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Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Sitowise Oy:n suunnitteluorganisaatiolle helposti 
käytettävät ja muokattavat ratkaisumallit. Mallit vastaavat rakennussuunnitteluvaiheen 
kosteudenhallintasuunnitelman LVI-suunnittelijoille osoitettuihin vaatimuksiin. Kehitetty malli 
koostuu malliratkaisuista, joissa yksittäiseen kosteusriskiin pureudutaan ohjekortin ohjeistuksen 
ja asiaa käsittelevän detaljipiirustuksen avulla. 

Opinnäytetyön lähdeaineistoanalyysissä selvennetään kosteudenhallintasuunnittelun 
viitekehystä ja perehdytään lähdeaineistoon. Aineistoanalyysissä perehdytään valtion tukemiin 
hankkeisiin rakentamisen laadun parantamiseksi, sekä referoidaan valtakunnallista keskustelua 
rakentamisen muutoksista ja rakentamisen laadusta. Ymmärtämällä tämän viitekehyksen 
suunnittelija voi perustella kosteudenhallintasuunnittelun vaatimat lisäpanostukset paremmin. 

Ohjekorttien avulla suunnittelija löytää riskiin liittyvän lainsäädännön, sekä toteutusohjeet 
nopeasti. Suunnittelija arvioi ohjekortin antaman suunnitteluratkaisun soveltuvuuden kohteeseen. 
Tarpeen mukaan suunnittelija täydentää ja siirtää malliratkaisun suunnitelmiin, sekä esimerkiksi 
Kuivaketju 10 -toimintamallin sähköiseen järjestelmään.  

Ohjekortisto ja detaljipiirustukset toimivat suunnittelijan tukena myös työmaavaiheessa. 
Tarvittaessa ohjekortisto, sekä detaljipiirustukset voidaan tulostaa liitteeksi urakka-aineistoihin tai 
tulostaa yksittäisenä toteutusohjeena selventämään tietyn kohdan toteuttamista. 

Ohjekortit ovat toistaiseksi vielä luonnoksia, ja niiden käytettävyys ja suunnitteluratkaisuiden 
toimivuus riippuvat niiden implementoinnista suunnittelijoiden päivittäiseen toimintaan. 
Ohjekorttien ja ratkaisuiden kehitystyö jatkuu organisaatiossa avoimena tietokantana.  
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The purpose of this study is to develop a series of easy-to-use and customizable reference cards 
for Sitowise Oy organization.  

Cards will have ready prepared design solutions as well as a detailed drawing to clarify the risk 
situation. The reference cards will meet the humidity management requirements for HVAC 
designers. 

In the source material analysis of the thesis, I will explain the framework of the humidity control 
model. I study at the source material about the condition of the Finnish construction stock. I 
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instructions quickly. The designer evaluates the suitability of the completed design solution and 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tavoite, tarkoitus, toteutus 

Opinnäytetyön tavoitteena oli avata kosteudenhallinnan merkitystä, velvoitteita sekä 

mahdollisuuksia LVI-suunnittelijalle. Suunnittelijan toimenkuvaa on viime vuosien aikana 

lisätty vaatimuksia huomioida suunniteltavan kohteen kosteudenhallinta, osana omaa 

suunnitelmaa. Kosteudenhallinta on moniselitteinen, ja työssä käsiteltävän 

tutkimusmateriaalin valossa aiheen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on haastavaa.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on avata tätä käsitettä, ja selvennetään 

kosteudenhallintasuunnittelun viitekehystä. Ymmärtämällä asian paremmin, suunnittelija 

voi perustella kosteudenhallintasuunnittelun vaatimat lisäpanostukset paremmin 

itselleen sekä asiakkailleen. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Sitowise Oy:n suunnitteluorganisaatiolle 

helposti käytettävät ja muokattavat suunnitteluratkaisut. Nämä mallit tukevat 

suunnittelijaa parantamaan kosteudenhallinnan huomioimista ja vastaavat 

rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelman LVI-suunnittelijoille 

osoitettuihin vaatimuksiin.  

Suunnitteluratkaisut dokumentoitiin Sitowise ohjekortistoksi, sisältäen yksityiskohtaa 

käsittelevän ohjekortin sekä detaljipiirustuksen.  

Ohjekortista löytyy valittua teknistä yksityiskohtaa käsittelevä ohjeistus, lainsäädäntö, 

sekä suunnitteluorganisaation hyväksi toteamat toteutusvaihtoehdot. Ohjekortissa 

esitetään yksityiskohtaan vastuullinen suunnittelija (Kuivaketju 10), sekä malli ratkaisut 

toteutuksen todentamiseen ja todentamisen dokumentointiin.   

Detaljipiirustus avaa yksityiskohtaa visuaalisesti ja tukien ohjekortin suunnitteluratkaisu 

tekstiä. Piirustus toteutettiin yksityiskohtaisesti ja huomioiden mahdollisten 

suunnittelukohteiden erityispiirteet. Piirustusten paperikoko pidettiin yleisten A4 ja A3 

kokojen puitteissa. Paperikokojen rajoittamisella suunnitteluratkaisun välittäminen 

eteenpäin olisi mahdollisimman yksinkertaista, ja tulostaminen onnistuisi tarvittaessa 

vaikka rakennustyömaan työmaatoimistossa.  
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1.2 Toimintakenttä 

Rakennukset ovat tärkeitä, koska ihmiset viettävät niissä lähes 90 % ajastaan (THL). 

Rakennettujen sisätilojen kunnosta ja kunnon vaikutuksesta ihmisten terveyteen ollaan 

tietoisia. Valtionhallinto ja eri sidosryhmät ovat julkaisseet aiheesta laajaa tutkimustietoa 

ja ohjeistuksia siitä, miten ongelmalliset rakennukset tulisi korjata. Ohjeista selviää, 

miten uudisrakennuksia tulisi rakentaa oikein, jotta rakennusten aiheuttamia 

terveysongelmia voitaisiin tulevaisuudessa minimoida. Valtakunnallisissa 

kehityshankkeissa on saatu aikaan muutoksia niin rakennuslainsäädäntöön kuin 

rakentamista ohjaaviin käytäntöihinkin. Rakennusalalla toimivan suunnittelijan ei ole 

vaikeaa löytää aiheeseen liittyvää ohjeistusta, vaan pikemminkin tutkimustiedon määrä 

ja hankkeiden laajuus voivat hämärtää oikean suunnitteluratkaisun löytämistä. 

Päämäärän pitäisi kuitenkin olla kaikille alalla työskenteleville selvä. 

Rakennushankkeessa suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa monialainen työryhmä, 

jonka päävastuullisena toimii rakennushankkeeseen ryhtyvä taho. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollisuus 

huolehtia, että rakennus rakennetaan kunnolla (5.2.1999/132). Rakennushankkeeseen 

ryhtyvän velvollisuuksia lisättiin, kun maankäyttö- ja rakennuslakia tarkennettiin 

rakennusten kosteusteknisellä asetuksella (782/2017) ”Kosteusasetus” astui voimaan 

1.1.2018. Asetuksen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä on velvollisuus laatia 

kosteudenhallintaselvitys sekä kosteudenhallintasuunnitelma (216/2016 §15). 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee nimetä hankkeeseen kosteudenhallinnasta 

vastaava henkilö (782/2017 §12, §13). 

LVI-suunnittelija toimii rakennushankkeessa osana suunnitteluryhmää, arkkitehti toimii 

pääsuunnittelijana. Suunnitteluryhmä toimii tilaajan edun, sekä tilaajan asettaman 

budjetin ja aikataulun raameissa. LVI-suunnittelijan mahdollisuudet muuttaa näitä 

raameja ovat rajalliset. Suunnittelijalla on kuitenkin sopimuksen mukaan vastuu 

suunnitelmastaan (KSE 2013, 3.2 Konsultin vastuut).  

1.3 Toimintaympäristö 

Jokapäiväisessä elämässä on paljon terveyteen kohdistuvia uhkia. Hyväksymme nämä 

riskit. Olemme valmiita ottamaan riskejä, jotta voimme elää antoisaa ja onnellista 
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elämää. Nämä niin sanotut hyväksyttävät riskit voidaan jakaa kahteen ryhmään. On 

riskejä, joihin voimme aktiivisella toiminnalla, eli suunnittelulla vaikuttaa. Riskit, joihin 

meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, ovat sattumanvaraisia. Suunnittelun ja sattuman 

välillä vaikuttaa syy-yhteys eli kausaliteetti. Kun suunnittelua lisätään, sattuman määrä 

pienenee, ja kun suunnittelua vähennetään, sattuman osuus kasvaa. 

Vertauskuvallisesti ajateltuna pyöräily toimii hyvänä esimerkkinä ihmisten ja rakennetun 

ympäristön yhteydestä. Pyöräilyreitin sujuvuus ja vaihtelevuus lisäävät pyöräilijän 

positiivista pyöräilykokemusta. Pyöräily on vaarallista, mutta sen kansantaloudelliset 

vaikutukset ovat merkittävät. Helsingin kaupungin tutkimusten mukaan pyöräilyn hyöty-

kustannussuhde on 7,8 (HKI 2014:5). Kun pyöräilyreittejä kehitetään 114 miljoonalla 

eurolla, hyödyt terveyden, liikenteen sujuvuuden ja ympäristövaikutusten paranemisesta 

ovat Helsingin kaupungille ovat 888 miljoonaa euroa (HKI 2014:5). 

Rakennuskanta on myös yhteinen toiminta-alusta, joka ei ainoastaan vaikuta riskeihin 

sairastua, vaan myös päivittäiseen suorituskykyyn, oppimiskykyyn, terveyteen, ja isolta 

osin tuleville sukupolville siirtyviin ympäristövaikutuksiin. (MacNaughton ym. 2016; 

Sandberg 2014). Rakentamisessa tarvittavan ymmärryksen lisäämistä rakennetun 

ympäristön vaikutuksiin ihmiseen ja ympäristöön. Osapuolille tarvitaan myös 

lisäkoulutusta, missä rakentamisen laatua pyritään systemaattisesti nostamaan (Vinha 

ym. 2013). 

Rakentamisessa pitäisi keskittyä luomaan hyviä, toimivia, viihtyisiä, oppimista tukevia 

tiloja ihmisten käyttöön ja pyrkiä pois ongelmien ja myrkkyjen peloista. Rakennukset ovat 

voimavara. (Huomenta Suomi 5.11.2018 Juha Pekkanen). 
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2 RAKENNUKSET 

2.1 Rakennettu omaisuus 

Rakennuskanta muodostaa 45 % Suomen kansallisvarallisuudesta (Korhonen 

ym.2018). Demokraattisen tasavallan hallinto voi toimia omaisuutensa kanssa miten 

parhaaksi näkee. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että tietoinen omaisuuden arvon 

heikentäminen olisi järkevää.  

Arvioni mukaan julkisten rakennuksien kuntoa on mitattu yksityisiä rakennuksia 

tarkemmin. Tulokset vaihtelevat kuntakohtaisesti (Korjausvelkaindeksi 2017). 

Kuntakohtainen vaihtelu voidaan selittää osin kunnan historiallisen kehityksen 

erityispiirteillä, esimerkiksi sodan jälkeen kokonaan jälleenrakennettu Rovaniemi, tai 

voimakkaan teollistumisen aikana rakennettu Voikkaa. Muuttotappiosta ja huonosta 

taloustilanteesta kärsivien kuntien epämukava tilanne on ymmärrettävää, mutta 

tinkiminen kiinteistöjen ylläpidosta ja huollosta ei ole järkevää. Rakennusosien tekninen 

käyttöikä vaihtelee kunnossapidon laadusta ja ympäristöolosuhteista (Reijula ym. 2012). 

Osa kuntien rakennuskannasta on käyttöikänsä lopussa, ja osa on kärsinyt 

ammattimaisen kiinteistönhoidon puutteesta (Alastalo 2013).  

Kunnan toimiessa rakennustyön tilaajana, tulisi toimittaa suunnittelijoille projektia 

koskevat suunnitteluohjeet, joissa määritetään tapauskohtaisesti rakentamisen laadulle 

riittävä vaatimustaso ja rakentamisen toteutuksen reunaehdot. Rakennusurakan yleiset 

sopimusehdot ja muut rakentamista ohjaavat normit eivät määritä laatua ja olosuhteita 

riittävän tarkasti, vaan antavat urakoitsijoille ja rakennusliikkeille vapauksia toteuttaa 

rakentamista omien näkemystensä mukaan. (Vinha, ym. 2013.) Rakennustyön tilaajan 

tehtävä on määrittää, mitä halutaan ja millaisella laatutasolla.  

2.2 Rakennuskanta 

Suomen rakennuskannasta asuinrakennuksia on 28 %, ja muita rakennuksia 17 % 

(Reijula ym. 2012). Rakennuskannasta suuri osa on rakennettu ennen vuotta 1990. 

Nämä rakennukset ovat nyt peruskorjausiässä. Rakennuskannan arvo on arviolta noin 

350 miljardia euroa. Julkisen rakennusomaisuuden arvo tästä on noin 40 miljardia euroa. 

Jos tämä kuntien omistama rakennuskanta jaettaisiin kuntalaisten kesken, saataisiin 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Riku Alasuutari 

jokaisen kuntalaisen osuudeksi yli 7000 euroa. (Korhonen ym.2018.) Rakennukset 

muodostavat kuntakonsernien aineellisten hyödykkeiden taseen loppusummasta noin 

43 % (Korhonen ym.2018; Tilastokeskus 2017). Tutkimuksen (Korhonen ym.2018) 

mukaan suuri osa peruskouluista ja lukioista on rakennettu ennen vuotta 1949. 1950-

luvulla rakennettiin paljon, ja jonkinlainen vilkkaamman rakentamisen aika oli myös 

1970- ja 1980-luvuilla. Päiväkotien ja muiden rakennusten osalla erityinen 

rakentamisbuumi oli 1970-1990-luvuilla. Varhaiskasvatuslaki ja sitä täydentävä asetus 

olivat 1970-luvulla vauhdittamassa muun muassa päiväkotirakentamista. Vilkkaan 

rakentamisen aika kertoo samaa kuin väestönkasvun, teollistumisen, kouluttautumisen 

ja maaltamuuton taulukot. Suomea rakennettiin yhteiskunnan kasvavaan tarpeeseen, 

suurille ikäluokille. (Roos 1987.) 

2.3 Korjausvelka 

”Korjausvelkaa on aivan liikaa ja se kasvaa koko ajan” (Rovaniemen kaupunki 

talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019).  

Kun rakennuksia ei korjata ja kunnossapidetä samaa vauhtia kuin rakennus kuluu, 

syntyy korjausvelkaa. Kuntaliiton ohjeistuksen (Kuntaliitto 2014) mukaan korjausvelka 

käsitteenä määritellään rahamääräksi, mikä rakennukseen tulisi investoida, jotta se 

saataisiin kohtuulliseen kuntoon. Rakennuksen kunto määritellään ohjeistuksessa 

kohtuulliseksi, kun kunto tai pikemminkin arvo on enemmän kuin 75 prosenttia kooltaan 

vastaavan, laatu- ja varustetasoltaan uuden veroisen rakennuksen arvonlisäverotonta 

rakennuskustannusten tavoitehintaa. (Kuntaliitto 2014.) Näin ollen korjausvelka on 

käsitteenä epätarkka ja perustuu aina epämääräisiin arvioihin. 

Esimerkkinä epätarkkuudesta on Helsingin kaupungin oma arvio korjausvelan määrästä 

noin 1,4 miljardia euroa (2/2016 HKI). Ja vastaava Trellum-konsultoinnin tekemän 

raportin arvio korjausvelasta 0,9 miljardia euroa (Korjausvelkaindeksi 2017). 

Velkalaskenta on siis vain suuntaa antava arvio rakennuskannan tilasta, eikä välttämättä 

anna todellista kuvaa yksittäisen kunnan tai rakennuksen tilanteesta. Yksittäisen 

rakennuksen todellinen kunto voi poiketa laskennallisesta arviosta. 
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2.4 Korjausrakentaminen 

Tilastot ennakoivat korjausrakentamisen lisääntymistä. Ennusteiden mukaan 

korjausrakentaminen lisääntyy tulevaisuudessa. 1970-luvulla rakennetut kiinteistöt ovat 

viimeistään nyt saneerausiässä. Korjausrakentamisen vuosittainen kasvu on noin 2-3 % 

(Rakentaminen 2016-2017). Korjausrakentamisen merkitys rakentamisessa korostuu, 

nyt se on noin puolet kaikesta rakentamisesta (Alastalo 2013). LVI-tekniikan osuus 

korjausrakentamisesta lisääntyy, koska uudemmissa rakennuksissa LVI-tekniikkaa on 

enemmän. Tilastokeskuksen asunto-osakeyhtiöille tekemä kyselytutkimus ennustaa 

samaa. Kyselytutkimuksesta selviää, että talotekniikan osuus asunto-osakeyhtiöiden 

korjausrakentamisessa on noussut vuodesta 2013-2017 vajaat 20 %. Tilaston mukaan 

käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 18 %:iin ja viemäröintijärjestelmäremontti 

14 %:iin vastanneista asunto-osakeyhtiöistä. (Korjausrakentaminen 2017.) 

2.5 Rakennusten huolto ja kunnossapito 

Rakennuskannasta 40 % on rakennettu 30-50 vuotta sitten, mutta huoltoon ja 

kunnossapitoon on käytetty arvion mukaan vain 3 % pääoman arvosta (YM 28/2007). 

Rakennuksen kunto tulisi arvioida tasaisin väliajoin ja mahdollisimman tarkasti. Näin 

rakennuksen huolto ja korjaustoimenpiteet voidaan suunnitella ja toteuttaa hallitusti 

ennen isompien ongelmien syntymistä. Todennettu tila tulee raportoida ja esittää työn 

tilaajalle mahdollisimman selkeästi (Alastalo 2014). Rakennuksen kunnon tiedostaminen 

on edellytys laadukkaalle kiinteistönpidolle.  

Korjausrakentamisen hankkeissa on tyypillistä, että korjaustoimien aloittamista 

venytetään liian pitkään. Silloin vauriot ovat edenneet jo niin pitkälle, että rakenteita 

joudutaan purkamaan laajasti vaurioiden poistamiseksi. Tämä viivyttely aiheuttaa hyvin 

yleisesti myös ulkopuolisten väistötilojen tarvetta. Tällainen toimintamalli voi kaksin- tai 

kolminkertaistaa kustannukset. (Korjaa ajoissa ja säästä.)  

Tarvittaessa LVI-suunnittelija voi pätevöityä IV- ja LVV-kuntotutkijaksi (FISE). lisää tietoa 

voi hakea LVI-alan järjestöjen tuottamasta materiaalista, sekä yleisesti 

kuntotarkastuksesta rakennustiedon palveluista: LVV-kuntotutkimusopas, ilmanvaihto- 

ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus (SuLVI ry), Kuntotarkastusopas asuntokaupan 

yhteydessä, suoritusohje (LVI-01-10414) 
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2.6 Rakennusten sisäilma 

Osa rakennuksista sisältää nykytiedon mukaan riskirakenteita. Esimerkiksi kunnalliset 

1960–1980-luvuilla rakennetut tai peruskorjatut rakennukset sisältävät riskirakenteita, 

Jos kiinteistön huoltoa ja kunnossapitoa laiminlyöty tai kunnossapitovastuuta on 

väistelty, voi näissä riskirakenteissa syntyä sisäilmaongelmia.  Riskirakenne tarkoittaa 

oman aikakautensa määräysten ja ohjeiden mukaista rakennetta, jonka pitkänajan 

toimivuutta ei olla pystytty arvioimaan riittävän tarkasti (esim. tasakatot, 

kaksoislaattarakenne). Riskirakenteet ovat rakennettu määräysten mukaan, ja niiden 

ongelmallisuus on huomattu liian myöhään. 1970-luvulla tehtiin myös merkittäviä 

virheellisiä korjaustoimenpiteitä säästöt mielessä, kun energiakriisin aikana vanhoja 

rakennuksia tiivistettiin ja eristettiin ymmärtämättä toimenpiteiden vaikutusta 

(Rakennuslehti 19.4.2016). Virheistä tulisi oppia. Sisäilmaston laadusta- ja lämpöoloista 

ei pidä tinkiä (Sandberg 2014).  

Kun rakenne on vaurioitunut ja aiheuttaa käyttäjille ongelmia, on sisäilmaongelmiin 

herätty liian myöhään. Rakennuskanta huomioon ottaen sisäilmaongelmasta on tullut 

kerralla kansallinen ongelma.  Tämän kansallisen ongelman hoitoon käytetään arviolta 

450 miljoonaa euroa vuodessa.  Arvio sisältää oireista, sairauksista, niiden tutkimisesta, 

työkyvyn menettämisestä ja työtehon sekä tuottavuuden laskusta aiheutuvat 

kustannukset. (Kosteus- ja Hometalkoot.) Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen 

mukaan 600 000-800 000 suomalaisista altistuu vuosittain home- ja kosteusvaurioiden 

aiheuttamille sisäilmaongelmille. Tämä tarkoittaa 10,8 %-14,5 % kaikista suomalaisista. 

Ongelmien hoitoon käytetään 563 – 750 euroa henkilöä kohden (STM 2018). Terveyden- 

ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan tärkeimpiä sairastumiseen johtavia 

sisäilman epäpuhtauksia ovat ulkoilman saasteet, radon, passiivinen tupakointi ja 

rakennusten kosteusvauriot (THL 11/2018). 

2.7 Rakennukset Ruotsissa ja Norjassa 

Rakennusten rakenteet ovat Suomessa ja Ruotsissa monella tavoin samankaltaisia. 

Suomessa ongelmallisiksi koetut rakenteet ovat aiheuttaneet ongelmia myös Ruotsissa. 

Osa ongelmarakenteista on tiedostettu Ruotsissa Suomea aikaisemmin. Ruotsin 

tilanteen seuraaminen antaa tärkeää tietoa tulevaisuuden rakentamisen haasteista. 
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Parhaimmillaan se voi auttaa estämään virheiden ja ongelmien syntymistä. (Vinha ym. 

2013.) 

Ruotsin rakennuskantaa käsittelevän tutkimuksen mukaan 69 % omakotitaloista ja 45 % 

asuinkerrostaloista ovat jossain määrin vaurioituneita. Vauriot eivät kuitenkaan suuressa 

osassa tapauksista ole kovin suuria. Arviot vaurioiden korjauksien kokonaissummasta 

230-330 miljardia kruunua (28-40 miljardia euroa). (Vinha ym. 2013.) 

Ruotsissa on määrätty, että suunnitelluissa rakenteissa käytettyjen materiaalien kriittinen 

kosteuspitoisuus tulee olla selvillä. Käyttöikänsä aikana rakenteet eivät saa ylittää tätä 

raja-arvoa. Suunnitteluarvon puuttuessa on käytettävä 75 % suhteellisen kosteuden raja-

arvoa. Määräys on johtanut siihen, että materiaalien kosteudenkestävyyksiä ja kriittisiä 

kosteuksia tutkitaan koko ajan tarkemmin. Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa 

tarkastellaan myös simuloimalla huomattavasti yleisemmin kuin Suomessa. Lisäksi 

määräyksen ohjeistus vaatii dokumentoimaan erikseen materiaalien kosteuspitoisuuksia 

rakentamisen aikana, sekä tallentamaan rakentamisen detaljien toteutustavat. (Vinha 

ym. 2013.) 

Ruotsissa ei ole annettu Suomen Rakennusmääräyskokoelman osan D5 kaltaisia 

tarkkoja ohjeita energiankulutuksen laskemiselle. Energialaskennan toteutustapa on 

suunnittelijan päätettävissä. Tämä on aiheuttanut selviä eroavaisuuksia 

laskentatuloksissa, mutta myös mahdollistanut energialaskennan kehittymisen 

lähemmäs todenmukaista energiankulutusta. Ruotsin rakentamismääräyksissä 

vaaditaan, että rakennuksen energiankulutus on pystyttävä mittaamaan rakennuksen 

valmistuttua ja varmistamaan siten laskelmien paikkansapitävyys. (Vinha ym. 2013.) 

Ruotsissa ja Norjassa rakennuskanta ja erityisesti julkinen rakennuskanta on 

vanhempaa kuin Suomessa. Useat julkiset palvelut toteutetaan vanhoissa tiloissa, joita 

ei ole suunniteltu nykyisiin tarpeisiin. Ruotsissa ja Norjassa kiinteistöjen hallinnoinnissa 

on tapahtumassa muutoksia. Kiinteistöjen omistus ja ylläpito ollaan eriyttämässä 

erityisiin tilakeskuksiin tai kiinteistöyhtiöihin niin kuin Suomessa. (Vainio & Nipala 2006.) 

Ruotsi ja Norja pitävät ylläpitokustannukset kurissa suunnitelmallisella kunnossapidolla. 

Omistajapolitiikassa pyritään toimiviin tilaratkaisuihin. Tämän kiinteistöstrategian 

lähtökohtina otetaan huomioon kohteen käyttökelpoisuus, tekninen kunto, taloustilanne, 

toimintaympäristöön liittyvät piirteet ja laillisuuskysymykset. (Vainio & Nipala 2006.) 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Riku Alasuutari 

Ruotsissa sisäilman laadun indikaattorina pidetään hiilidioksidipitoisuutta. Pitoisuus saa 

olla enintään 1000 ppm. Ohjearvo on kirjattu lakiin, ja mittaustuloksia valvotaan. 

Rakennuksen omistajalla on velvollisuus tarkistuttaa ilmanvaihdon toimivuus 

hyväksytyllä asiantuntijalla kahden vuoden välein. Tarkastuksessa esiin tulleet 

epäkohdat on korjattava puolen vuoden kuluessa. Todistus tarkastuksesta on oltava 

esillä. Rakennuslautakunta valvoo tarkastustodistuksia. (Vainio & Nipala 2006.)  

Ruotsissa työympäristön laatu on työnantajan vastuulla. Työnantajan on toimittava, jos 

sisäilmastossa on huomautettavaa. Kuntatasolla työnantajaa edustavat kohteen johtajat. 

Huolehtiminen työympäristön terveellisyydestä kuuluu johtajien toimenkuvaan. (Vainio & 

Nipala 2006.)  

Ruotsissa koetaan, että sisäilmavalitukset ovat aina aiheellisia ja niihin löytyy jokin 

rakenteellinen syy. Rakennesyiden perusteella kuntaliitto ja kiinteistöyhtiöt ovat tehneet 

toimintaohjeet, miten menetellä, jos ongelmia esiintyy. Ohjeissa korostetaan ongelman 

nopeaa teknistä selvitystä. Valituksiin reagoidaan nopeasti. Kohteessa selvitetään 

todennäköisin syy heikkoon sisäilmaan. Jos heikolle sisäilmalle ei löydy selvää syytä, 

siirrytään vaiheittain perusteellisempiin tutkimus- ja mittausmenetelmiin. (Vainio & Nipala 

2006.) 

Ruotsissa siis laki velvoittaa todentamaan sisäilman laatuvaatimukset ja ilmanvaihdon 

toimivuuden. Sisäilmaongelman ilmetessä on olemassa valmiit ratkaisumallit, miten 

toimia. Norjassa vastaavaa käytäntöä ei ole. Norjassa hyvänä esimerkkinä 

sisäilmaongelmien hoitoon pidetään Oslon koulukiinteistöyhtiön asiantuntijaryhmän 

laatimaa toimintamallia. Norjassa yritetään osalistaa tilojen käyttäjät sisäilma- ja 

energiakysymyksissä. (Vainio & Nipala 2006.) 

2.8 Rakennuslaki 

Eduskunnan kirjelmässä ”Rakennusten kosteus- ja homeongelmat” (liite 1) todetaan ”on 

ryhdyttävä välittömästi toimiin rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan uudistamiseksi, 

koska nykyinen järjestelmä ei toimi” (M 5/2013 vp).  

21.12.2012 voimaantulleissa maankäyttö- ja rakennuslain määräyksissä vaaditaan 

rakennushankkeeseen ryhtyvää huolehtimaan, että rakennus on terveellinen eikä 

rakennuksesta aiheudu terveyden vaarantumista. Määräyksissä ilmaistaan myös 
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mahdollisuus tarkentaa terveellisen rakentamisen määräystä asetuksilla. (958/2012 § 

117 c.)  

Tarkennukset tulivat voimaan 1.1.2018. Asetuksissa vaaditaan rakennushankkeeseen 

ryhtyvää tarkentamaan otettaan tutkittujen kosteusriskien huomioinnissa. Asetus koskee 

niin uuden rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden suunnittelua ja rakentamista, kuin 

myös rakennuksen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja 

muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. (782/2017.) 

Tarkennettujen asetusten vaatimukset rakennushankkeeseen ryhtyvälle (782/2012, § 12 

ja § 13; 216/2016 §15) toimivat katalyyttinä Kuivaketju 10 -toimintamallin käyttöönotossa. 

LVI-tekniikan osalta siirryttiin pois tarkasti ohjaavista rakennusmääräyksistä, kun uudet 

asetukset astuivat voimaan.  

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka kiteyttää Ympäristöministeriön 

kannan kommentoimalla rakentamisen laatukysymyksiä maankäyttö ja rakennuslain 

uudistustyössä ”Rakennusterveysasiat eivät tule kuntoon millään ohjelmalla tai 

hallitusten periaatepäätöksillä”. ”Ympäristöministeriössä on aina mahdollisuus tarkentaa 

kosteudenhallintaa koskevia maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä”. (8/2018, Pokka, 

blogi.) 
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3 LVI-SUUNNITTELU 

3.1 Lvi-suunnittelijan rooli 

LVI-suunnittelijan rooli hankkeessa voi olla haastava. Urakan halpa hinta nousee usein 

onnistumisen suunnittelijan työn onnistumisen mittariksi, käyttäjän huomioiminen, 

laitteiston käytettävyys, työn laatu ja tekninen osaaminen jätetään usein mainitsematta. 

”Rakentamispäätöksiä johtaa yleisimmin raha ja usein tärkeimpänä mittarina toimivat 

investointikustannukset” (Sandberg 2014). 

Toteutuksen laatu on vain osaksi suunnittelijan vastuulla.  LVI-urakoitsija kantaa  vastuun 

toteutuksen toimivuudesta ja takuuvastuun 2 vuotta (YSE 1998). Jotta LVI-suunnittelija 

pystyisi vaikuttamaan hankkeen toteutukseen mahdollisimman paljon, suunnittelijan 

tulisi päästä hankkeeseen mukaan heti hankesuunnittelun alkuvaiheessa. Silloin 

määritellään hankkeen tilavaraukset ja laatutaso (TATE-2012). Niitä on hankala alun 

jälkeen muuttaa. 

”Laadukas toteuttaminen on myös luottamuksen rakentamista, ihmisten pitää pystyä 

luottamaan siihen, että asiat ovat kunnossa” (Huomenta Suomi 5.11.2018 Juha 

Pekkanen THL). 

3.2 Lvi-suunnittelun muutokset 

Vuoden 2018 alussa käytöstä poistuneet D1 ja D2 ohjasivat toteutusta. Nämä yhdessä 

paikallisen rakennusvalvonnan kanssa asettivat toteutukselle laatutason, jonka alle ei 

voitu mennä. Uusien asetusten vesi- ja viemärilaitteista ja sisäilmasto ja ilmanvaihdosta 

voimaan tullessa LVI-suunnittelijan rooli muuttui. Selkeistä tarkoista määräyksistä, miten 

tehdään, siirryttiin yleisemmän tason ohjeisiin. LVI-suunnittelijan vaikutusvalta ja vastuu 

rakennushankkeessa kasvoivat. 

FinnBuild-messuilla 2018 käytiin paneelikeskustelu asuntotietokeskus Juha Salmen 

johdolla. Keskustelussa olivat mukana rakennusneuvos Teppo Lehtinen, 

Ympäristöministeriö, vastaava lvi-tarkastusinsinööri Harri Aavaharju, Vantaan 

kaupungin rakennustarkastus. sekä lvi-suunnittelun ryhmäpäällikkö Tapani Idman, 

Granlund Oy. (Seppänen 2017 blogi.) 
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Avauksessaan Teppo Lehtinen esitti ympäristöministeriön lähtökohdat määräysten 

muuttamiselle. ”Uusitun perustuslain tulkintojen mukaan ministeriö ei voi antaa enää 

ohjeita, joten vanhasta käytännöstä oli luovuttava”. Samalla hän korosti uusien asetusten 

perustelumuistioita, joihin hän kehotti tutustumaan. Uusien asetusten valmistelu näin 

laajassa mittakaavassa, aiheutti ministeriössä kiirettä, EU hyväksyntäkin lyhensi aikaa 

vielä kolmella kuukaudella. (Seppänen 2017 blogi.) 

Muutoksien tavoitteena on saada rakentamisen laatu parantumaan, ja ajatuksella että 

rakennusala tekee laatuoppaansa itselleen. Kyseessä on Lehtisen mukaan 

kulttuurinmuutos rakentamisessa, viranomaisohjaavuudesta itseohjaavuuteen ja 

kumppanuuteen alan kehitystyössä. (Seppänen 2017 blogi.) 

Muutos on suuri myös rakennustarkastuksessa. Kun tarkkoja ohjeita ei ole, niin 

tarkastaja joutuu muodostamaan useasta rakentamisen yksityiskohdasta oman 

näkemyksensä. Rakennustarkastajien ammattitaito vaatimukset ja vastuu kasvavat. 

Rakennustarkastukset ovat tiedostaneet ongelmat ja pyrkivät yhtenäistämään 

käytäntöjään, käsittelemällä niitä pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen 

yhteisöryhmässä ja julkaisemaan yhteisiä käytäntöjä internet sivuillaan. (Seppänen 2017 

blogi.) 

Keskustelussa oltiin yhtä mieltä ja pidettiin hyvänä sitä, että muutokset ohjaavat 

ratkaisukeskeisyyteen ja pakottavat keskusteluyhteyteen rakennusvalvontojen kanssa. 

Periaatteena se, että jo ennen suunnittelutyön varsinaista aloitusta niin sanotussa 

ennakkotarkastelussa keskustellaan ja tarkastellaan periaate tason laajoja asioita, jotta 

kaikki ennakkotarkastelun osapuolet pääsevät vaikuttamaan asiaan riittävän aikaisessa 

vaiheessa. Ongelmaksi koettiin pienien kuntien haasteellinen tilanne palkata riittävää ja 

ammattitaitoista tarkastajakuntaa. Ministeriö ei anna tarkkoja ohjeita, vaikka osa niitä 

vaatiikin. Talotekniikka-ala on pyrkinyt reagoimaan kehittämällä ohjeita laadukkaaseen 

toteutukseen. (Seppänen 2017 blogi.) 

3.3 Lvi-lisätietoa suunnittelun tueksi 

LVI-suunnittelijan rooli muuttuu ja muutoksessa tulisi pysyä mukana. Riippumattomalla 

tutkimustiedolla ja testatuilla ratkaisumalleilla päästään jo pitkälle. Avoin työilmapiiri ja 

työasioiden läpikäyminen rakentavassa ilmapiirissä auttavat jäsentämään ajatuksia ja 
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tutkimaan kriittisesti, sekä omia että muiden suunnitteluratkaisuja. LVI-suunnittelija on 

osa suunnitteluyhteisöä ja suunnittelijan tulee rohkeasti ottaa osaa keskusteluun.  

Ohjeita ja lisätietoa on saatavilla. Tiedon käsittelyssä tulee kuitenkin harjoittaa vahvaa 

lähdekritiikkiä. Tietoa etsivän tulee ymmärtää, kuka tietoa tarjoaa, ja sen jälkeen vielä 

miettiä, onko ehdotettu toteutustapa riittävän laadukas projektiin. 

Alle olen listannut ohjeita ja lisätietoa jakavia tahoja, joiden riippumattomuus on 

mielestäni parasta mahdollista luokkaa: 

• Rakennnustietosäätiö tuottaa ja välittää puolueetonta, ajantasaista, ja 

luotettavaa tietoa, sekä edistää hyvää rakennustapaa. LVI-suunnittelijan 

työkalupakissa LVI-kortisto on tärkeä ja havainnollistava apuväline, LVI-korttien 

malliesimerkkejä toteuttaen on helppo nojata varmennettuihin toteutusmalleihin. 

• Talotekniika RYL 2002-käsikirja. Käsikirja määrittää yleisesti noudatettavan 

hyvän talotekniikan rakentamistavan. Osa 1: LVI-järjestelmät, 

automaatiojärjestelmät. 

• Terveelliset tilat -tietojärjestelmä on pääkaupunkiseudun kuntien yhteishanke, 

jossa on tuotettu tarkastettua tietoa kuntien rakennuskannan tyypillisiin 

ongelmiin. Järjestelmä ohjaa tutkimusten ja korjausten tilaamista ja toteutusta 

siten, että löydetään oikea korjaustapa kuhunkin ongelmaan. 

• Kosteudenhallinta.fi sivustolle on koottu tietoa siitä, mitä rakennushankkeen eri 

vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinnan kannalta, mitä kenenkin 

osapuolen tulee tehdä, mitä asioita eri rakenteissa tulee ottaa huomioon ja mitä 

toimia kosteudenhallinnan eteen tulee tehdä. 

• Suomen LVI-liitto - SuLVI. Liiton tarkoituksena on toimia rekisteröityjen lämpö-, 

vesi- ja ilmastointiteknisten yhdistysten ja LVI-alaan liittyvien sidosryhmien 

perustamien jäsenyhdistysten keskusjärjestönä ja edistää alan kehitystä 

maassamme 

• FINVAC “The Finnish Association of HVAC Societies” 

• REHVA “Federation of European HVAC Associations” 

• Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat internet sivuilleen koonneet 

rakennusvalvontojen yhteisiä tulkintatapoja, ohjekortteihin. Korttien käytännöt 

ovat Rakennustarkastusyhdistyksen järjestämien asiantuntija paneeleiden ja 

yhteistoimintamallien lopputulos. 
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4 KOSTEUDENHALLINTA 

4.1 Kuivaketju 10 

Asetusten tarkemmat vaatimukset rakennushankkeeseen ryhtyvälle, laatia 

kosteudenhallintaselvitys, sekä vastaavan työnjohtajan vastuu 

kosteudenhallintasuunnitelmasta (782/2012, § 12 ja § 13). Edesauttoivat Oulun 

rakennusvalvonnan ja ympäristöministeriön yhdessä kehittämää Kuivaketju 10 mallia, 

nousemaan valtakunnalliseksi käytännöksi. (Kuivaketju 10.) 

Kehitystyö kuivaketjun aikaansaamiseksi aloitettiin 2014-2015, kehitystyössä mukana, 

rakennusalan toimijoita. Talotekniikan näkökulmaa selvitettiin Tomi Jäävirran tekemässä 

opinnäytetyön teoria-analyysissa, jossa tilastojen ja selvitysten kautta laadittujen 

ohjekorttien kautta pyrittiin löytämään ratkaisu keskeisimpiin kosteudenhallinnan 

ongelmiin. Analyysissä tunnistettiin kosteudenhallinnan merkitys ja siihen vaikuttavien 

eri alojen yhteistoimintamallin puutos. ”Yhteistyö eri osapuolien välillä, on ratkaisevaa 

koko hankkeen onnistumisen kannalta” (Jäävirta 2016). Kuivaketju 10 toimintamallin 

jatkokehitys siirrettiin RALA ry:lle 2016 (Kuivaketju 10). 

Valtakunnallista huomiota Kuivaketju 10 -toimintamalli herätti, kun laajapohjaisesta 

käyttöönotosta sovittiin 15.3.2017 (liite 2). Sitoumuksessa suositellaan Kuivaketju. 

Kuivaketju 10 toimintamallin käyttöön ottoa, tarkoituksena ennaltaehkäistä ja vähentää 

kosteusvaurioiden riskiä. (Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, RAKLI ry, RALA ry, SKOL 

ry, Rakennusteollisuus RT, Ympäristöministeriö.) 

Kuivaketju 10 on käyttäjilleen maksuton toteutusmalli 1.1.2018 voimaan tulleeseen 

Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. 

(Kuivaketju 10). 

Kiteytettynä Kuivaketju 10 perusperiaatteet (Saari 2018 youtube). 

1. Keskitytään merkittävimpiin kosteusriskeihin. 

2. Riskit torjutaan rakennushankkeen kaikissa vaiheissa 

3. Riskien torjunnan onnistuminen todennetaan ja dokumentoidaan luotettavasti. 
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4.2 Sopimukset 

Kuivaketju 10 toimintamallin käyttöönotto on laaja-alaisesti sovittu: 

22.05.2013. Eduskunnan kirjelmä 5/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homeongelmat 

(liite1). 

15.03.2017. Rakennusalan yhteinen sopimus kosteudenhallinnan ja terveellisen 

rakennuksen puolesta (liite 2). 

16.6.2015. Korjausrakentaminen ja kiinteistönpidon ”Korjataan kansallisomaisuus 

kuntoon” sopimus (liite 3). 

4.3 Sitovuus 

Suorat kehotukset Kuivaketju 10 toimintamallin käytössä rajoittuvat toistaiseksi alla 

mainittujen TOPTEN rakennusvalvontojen ohjeistuksiin, sekä erillisten kuntien 

pilottihankkeisiin. TOPTEN rakennusvalvonnat (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, 

Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, 

Lohja, Salo, Kauniainen) vaativat rakennushankkeeseen ryhtyvältä Kuivaketju 10 

raporttia ”Tilaamisvaiheen tehtävälista – ennen rakennuslupaa” 

rakennuslupahakemukseen liitteeksi. (TOPTEN.) 

TOPTEN rakennusvalvontojen ohjeistuksessa, Kuivaketju 10 toimintamallin käyttöön 

ottoa painotetaan, kehotuksen lisäksi, ehdollistamalla rakennushankkeeseen ryhtyvää 

seikkaperäisellä kosteudenhallinta selvityksellä (TOPTEN). 

”Jos rakennushankkeeseen ryhtyvä ei ota käyttöön Kuivaketju 10 -toimintamallia, tällöin 

kosteudenhallintaselvitys tulee laatia seikkaperäisesti kaikkien alla olevien kohtien 

mukaan kuvaamaan koko hankkeen kosteudenhallintaprosessi toimenpiteineen ja 

menettelyineen” (TOPTEN kosteudenhallintaselvitys 117c01A). 

TOPTEN rakennusvalvonnat toteuttivat syyskuussa 2018 ”kosteusjumppa” 

teemakuukauden, jolla oli tarkoitus kiinnittää rakentamisen kanssa toimivien huomiota 

tiukentuneisiin määräyksiin. Myös kansalaisilta pyydettiin osallistumista, kun heiltä 

pyydettiin hyviä ja huonoja esimerkkejä rakennustyön toiminasta. (TOPTEN.) 
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Kuivaketju tarkoittaa sananmukaisesti, että rakennus pidetään kuivana 

rakentamisvaiheen aikana, olipa kysymys peruskorjauksesta tai uudisrakentamisesta. 

Olennainen kysymys on, missä määrin kuivaketju on oikeasti otettu käyttöön 

rakennushankkeissa. Tätä rakennusvalvontojen ensi kuussa käynnistyvällä kampanjalla 

arvioidaan” (9/2018 Pokka). 

Rakennusvalvontojen syys- kampanjalla halutaan edesauttaa hyvien kosteudenhallinta-

käytäntöjen omaksumista ympäri Suomen (Kuntatekniikka lehti 22.8.2018). 

4.4 Kysely 

RALA rakentamisen laatu järjesti kyselyn rakennusvalvonnan henkilöiden 

kokemuksista Kuivaketju 10 toimintamallin toiminnasta (Rakentamisen laatu Ry 

Kuivaketju 10 kysely). 

• rakennushankkeeseen ryhtyvät tuntevat huonosti ympäristöministeriön 

asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 

• valtaosasta vuoden 2018 aikana luvan saaneista hankkeissa ei ole toimitettu 

kosteudenhallintaselvitystä 

• kosteudenhallintaselvitys ja työmaan kosteudenhallintasuunnitelma menevät 

sekaisin. Ongelma on keskeinen erityisesti pienissä kunnissa. 

• kuivaketju 10 toimintamallia noudatetaan suhteellisen harvoin eikä sitä 

käytännössä tunneta 

• kosteudenhallintakoordinaattoria ei ole kovin usein nimetty hankkeisiin, eikä 

hänen tehtäviä tunneta 

• ongelma kohdistuu erityisesti pieniin kuntiin 

• kuitenkin riskilistaukset ovat toimivia 

• kuivaketju 10 lisää rakennusvalvonnan työmäärää  

• kuitenkin se tunnetaan suhteellisen hyvin rakennusvalvonnoissa 

• ohjeistus on osin epäselvä 

• tosin koulutuksellakin olisi tarvetta rakennusvalvonnoissa  

• työmäärä on lisääntynyt erityisesti kokeneilla rakennusvalvojilla 

• tosin kokemattomammat rakennusvalvojat eivät tunne Kuivaketju 10 

• rakennusvalvonnan näkökulmasta erityisen hyvää on, että Kuivaketju 10 on 

lisännyt osapuolten tietoisuutta kosteudenhallinnasta 



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Riku Alasuutari 

4.5 Pilottihankkeet 

Kuivaketju 10 kehittämisvaiheessa toimintamallia testattiin pilottihankkeissa. 

• Pilottihankkeissa painotetaan yhteishenkeä ja samaa tahtotilaa hyvän 

lopputuloksen aikaansaamiseksi.  

• Suunnitteluyhteistyön ja laadukkaan toteutuksen kannalta yksityiskohtien 

merkitystä korostettiin.  

• Isommissa hankkeissa suositeltiin käyttöönottovaiheen vaiheistamista 

pienempiin osiin, jopa puolivuotta ennen luovutusta.  

• Hankalissa peruskorjaushankkeissa painotettiin mallintamisen tuomia etuja 

asennuksen toteuttamisessa.   

Kosteusriskien hallinnassa pitää ymmärtää koko rakentamisprosessi, jokainen 

rakentamisen vaihe liittyy toisiinsa. Yhteistyö eri ammattilaisten välillä on ratkaisevaa 

onnistumisen kannalta. (Jäävirta Toni.) 

Suunnittelijat eivät tunnista riskialttiita paikkoja tasokuvien perusteella, vaan leikkaukset 

ja piirustukset avaavat ymmärrystä ongelmista. Suunnittelun riskialttiimpia paikkoja ovat 

vaikeasti suunniteltavat ja toteutettavat paikat. Pienillä suunnitteludetaljeilla on suuri 

merkitys hyvän lopputuloksen saavuttamiseen. Suunnittelijoilta tämä vaatii asiaan 

perehtymistä. Pilottikohteessa hiottiin mm. vaipan tiiveyteen liittyviä detaljeja työmaan, 

suunnittelijoiden ja rakennuttajien kesken. Tärkeää on saada kaikki osapuolet 

ymmärtämään, miksi asioita tehdään. (Oulun Sivakka Oy Puotiniemi Kari.) 

Hankkeen hyvä yhteishenki luodaan koko projektiorganisaatiolle heti alusta alkaen. 

Hyvällä yhteispelillä saadaan aikaan parasta mahdollista laatua. Detaljisuunnittelu on 

olennaista. Yksityiskohdat suunnitellaan erittäin tarkasti, jolloin työmaalla ei tarvitse enää 

minkään työvaiheen kohdalla arpoa, kuinka joku asia on tarkoitus tehdä. Rakentamisen 

aikataulu pitää laatia betonin kuivumisen mukaan. (Ylirinne Jorma.) 

Korjausrakentamisen kosteudenhallintaa voidaan parantaa, mutta siihen tulee panostaa. 

Ennen työmaan aloittamista tulee tunnistaa, kartoittaa ja kirjata kriittiset rakennusosat. 

Sekä tunnistaa kriittisten vaiheiden toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Korjausrakentamisen 

pilottikohteessa järjestettiin myös työntekijöiden perehdyttämistilaisuus, jossa lisättiin 

työntekijöiden tietoisuutta kosteudenhallinnasta, sekä korostetiin velvollisuuta ilmoittaa 

havainnoista. (Nurminen Tytti.) 
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5 MUUT HANKKEET 

Suomessa on pyritty vaikuttamaan rakennustekniikan ja terveyshaittojen yhteyteen, 

periaatteella ennaltaehkäistä ja vähentää sisäympäristöjen epäpuhtauksia ja 

terveysriskejä. 

Historiasta tulevaisuuteen: 

• Kosteus kuriin kampanja, 1990 loppupuolella 

• Remontti-ohjelma, 1992-1996 

• Terve Talo -ohjelma, 1998 

• Sisäilmavuosi 2002 

• Periaatepäätöksen korjausrakentamisesta 18.9.2008 

• Kosteus- ja hometalkoot, 2010-2015 

• Rakennetun omaisuuden tila, ROTI 2015 

• Korjausrakentamisen strategia, 2007-2017 

• Paremman laadun puolesta, 2016-2018 

• Terveet tilat 2028 

Hankkeiden ja tutkimusten sivutuotteena syntynyt sisäilman laatuun liittyvä keskustelu. 

Keskustelu voi antaa vaikutelman, että rakennusten ongelmien määrä kasvaa ja 

ongelmia vähätellään. Sisäilmasta sairastuneelle vaikutelma pahentaa epätietoisuutta ja 

epäluottamusta (THL 11/2018).  

”Rakennusten kunnosta tarvittaisiin laaja-alaista seurantatutkimusta” (12.10.2016 Katja 

Outinen YM Yli-insinööri). 

Puolueiden eduskuntaryhmät olivat yksimielisiä julkisen rakennuskannan 

sisäilmaongelmien ja niihin liittyvien ihmisten terveyshaittojen vakavuudesta. Muutos 

edellyttää luottamusta ja yhteistä tahtotilaa Hyvät kokemukset ja onnistumiset osoittavat 

suuntaa. (Ympäristöministeriön muistio 3.5.2018.) 
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6 OHJEKORTISTO SITOWISE 

6.1 Kehittäminen 

Keväällä 2017 esimieheni pyysi minua tekemään vertailevaa selvitystä juuri 

valmistuneesta tuetun asumisen palvelutalosta, ja Kuivaketju 10 toimintamallin 

suunnitteluratkaisuista. Tilaajalla oli tarkoitus muuttaa kohde Kuivaketju 10 mallin 

mukaiseksi. Vertailin selvityksessä, miten suunnittelemamme kohde poikkesi kuivaketju 

10 ohjeistuksesta. Merkittäviä eroavaisuuksia ei löytynyt. Tulkinnanvaraisia 

eroavaisuuksia löytyi useita, joka sai enemmänkin pohtimaan Kuivaketju 10 

toimintaohjelman mukaisia suunnittelukäytäntöjä. 

Kuivaketju 10 toimintamalli edellyttää, että suunnittelijat täydentävät riskilistaa 

vastaamaan suunnittelemansa kohteen ominaispiirteitä. Suunnittelukohteiden erilaisuus 

pakottaa suunnittelijan keskittymään riskilistan kohtiin ja muokkaamaan niitä tarpeen 

mukaan. On ymmärrettävää miksi tällainen ylimääräinen työ voi suunnittelijan mielestä 

tuntua suunnittelutyön hankaloittamiselta. Kuitenkin vaatimus on mielestäni realistinen 

ja rakennuskannan tilan huomioiden ymmärrettävä ja suotava. Rakennusvalvonnan 

kannalta ajateltuna on helppoa vaatia noudattamaan ohjeistusta, jotta rakentamisen 

laatu ja rakennusten tilaa saataisiin kohennettua. 

Toimintamallin ohjeistuksen mukaisesti, kaikki perustellut poikkeamat alkuperäiseen 

Kuivaketju 10 ohjeistukseen ovat sallittuja. Suunnitteluratkaisun on oltava laadukas, ja 

loppuun asti mietitty kokonaisuus. Suunnitteluratkaisun mukainen toteutus tarkastetaan 

ja todennetaan toimintamallin mukaisesti, sähköiseen järjestelmään. Näin varmistutaan 

että suunnitteluratkaisu toteutetaan suunnitellulla tavalla. 

Ajatustyön alkuvaiheessa heräsi halu luoda järjestelmä, jolla selkeyttää tilannetta sekä 

antaa mahdollisesti apua saman ongelman kanssa painiville kollegoille. Työssäni 

törmäsin nopeasti ohjeistuksen ja toteutusmallien tulvaan, jolla rakentamista 

ohjeistetaan. On jokseenkin selvää, ettei kaiken kattavaa kortistoa voida tehdä, mutta 

Kuivaketju 10 rajaa ongelmakohdat kuitenkin tiettyyn ryhmään ja on suunnittelijan 

omassa harkinnassa mitä riskejä siihen lisätä. 



25 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Riku Alasuutari 

Huomasin, että Helsingin kaupunki on julkaissut korkean rakentamisen 

rakennustapaohjeen 2018, josta sain hieman mallia miltä ohjekortti tulisi näyttää 

(Ohjekortit 14.12.2018). 

Ohjekorttien ja detaljisuunnitelman etuna on se, että se toimii tukevana osana niin 

suunnittelutyötä kuin toteutustakin, tilanteesta ja projektista riippumatta. Esimerkiksi 

vaatimus vesiputkien pinta-asennukselle ei päde korkean hygienian tiloissa. 

Ohjekortistosta löytyy oikea suunnitteluratkaisu vesiputkien uppoasennukseen. 

6.2 Käytettävyys 

Kuten Kuivaketju 10 toimintamallissa, ohjekorteissakin yksityiskohdat nostetaan 

tietoisesti esille. Halu oli kehittää kortisto, josta löytyy kaikki yksityiskohtaan ja sen 

suunnitteluun liittyvät ohjeet ja määräykset. Ohjekorttien luonnostelussa huomasin, että 

tiedon välittymisen ja asian yksiselitteisyyden kannalta tekstipohjainen ohjekortti ei 

pelkästään riitä. 

Kuivaketju 10 toimintamallissa, tietyissä riskitehtävissä suunnittelijalle esitetään 

vaatimus piirtää yksityiskohtaa käsittelevä detaljipiirustus 1:5 mittakaavassa. Joten 

piirustuksen lisääminen myös ohjekorttiin oli selkeä kehitysaskel. Detaljisuunnittelua on 

perinteisesti käytetty asemapiirustuksen liitteenä, sekä mahdollisesti pohjakuvien 

reunoilla selventämään suunnittelijan ajatusta toteutuksesta. 

Teksti pohjainen ohjekortti ja detaljipiirustus siihen liitettynä toimii mielestäni paremmin 

kuin kumpikaan yksinään. Kortiston ja siihen liittyvien piirustusten koot olen tietoisesti 

rajannut A4- tai A3- kokoihin. Käytettävyydessä on huomioitava, että tarvittaessa 

ohjekortti on kaikkien osapuolien saatavilla ja tarpeen mukaan helposti tulostettavissa, 

esimerkiksi työmaalla. 

6.3 Työvaiheet 

Kuivaketju 10 toimintamalli antaa käyttäjälleen esimerkin omaisesti valmiit 

suunnitteluratkaisut, joita voidaan tarpeen mukaan täydentää. Ohjekorttien kehityksen 

pohjana käytin näitä ratkaisuita. 

Ohjekorttien kehitystyön toteutin vaiheittain seuraavasti: 
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1. keräsin tiedot omiin ohjekortteihin, ja keräsin riskitehtävää käsittelevän 

lainsäädännön ja tiedossani olevat toteutusohjeet viitteeksi korttiin.  

2. kävin läpi riskitehtävää käsittelevän lainsäädännön sekä ohjeistuksen ja 

muokkasin tarveharkintaisesti suunnitteluratkaisun, suunnitteluosapuolet, 

työmaatodentamisen sekä todentamisdokumentti osiot 

3. kolmannessa vaiheessa piirsin ohjekortin suunnitteluratkaisua vastaavan 

detaljipiirustuksen. 

6.4 Nimeäminen 

Kuivaketju 10 toimintamalli ei käytä riskien osalta muuta järjestysnumerointia kuin riskit 

1-10. Haasteeksi muodostui ohjekorttien yksilöinti. Päädyin ratkaisemaan ongelman 

numeroimalla riskinumeron ja riskitehtävän järjestyksen mukaan. Esimerkiksi riskin 

seitsemän, ensimmäistä LVI-suunnittelijaa koskevaa riskitehtävää käsittelevä ohjekortti 

on numeroinniltaan R7-1 

Toivottavasti Kuivaketju 10 toimintamallin kehitysvaiheissa tullaan järjestelmää 

muuttamaan niin, että jokaiselle muokkaamista vaativalle kohdalla annetaan erillinen 

positionumero. Tällainen merkintätapa sopisi paremmin, kun Kuivaketju 10 

toimintamallia integroidaan rakennusalan muihin järjestelmiin. 

6.5 Vastuullinen suunnittelija 

Kuivaketju 10 toimintamallin laatia on ennalta esittänyt vastuullisen suunnittelijan 

jokaiselle riskitehtävälle. Kuitenkin useille riskitehtäville on ominaista, ettei niissä 

käsitellä pelkästään yhden suunnittelualan asiaa.  Vastuun kantaminen suunnitelmista 

on suunnittelijan työhön kuuluva asia, mutta usean eri suunnittelualan ymmärtäminen ei 

ole itsestään selvää. Esimerkiksi kattokaivo ohjekorttia laatiessani, piti 

suunnitteluratkaisua pohtiessani miettiä rakennesuunnittelijaa sekä sähkösuunnittelijaa 

koskevia yksityiskohtia.  

Hyvän toteutuksen aikaan saaminen vaatii usean eri alan osaamista tai osaajaa, siksi 

kortin viimeistely onkin useamman suunnittelualan yhteinen näkemys hyvästä 

toteutusmallista. Vastuullinen suunnittelija tulisi määrätä vasta kun riskilista on päivitetty. 
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6.6 Tiedostojen hallinta 

Kortisto on tarkoitus säilyttää suunnittelutoimiston serverillä avoimena tietokantana. 

Avoimen tietokannan ominaisuutena on se, että jokainen pääsee halutessaan lisäämään 

tai muokkaamaan ohjekortteja parhaan näkemyksen mukaan. Vaatimuksena ainoastaan 

revisioida muutokset. Silloin muut käyttäjät tietävät milloin kortteja on muutettu ja kenen 

toimesta. Serverin varmuuskopiointi suoritetaan kaksi kertaa vuorokaudessa, joten 

mitään peruuttamatonta on lähes mahdotonta tehdä. 
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7 DETALJIPIIRUSTUKSET 

7.1 Kehitystyö 

Ihmisen kyky hahmottaa vaikeita kokonaisuuksia riippuu henkilöstä ja hänen 

kokemuksestaan hankalien kokonaisuuksien hahmottamisessa. Aloittelevana LVI-

suunnittelijana olen kokenut tämän usein todella haasteelliseksi. Olen työskennellyt 

haastavissa korjausrakentamisen hankkeissa avustavana suunnittelijana. Näissä 

hankkeissa harvoin onnistuneeseen toteutukseen päästään valmiilla ratkaisuilla. 

Hahmottamisen ja ymmärtämisen tueksi olen piirtänyt yksityiskohtaisen 

detaljipiirustuksen. Vasta detaljipiirustuksen jälkeen olen todella ymmärtänyt laadukkaan 

toteutuksen haasteet. 

Tällaisen yksityiskohtaisen detaljipiirustuksen piirtäminen on usein työlästä ja aikaa 

vievää, mutta mielestäni työ kannattaa tehdä kunnolla. että suunnittelijan ajatus 

toteutuksesta siirtyisi mahdollisimman ehjänä toteuttavalle taholle. 

Piirustustyö on tehty CADS Hepac Pro ohjelmalla. Piirtämisen jälkeen tallensin 

detaljipiirustuksen omaksi, yksilöidyksi dwg tiedostokseen, omaan detaljipiirustukset 

kansioon. 

7.2 Työvaiheet 

Aloitin detaljisuunnittelun etsimällä ohjekortin suunnitteluratkaisun, sekä ohjeistukseen 

sopivan tuotteen. Valmistajan sivuilta pyrin etsimään teknisen esitteen ja laiteasennusta 

käsittelevän ohjeen ja miettimään soveltuuko tuote riskitehtävän tarkoitukseen. 

Laitevalmistajat tarjoavat tuotetietoaan melko vapaasti. Laitevalmistajaa kannattaa 

lähestyä suoralla kysymyksellä detaljipiirustusten saatavuudesta. 

Lähtötilanteet vaihtelivat tapauskohtaisesti. Piirustustyön aluksi tarkastin lähtötilanteen 

mittakaavan ja korjasin tarvittaessa. Piirustukset tein oikeassa mittakaavassa. Tuotteen 

siirsin kiinni realistiseen rakenteeseen jota tarpeen mukaan muokkasin sopivaksi. 

Detaljipiirustuksissa pyrin säilyttämään yhtenäisen visuaalisen ilmeen, jotta 

laatuvaikutelma välittyisi myös yhtenäisyydessä. Detaljipiirustuksessa pyrin yksilöimään 

ja nimeämään kaikki kuvassa näkyvät osat. 



29 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Riku Alasuutari 

7.3 Mittakaava 

Piirustuksen mittakaavaa sovelsin kohteen mukaan, jotta sain yksityiskohdan 

mahtumaan A4 tai A3 piirustuspohjaan. Peruskuvan mittakaavana käytin 1:10, 1:15, 

1:20 tai 1:30. Detaljipiirustukset vaativat useassa tapauksessa osasuurennoksien 

käyttöä. Esimerkiksi kattokaivoissa erilliset lisäosat ovat itse kattokaivoon verrattuna 

pieniä, mutta kuitenkin toteutuksen kannalta kriittisiä yksityiskohtia. Osasuurennoksessa 

pystyn esittämään yksityiskohdat kokonaisuudessa. Mittakaavana käytin 2:1 tai 5:1.  

7.4 Nimeäminen 

Detaljipiirustuksissa pyrin säilyttämään yhtenäisen visuaalisen ilmeen, jotta 

laatuvaikutelma välittyisi myös yhtenäisyydessä. Detaljipiirustuksessa pyrin yksilöimään 

ja nimeämään kaikki kuvassa näkyvät osat. 

Useasta detaljipiirustuksesta tein useamman asennusvaihtoehdon, josta suunnittelija 

valitsee kohteeseensa sopivan. Yksilöin suunnitteluvaihtoehdot lisäämällä piirustuksen 

numerointiin aakkosellisen tunnuksen esimerkiksi R7-1A ja R7-1B. 

7.5  Luettelointi 

Piirustusten ja korttien luettelona toimii excel-pohjainen piirustusluettelo. Luettelo toimii 

sisällysluettelon tapaan, helpottaen tietyn kortin löytymistä. 

Kuivaketju 10 toimintamallissa ei käytetä riskien osalta muuta järjestelmää kuin riskit 1-

10. Ongelmaksi muodostuu riskien sekä suunnitteluratkaisuiden tunnistaminen ja 

erottaminen toisistaan. Piirustusluetteloon olen antanut korteille yksilöllisen nimen, johon 

olen pyrkinyt kiteyttämään kyseisen sisällön muutamaan sanaan, esim. kattokaivo, 

tiiveysmittaus , sisäpuoliset sadevesiviemärit yms. 

Luettelon soluihin linkitän tiedostopolun, jolla päästään muokkaamaan alkuperäistä 

tiedostoa tarpeen mukaan. Tiedostot jaetaan pdf muodossa. 
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8 POHDINTA 

8.1 Elintärkeät sisätilat 

Rakentamisen laatua pohditaan valtakunnallisesti usealla eri alustalla. Elämme 

maantieteellisesti pohjoisessa ja rakennukset ovat meille jo pelkästään selviytymisen 

kannalta elintärkeitä. Energian säästöpaineet ja usko insinööritaitoihin ovat kehittäneet 

rakentamistamme teknisesti monimutkaisempaan suuntaan. Mukavuudenhalumme on 

tehnyt meistä otollisia asiakkaita pitkälle jalostetuille sisätiloille, sekä 

kärsimättömyytemme haluaa astua sisään jo ensi jouluna. Laatu maksaa ja laadun 

tekeminen kestää. 

8.2 Kokonaisuuden haasteet 

Teollisen valmistuksen peruslähtökohtana on tarkasti suunniteltu, ja kaikki yksityiskohdat 

huomioon ottava kokonaisuus. Teollisuudessa kaikki toteutetaan suunnitelmien mukaan, 

ja jos jotain yksityiskohtaa muutetaan, pyydetään suunnittelijaa muuttamaan 

suunnitelmaa vastaamaan toteutusta. Suunnitelman pitäisi pyrkiä aukottomuuteen, jotta 

kokonaisuus voitaisiin hallita jo ennen toteutumista. 

Rakennusalalla vastuu toteutuksesta on urakoitsijalla, mutta urakoitsijan kyky kantaa 

vastuuta pitkän aikavälin ongelmista on kyseenalaista. Vastaukseksi vastuu ongelmaan 

on tarjottu allianssi ja elinkaari hankkeita, jossa urakoitsijan pitemmän ajan vastuuta 

kasvatetaan. Ongelmaksi näissä hankkeissa nousee urakoitsijan käyttämät 

rakennusmallit, varmuuskertoimet rakenteissa, kokonaisuuden hinta sekä 

sopimustekniset yksityiskohdat, joihin isoilla rakennusliikkeellä on mahdollisuus 

panostaa merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi kunnan rakennuttajapäälliköllä.  

Vaihtoehdoksi voitaisiinkin nostaa suunnitteluvetoinen malli, jossa kokonaisuus 

suunniteltaisiin ja mallinnettaisiin niin tarkasti kuin vain mahdollista. Mahdollisuuksien 

mukaan mallia rasitettaisiin ja ohjattaisiin varmuuskertoimia tarveharkintaisesti. 

Toteutuksessa vaadittaisiin suunnitelman pilkuntarkkaa toteuttamista. Ja toteutusta 

valvottaisiin erityisen tarkasti.  
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8.3  Ongelmien minimointi 

Opinnäytetyössäni perehdyin rakennuskannan tilaa käsittelevään tutkimustietoon 

laajasti, jotta ymmärtäisin itse mikä on toimintakenttäni tämän hetkinen tila. 

Rakennuskannan tila on kieltämättä huolestuttava. En usko, että ongelmat johtuvat 

pelkästään välinpitämättömyydestä. Pikemminkin uskon, että rakennuksista ei tiedetä 

tarpeeksi, että ratkaisujen pitkänajan vaikutukset ymmärrettäisiin. Alalla toimivien tulisi 

kuitenkin yrittää parhaansa laadunvarmistamiseksi, jotta kauaskantoiset ongelmat 

voitaisiin minimoida. 

Kuivaketju 10 toimintamalli on alan sisäisesti kehittämä toimintamalli, jolla korostetaan 

valittujen yksityiskohtien merkitystä rakennuksissa. Kuivaketju 10 toimintamallissa 

vaaditaan myös riittäviä suunnitteluaikatauluja rakennushankkeille. Mielestäni 

toimintamallin etuna on sen muokattavuus eri suunnittelukohteisiin, sekä toimiva 

sähköinen järjestelmä. Kuivaketju 10 toimintamalli on hankkeen koosta riippumaton 

järjestelmä. Ongelmaksi nousee toimintamallin käytön vaatimat resurssit. Ohjekorttien 

etuna on kortin suunnitteluratkaisun monistettavuus ja nopeus. Hyvin implementoitu 

kortisto on nopea ja helppo käyttöinen projektin koosta, tai toimintamallista riippumatta.   

Kuivaketju 10 paras puoli on ehdottomasti se, että suunniteltavan toteutuksen 

kosteusriskit käsitellään jo hankesuunnitteluvaiheessa, silloin niihin voidaan vielä 

merkittävällä tavalla vaikuttaa. Kuivaketju 10 toimintamallissa on mielestäni potentiaali 

parantaa myös rakennushankkeen viestintää tärkeistä teknisistä yksityiskohdista. 

Rakennus on kuitenkin vain yhtä hyvä kuin sen heikoin yksityiskohta. Sitä miten 

Kuivaketju 10 toimintamalli vastaa rakentamisen laadun ongelmavyyhtiin on mahdotonta 

arvioida, aika tulee sen näyttämään. 

8.4 Kokemuspääoman kehitys 

Sitowise Oy:n suunnitteluorganisaatiossa toimii satoja rakennusalalla toimivia 

suunnittelijoita, joilla on merkittävä kokemuspääoma. Suunnitteluratkaisujen toimivuus 

riippuu hyvin pitkälti, miten kokemuspääoma saadaan siirrettyä kortteihin ja piirustuksiin. 

Mielestäni tätä pääoman tallennusta pitäisi tukea organisaation johdon suunnalta. 

Nyt kokemuksella varmennetut suunnitteluratkaisut ohjaavat toimintakenttäämme. 

Suosimme näitä ”vanhoja hyviä” ratkaisuita, koska kokemuksemme on opettanut meille, 
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että ne toimivat. Siksi uusi suunnitteluratkaisu on tietoinen riski. Tulevaisuudessa 

rakennushankkeiden mallintaminen ja älykkäät tietomallit auttavat käsittelemään ja 

vertailemaan näitä riskejä paremmin. Tulevaisuudessa tietomallia voidaan testata eri 

malliympäristöissä dynaamisesti, jolloin olosuhdevaihtelut ja ääri-ilmiöt voidaan 

simuloida. Tulevaisuudessa meidän pitäisi pystyä simuloimaan kiinteistön toiminta koko 

suunnitellun käyttöikänsä ajan. Simuloimalla käyttöä ja lisäämällä tarvittavia kertoimia 

voimme varmentua suunnitteluratkaisuiden toimivuudesta parhaalla mahdollisella 

tavalla, sekä varautua tulevaisuuden haasteisiin paremmin. 

8.5 Tilojen mahdollisuudet 

Yhteiskunnassa toivoisin näkeväni keskustelua tilojen mahdollisuuksista eikä pelkästään 

niihin liittyvistä ongelmista. Tilojen mahdollisuudet ovat lähestulkoon rajattomat. 

Yhteisesti rakennettuja tiloja pitäisi pystyä käyttämään yhteiskunnan edun nimissä 

vapaammin. Ehdollistamme nuoret kaupallisiin tiloihin, ennemmin kuin mahdollistamme 

heille mielekästä toimintaa julkisissa tiloissa. Tilaa, jossa pystyisi vapaammin lepäämään 

tai tekemään läksyjä. Luonnossa liikkuessa ajatuksemme ja ideamme virtaavat, ja 

henkiset voimavarat elpyvät. Vaikka aivot työskentelevät kiivaasti, stressitasomme 

laskee. Kenties sama ilmiö voitaisiin rakentaa? Sisätiloissa on paljon käyttämätöntä 

potentiaalia. 

Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi huomioida tilojen monikäyttöisyys, sekä terveyden ja 

oppimisen edistäminen. Tarvitaan myös elinkaarisuunnittelua, jolla saadaan 

rakennuksen elinikä riittämään tarvittavan pitkälle. Rakennuksen hiilijalanjälki pitää 

laskea ja huomioida sen vaikutukset materiaaleja valittaessa. Materiaalien kierto, tai 

kiertotalous, ovat tulevaisuuden normi. Loppukäyttäjän vastuulla on hoitaa tiloille riittävä 

käyttöaste, jotta kaikki rinnakkaishyödyt tuloutuvat yhteiskunnalle täysimääräisenä. 

Huonokuntoinen tai toimimaton rakennus on rasite, jonka kustannukset lisääntyvät, sitä 

enemmän mitä enemmän ymmärrämme ihmisen hyvinvoinnin rakennuspalikoista. 

Toiminnallinen, terveyttä ja hyvinvointia edistävä rakennus on sijoitus parempaan 

tulevaisuuteen. 
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