Tähän rakennetyyppiin tuli pohjalle höyrynsulkuhuopa, josta jär-

jestettiin väliaikainen sadeveden poisto. Ristikko- ja runkoasennuksen jälkeen katto 

levytettiin ja huovat asennettiin sen jälkeen. Tuulettuva yläpohja eristettiin vasta, 

kun se oli kuivatettu ja varmistettu, että höyrynsulkuhuovan päällinen oli kuiva. Li-

säksi ennen eristystöitä yläpohja rakennettiin valmiiksi, jotta siellä ei tarvitse tehdä 

asennuksia eristystöiden jälkeen. 

Yläpohja YP2 on villakatto. Tässäkin rakennemallissa suoritettiin työmaa-aikainen 

sadevedenpoisto käyttäen höyrynsulkuhuopaa. Alushuovan päälle asennettiin pin-

takermi. Yläpohjan eristystyöt alkoivat vasta, kun pintakermi oli asennettu kokonaan 

ja koko yläpohja kuivatettu. Yläpohjan eristys tehtiin lohkoissa (kuva 5), jolloin päi-

vän päätteeksi lohkon avoin reuna oli mahdollista saada suljettua vesitiiviisti. Näin 
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estettiin mahdollisten yöllisten sateiden aiheuttama kosteusrasitus ja yläpohjassa 

olevat eristeet saatiin pysymään kuivana jokaisen työvaiheen aikana. Asennuksia 

tehdessä myös sääolosuhteet olivat erittäin otollisia kuivuuden suhteen ja sateilta 

vältyttiin. 

 

Kuva 5. Yläpohjan eristämistä (Rakennus K. Karhu Oy 2018). 
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3.6 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihtokanavat nostettiin kanavatilaan varastoon jo runkovaiheessa. Kanavat 

säilytettiin pussitettuina, jolloin niihin ei päässyt rakennusaikaista pölyä tai kosteutta. 

Suunnittelussa oltiin huomioitu iv-kanaviston läpimenot, jolloin rakennusvaiheessa 

voitiin jättää aukot läpimenoja varten. Esimerkiksi muurarit jättivät valmiit kolot suun-

nitelluille paikoille, jolloin säästyttiin porailuilta.  

Ennen kanaviston asennuksia siivottiin ja muodostettiin alipaineistus. Alipaineistuk-

sen helpottamiseksi ja sen ylläpitämiseksi rakennus jaettiin lohkoihin (kuvio 4). Li-

säksi jokaiseen lohkoon rakennettiin oma tuulikaappinsa helpottaakseen ylläpidet-

täviä olosuhteita. Näin varmistettiin, ettei putkistoon pääse ylimääräistä pölyä tai 

kosteutta, mikä voisi aiheuttaa ongelmia myöhemmissä työvaiheissa tai mittauksia 

tehtäessä. 

  

Kuvio 4. Lohkojako alipaineistusta varten (Rakennus K. Karhu Oy 2018). 
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Konehuoneen lattia saatiin hyvissä ajoin valmiiksi, jolloin ilmanvaihdon sekä muun 

tekniikan asennukset saatiin nopeasti käyntiin. Teknisen tilan saattaminen nopeasti 

valmiiksi varmisti sen, että mittauksille jäi tarpeeksi aikaa ja säädöt saatiin suunni-

telmien mukaisiksi. Suunnitelmien mukaisella ilmanvaihdolla varmistetaan, ettei 

kosteus siirry väärin mitoitetun ilmanvaihdon seurauksena rakenteisiin. 

3.7 Vesiputkien mahdollinen rikkoutuminen 

Kohteessa suurin osa vesiputkista on vedetty pintoja pitkin, jolloin mahdollinen rik-

koutuminen on mahdollista havaita nopeasti. Kuivaketju10-toimintamallille tyypilli-

sesti kohteessa kaikki putket on paineistettu ennen vesiä. Näistä ponnistuksista on 

myös dokumentit kerätty talteen. Näiden dokumenttien avulla pystyttäisiin toteutta-

maan tarvittavat todentamiset.  

Lattialämmitystä asentaessa ollaan otettu huomioon mahdolliset putkien rikkoutu-

miset. Vaikka rakenteet ovat piilossa, ollaan suunnittelu- ja rakennusvaiheissa 

otettu huomioon kosteudenhallinta ratkaisuja tehtäessä. Esimerkiksi lattialämmityk-

sen jakotukkikaapeissa on vuotohälyttimet ja ylivuotoputket. 

3.8 Märkätilojen toteutus 

Märkätiloissa lattioiden materiaalina käytettiin pääosion akryylimassaa. Osassa 

huoneita on käytetty laattaa. Laattojen alla on vedeneriste, josta on otettu koepalat 

jokaisesta huonetilasta. Kuivaketju10-toimintamallin omaisesti kohteessa käytettiin 

myös luuppimittausta. Laattojen saumauksessa käytettiin epoksia.  

Massalattia-alueilla liikuntasauma (kuvio 5) suunniteltiin suuret vesimäärät huomi-

oiden. Liikuntasauman kohdassa on RST-kouru. Kourun päälle asetettiin lattioita 

tehdessä kangas estämään lattiamateriaalin tukkimasta kourua, mutta vesi pääsee 

kuitenkin kankaan läpi. Kourua pitkin vesi johdetaan tuulettuvaan tilaan hallitusti. 

Liikuntasaumarauta on myös itsessään vedenpitävä. 



 

 

50 

 

Kuvio 5. Liikuntasauman leikkauskuva (Contria Oy 2018). 

 

3.9 Mahdollisesti kosteiden betonirakenteiden päällystys 

Lattiavalut osuivat talvelle, joten työmaalla panostettiin työmaa-aikaiseen lämmityk-

seen ja ilmanvaihtoon, jotta olosuhteet betonin kuivumiselle olivat suotuisat. Lattia-

valuja tehtäessä tekniikkatiloissa valuun asennettiin kuivumisen nopeuttamiseksi 

lämmityskaapeleita (kuva 6). Muissa tiloissa kuivattaminen toteutettiin Ilmaveivi 



 

 

51 

Oy:n tarjoamalla kuivatusvaunulla ja omien absorptiokuivainten avulla. Lisäksi työ-

maa-aikainen lämmitys otettiin kaukolämmöstä. Valut suunniteltiin suoritettavaksi 

ennen talven lomajaksoa, jolloin lattioilla oli myös tarpeeksi aikaa kuivua. 

 

Kuva 6. Lattiavalun lämmityskaapelit (Rakennus K. Karhu Oy 2018). 

Märän betonin päällystäminen päällysmateriaaleilla voi vaurioittaa pintarakenteita, 

koska betoni vapauttaa kuivuessaan kosteutta. Tämän ehkäisemiseksi työmaalla oli 

käytössä Io-livingin kosteusmittarit (kuva 7), jotka mittasivat ilman lämpötilaa ja be-

tonin suhteellista kosteutta reaaliajassa. Laitteet lähettivät mittaustuloksia puheli-

meen aina, kun ohjelmistoon synkronoitu puhelin vietiin mittareiden lähelle. Lisäksi 
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ennen betonin päällystämistä työmaalle tilattiin ulkopuolinen kosteudenmittaaja te-

kemään mittauksia kriittisille alueille, jotta voitiin varmistaa betonin olevan tarpeeksi 

kuivaa päällystystöiden aloitusta varten. Mittauksia tehtiin yksi jokaista 150 m2 ä 

kohden. 

 

Kuva 7. Io-livingin kosteusmittari. 

3.10 Materiaalien tai rakenteiden mahdollinen kastuminen  

Mikäli rakentamiseen käytettäviä materiaaleja pääsee kastumaan, tulee rakenne-

suunnittelijan tehdä päätös, voiko niitä kuivattaa vai pitääkö ne korvata uusilla. Ra-

kennesuunnittelija ilmoittaa kuivatettavien materiaalien kuivaamiseen käytettävän 

tekniikan. Kastumisen estämiseksi materiaalien sääsuojaamisen tulisi olla jokaisen 

työmaalla olevan henkilön yhteinen asia. Kuitenkin työmaalla tulisi olla yksi vastuu-

henkilö, joka tarkistaa materiaalien suojaukset työpäivän päätteeksi. Kastumisen 

estämiseksi olisi suotavaa, että työmaalla olisi suunniteltu huolella materiaalien suo-

jaukset ja varastointiin panostettaisiin. Kaikki ratkaisut sääsuojien tekemisestä ja 

materiaalien suojauksesta ovat kuitenkin hankekohtaisia ja perustelut päättävät lo-

pulta Kuivaketju10-toimintamallin onnistumisen. 

Työmaalla rakenteiden suojaus projektin alkuvaiheissa toteutettiin suojaamalla ma-

teriaalit pressuilla. Näin saatiin suojattua kosteudelle alttiita rakenteita ja materiaa-

leja työmaan alkuvaiheessa. Projektiin kuului iso varastorakennus, joten sen raken-

tamista priorisoitiin alkuvaiheissa. Täten varastorakennuksen valmistuttua työ-
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maalla oli rakennus, jonka vaippa oli täysin ummessa. Tarvittaessa varastoraken-

nukseen oli lisäksi mahdollista saada ulkoilmaa korkeampi lämpötila ja se oli var-

masti vesitiivis.  

Varsinaisen päärakennuksen valmistuttua siihen pisteeseen, että katto oli paikal-

laan, asennettiin ikkunat tai väliaikaiset ikkunasuojaukset, jolloin myös pääraken-

nuksen vaippa oli ummessa ja lämpötiloja pystyttiin nostamaan ulkolämpötilaa kor-

keammaksi. Täten myös päärakennuksen osia pystyttiin käyttämään varastotilana 

ja sisällä työskentely ja materiaalit olivat sateelta suojassa. 

3.11 Käyttöönotto ja huolto 

Mikäli kohteessa olisi käytössä Kuivaketju10, urakan valmistuttua koordinaattori laa-

tisi suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa huoltokirjaan Kuivaketju10-osion. Osi-

ossa käsiteltäisiin riskilistan vaiheita, jotka vaikuttavat ylläpitoon. Lisäksi pidettäisiin 

palaveri, jossa käsitellään toimintamallin onnistumista. Mikäli toimintamallissa on 

onnistuttu, riskikohtien todentaminen ja dokumentointi on kunnossa, ja hakea Kui-

vaketju10-statusta RALAsta.  

Mikäli status saavutettaisiin, se arvioitaisiin uudelleen ennen takuuajan päättymistä, 

eli noin kaksi vuotta hankkeen valmistuttua. Uudelleenarvioinnissa on mukana kiin-

teistön haltija ja rakennusaikainen kosteudenhallintakoordinaattori. Ensimmäisen 

uudelleenarvioinnin jälkeen statuksen arviointi on vapaaehtoista, mutta suoritetaan 

halutessaan viiden vuoden välein. Uusintatarkastuksissa voi olla mukana eri kos-

teudenhallintakoordinaattori kuin rakennusvaiheessa toiminut. 

Uusintatarkistuksissa kiinnitetään huomiota rakennuksen ulkoisiin piirteisiin ja huol-

tokirjaan merkittyjen huoltotoimenpiteiden dokumentointiin. Dokumenttien ja raken-

nuksen ollessa kunnossa, voidaan hakea jatkoa Kuivaketju10-statukselle. Doku-

menttien säilytysvastuu olisi rakennuksen haltijalla. 
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4 YHTEENVETO 

Kuivaketju10 toimintamallin toteutus alkaa siitä hetkestä, kun tilaaja päättää käyttää 

kyseistä toimintamallia. Toimintamallin toteutuksesta täytyy sopia suunnittelijoiden 

ja valitun urakoitsijan kanssa hyvissä ajoin, jotta osapuolet osaavat varautua mah-

dollisiin muutoksiin suunnitelmia tehtäessä. Kaikki osapuolet sitoutuvat noudatta-

maan toimintamallia ja siitä tulee kaikkien yhteinen asia. 

Suurimmat muutokset normaalin ja Kuivaketju10-kohteiden välillä on luultavasti Kui-

vaketju10:iin kuuluvan kosteudenhallintakoordinaattorin kiinnittäminen. Koordinaat-

tori on suuressa osassa projektia, sillä hän on käytännössä mukana valvomassa ja 

neuvomassa niin suunnittelijoita kuin urakoitsijaa aina suunnitteluvaiheesta lähtien. 

Koska koordinaattorin kokemustason pitää olla hankkeesta riippuen vastaavan 

työnjohtajan kanssa samaa luokkaa, voidaan olettaa, että tiukoissakin tilanteissa 

koordinaattori pystyy oikeasti antamaan ohjeistusta tekemiseen. Koordinaattori 

osallistuu aktiivisesti työmaakokouksiin ja käy kohteessa tarpeeksi usein, jotta py-

syy jatkuvasti tilanteen tasalla. 

Suunnitteluun pitää varata tarpeeksi aikaa, jotta työmaan edetessä työmaalla on 

oikeasti tarvittavat piirustukset suunniteltujen riskikohtien oikeaoppisen toteutuksen 

tueksi. Detaljien pitää olla oikeassa mittakaavassa ja selkeitä, jotta työvaiheita teh-

dessä tulee varmasti oikeanlaiset toteutukset. Esimerkiksi läpivientien ja märkätilo-

jen vedeneristyksen liittäminen rakenteisiin tulee olla selkeästi esitettynä. Lisäksi 

suunnitelmat tulee perehdyttää urakoitsijalle. 

Suunnitteluvaiheessa pitää luoda hankkeeseen riskilista ja todentamisohje. Näitä 

käytetään apuna projektin edetessä, niin suunnittelussa kuin työvaiheiden todenta-

misessa ja dokumentoinnissa. Suunnittelijat laativat suunnittelijoiden tarkistuslistan, 

minkä pohjalta urakoitsija laatii urakoitsijan tarkistuslistan. Suunnittelijat tarkistavat 

urakoitsijan tarkistuslistan ja täydentävät tarvittaessa. Kuitenkaan ei ole tarkoitus 

lisätä urakoitsijan työmäärää tarpeettomasti. 

Urakoitsijan puolelta kohteessa pitää olla joku, joka valvoo toimintamallin toteutusta. 

Urakoitsijan alaisen täytyy todentaa ja dokumentoida tehtäviä työvaiheita ja varmis-



 

 

55 

taa suunnitelmien oikeaoppinen toteutus. Täten tämä kuormittaa työmaan johtopor-

rasta hiukan lisää, sillä toimintamallin toteutusta valvovalla henkilöllä pitää olla käy-

tössään tarpeeksi resursseja kunnollista valvontaa varten.  

Hankkeeseen määritetyn kokonaisaikataulun tarkistaminen nousee myös esille Kui-

vaketju10-kohteissa. Jotta toimintamallia pystytään oikeasti noudattamaan ja toteut-

tamaan kunnollisesti, kaikkia työvaiheita ei voi painaa minimiajassa eteenpäin. Esi-

merkiksi materiaalien kuivumisajat pitää oikeasti ottaa huomioon aikataulua suunni-

teltaessa. Tästä syystä kokonaisaikataulun riittävyys arvioidaan ensiksi tilaajan ja 

koordinaattorin kesken. Myöhemmin aikataulun riittävyys arvioidaan myös suunnit-

telijoiden ja urakoitsijan kanssa. Aikataulua suunnitellessa pitää varmistaa, että mit-

tauksille, säädöille ja käyttöönottoon jää tarpeeksi aikaa. 

Varastointi- ja työmaa-aikaiset sääsuojaukset ovat hankekohtaisia. Hankkeesta riip-

puen suojauskustannukset voivat nousta suuriksikin. Mahdollisia lisäkustannuksia 

voi syntyä materiaalien suojausmenetelmästä tai rakennuksen suojaustyylistä. Koh-

teesta riippuen riittää, että elementit suojataan pressuilla, tai vastaavasti toisessa 

kohteessa voidaan vaatia holvin huputusta.  

Kustannukset ja urakkahinta voivat olla normaalia korkeammat. Pidempi kokonais-

aikataulu, hankekohtaiset suojaukset, koordinaattorin kiinnitys, elementtien tilaami-

nen kuivaketju10-toimintamallilla, materiaalien ominaisuudet ja mahdollisesti jopa 

materiaalien kastuminen ja korvaaminen kuivilla lisäävät kustannuksia. Rakenne-

suunnittelija vastaa siitä, että voiko kastuneita materiaaleja kuivattaa vai pitääkö ne 

korvata uusilla materiaaleilla. Mikäli kuivattaminen on mahdollista, antaa rakenne-

suunnittelija siihen ohjeet.  

Rakennuksen huoltokirjaan pitää lisätä Kuivaketju10-osio. Osiossa tulee käsitellä 

kaikkia riskilistaan sisältyviä vaiheita, jotka vaikuttavat rakennuksen ylläpitoon. Osi-

ossa tulee olla merkittynä rakenneosien huolto-ohjeet, materiaalien tavoitteelliset 

käyttöiät, tarvittavat mittaukset ja kokeet. 

Toimintamallin kiteyttää Kuivaketju10-status, jonka myöntää Rakentamisen Laatu 

RALA. Koordinaattori raportoi RALAan työmaan etenemisestä ja suoritetuista työ-

vaiheista. Mikäli kohteen valmistuttua riskilistan työvaiheet on dokumentoitu ja to-
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dennettu tarkasti, RALA myöntää statuksen rakennukselle. Statuksen myötä raken-

nuksen arvo nousee, koska voidaan olettaa, että sen rakentamisessa ja suunnitte-

lussa ollaan huomioitu ja ehkäisty merkittäviä kosteusriskejä ja niiden aiheuttajia.  

Statuksen ylläpitäminen vaatii kunnollisia ylläpitotoimia ja niidenkin dokumentoi-

mista. Status arvioidaan uudelleen ensimmäisen kerran ennen takuuajan umpeutu-

mista. Sen jälkeen arviointi on vapaaehtoista, mutta suoritetaan tilauksesta viiden 

vuoden välein. Vapaaehtoinen ylläpitäminen on kuitenkin kannattavaa, sillä uusien 

vuokralaisten saaminen voi olla helpompaa. Status houkuttaa ihmisiä, koska se ker-

too rakennuksen olevan kuiva ja terve.  

Urakoitsijan näkökulmasta Kuivaketju10 voi olla hyvä lisä rakennushankkeeseen, 

sillä takuuajan reklamaatiot voivat vähentyä. Statuksen ylläpitäminen vaatii raken-

nuksen omistajalta kunnollisia huoltotoimenpiteitä ja niiden suorituksen dokumen-

tointia. Tästä syystä voi olla helpompaa jäljittää, onko mahdollisesti muodostuneet 

kosteusvauriot rakennusvirheitä vai seurannaisia huollon ja ylläpidon laiminlyön-

nistä. 

Tilaajan puolelta toimintamalli antaa luottoa projektin etenemiseen, sillä työvaihei-

den toteutuksen suunnitteluun on panostettu. Lisäksi toteutuksia valvotaan ja doku-

mentoidaan. Tilaajan kannalta luultavasti paras asia toimintamallin valinnassa on, 

että tilaajalla on mahdollisuus sitoa maksuja työvaiheiden onnistumiseen. 
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