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1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena on kerätä tietoa kattavasti Kuivaketju10 menetelmästä ja 

tehdä suunnittelijoille lyhennetty suunnitteluohje (liite 1). Lisäksi tarkoitus on 

käydä läpi yhden rakennuskohteen riskit ja niiden ratkaisut. Lyhennetyn suun-

nitteluohjeen avulla on helpompi hahmottaa, mitä Kuivaketju10:n kohteiden 

suunnittelussa on otettava huomioon ja millaisia lisäsuunnitelmia se mahdolli-

sesti vaatii. Opinnäytetyö sisältää johdannon, teoriaa, Kuivaketju10 todenta-

misohjeen sisällön avauksen, yhden rakenteilla olevan kohteen riskien koos-

tamisen sekä niiden ratkaisut ja yhteenvedon.  

 

Johdannossa kerrotaan opinnäytetyön tilaajasta sekä käydään lävitse työn 

sisältö ja vaiheet. Kosteus osiossa perehdytään tarkemmin taustoihin,  kos-

teudenhallinnan suunnittelun vaatimuksiin ja kosteudenlähteisiin. Kuivaketju10 

osassa kerrotaan toimintamallista, käydään läpi rakennesuunnittelijan tehtä-

vistä tarjous- ja sopimusvaiheessa sekä tehtävistä eri rakentamisen vaiheissa. 

Lisäksi tässä kappaleessa käsitellään kosteudenhallintakoordinaattorin tehtä-

vänkuvaa sekä koulutusvaatimuksia. Kuivaketju10 riskilistan rakennesuunnit-

telijaa koskevat asiat on koostettu ja avattu kappaleessa Kuivaketjus10 riski-

lista. Tutkimuskohteessa on erään kerrostalokohteen osalta käyty lävitse koh-

teen kosteusriskit sekä niiden ratkaisuja. Lopussa on yhteenveto ja pohdintaa 

koskien kuivaketjua sekä sen vaikutuksia rakennesuunnitteluun.  

 

Kuivaketju10 aiheesta on pidetty useita luentoja, jotka käsittelevät menetel-

mää sekä sen sisältöä, ja aiheesta on tehty useita opinnäytetöitä, jotka käsit-

televät työmaata sekä korjaussuunnittelua. Varsinaisesti rakennesuunnittelua 

käsitteleviä opinnäytetöitä ei siis ole aikaisemmin tehty. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Sitowise Oy. Sitowise on suurin suoma-

laisomisteinen rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys. Toimi-

pisteitä on Suomessa 20 paikkakunnalla ja se työllistää 1700 infra- ja talonra-

kennuksen ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. 

 

Työ toteutetaan Kotkan toimistossa rakennesuunnittelun yksikössä, jossa 

suunnitellaan pääosin kerrostaloihin rakenne- sekä elementtisuunnittelua. 

Kohteet ovat suurimmalta osin vaativia tai poikkeuksellisen vaativia.  
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2 KOSTEUS 

2.1 Taustaa 

Kosteusvauriot ja sisäilman huono laatu puhuttavat tällä hetkellä paljon. Jo 

uusissa rakennuksissa ilmenee kosteusvauroita, kuten todettiin Jätkäsaareen 

rakennetun ja palkintoja keränneen Pitsitalon kohdalla. Tarkkaan ei tiedetä, 

mikä aiheutti vauriot,  mutta liian tiukalla aikataululla sekä puutteellisilla suun-

nitelmilla tai työmaan aikaisilla virheillä on todennäköisesti osuutta asiaan 

(Kallunki 2017). Ongelma ei ole uusi , sillä koko rakennuskannan kerrosalasta 

laskettuna jopa 26 % sisältää kosteus- ja homevaurioita. Kuvassa 1. on esitet-

ty arvioita kuinka suuressa osassa rakennuskannan kerrosalasta kosteus- ja 

homevaurioita esiintyy.  

 

 
Kuva 1. Kosteus- ja homevaurioiden esiintyminen rakennuskannassa (Kauppinen 2017) 

 

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa, että kosteus- ja 

homevaurioilla on merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja kansantalouteen. 

Ne aiheuttavat vuosittain miljardien eurojen kustannukset, sekä vakavia terve-

ysongelmia, ja siksi valtakunnallisesti ja yhteisesti hyväksyttyjen menetelmien 

tulee edistää laadukkaampaa ja terveellisempää rakentamista (Rakennuslehti 

2017). 
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2.2 Kosteudenhallintasuunnitelma 

1.1.2018 alkaen kaikista rakennuslupaa edellyttävistä toimenpiteistä tulee olla 

laadittuna kosteudenhallintasuunnitelma. Sen laatimisesta vastaavat raken-

nushankkeeseen ryhtyvä eli rakennuttaja, tilaaja tai omistaja. Selvitys vaadi-

taan uusista rakennuksista, laajennuksista, käyttötarkoituksen muutoksista, 

kerrosalaan laskettavan tilan lisäyksistä sekä korjaus- ja muutostöistä.  

 

Oulun rakennusvalvonta yhdessä ympäristöministeriön kanssa käynnistivät 

vuonna 2014 hankkeen, jonka tarkoituksena oli luoda järjestelmä, jolla ratkais-

taan rakennusten kosteudenhallinta koko niiden elinkaaren ajan.  

 

Suunnitteluvaiheen selvityksen tulee sisältää vähintään hankkeen kosteuden-

hallintaa koskevat seuraavat tiedot: 

 Kohteen yleistiedot 
 Organisointi, viestintä ja raportointi 
 Miten vaadittavat toimenpiteet ja menettelyt saadaan varmistettua 
 Rakennuttajalta tulleet laatuvaatimukset 
 Kosteusriskit 
 Alustava työmaan kuivanapidon suunnittelu 

Tätä asiakirjaa täydennetään vielä valmistelu- sekä rakennusvaiheessa (Ym-

päristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2017). 

 

Uusi ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudes-

ta sekä tähän kuuluva perustelumuistio korvaavat vuonna 1998 voimaan as-

tuneen C2 Suomen rakennusmääräyskokoelman kosteutta käsittelevät mää-

räykset ja ohjeet. Uuden asetuksen taustalla on selkeyttää ohjeistusta sekä 

tuoda Kuivaketju10 tyyppistä ajattelua mukaan rakentamisen kosteudenhallin-

taa (Mölsä 2017). 

 

Yhtä tiettyä kosteudenhallintajärjestelmää ei tämän toteuttamiseen ole vaadit-

tu käytettäväksi. Jokainen rakennushankkeeseen ryhtyvä voi itse määritellä, 

mitä menetelmää käyttää vai käyttääkö omaa menetelmää. Asetukset kuiten-

kin määrittelevät kohdekohtaisesti, mitä vaatimuksia minimissään sille on ase-

tettu. Rakennusvalvonnan roolina on toimia asian esillä pitäjänä tuki-, ohjaus- 

sekä yhteistoiminnan keinoin.  
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2.3 Kosteuslähteet 

Kosteudella tarkoitetaan kemiallisesti sitoutumatonta vettä sen kolmessa eri 

muodossa: kaasumainen (vesihöyry), nestemäinen ja kiinteä (jäätynyt). Kaikki 

ympärillämme oleva ilma ja huokoiset materiaalit sisältävät jonkin verran vettä, 

jonka määrä on riippuvainen lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Kosteudenläh-

teitä rakenteissa ovat esimerkiksi sadevesi, pohjavesi, vuodot sekä kapillaari-

set veden liikkeet (Siikanen 2015, 65-66). 

 

Rakenteisiin saattaa jäädä ylimääräistä kosteutta rakentamisen ja käytön ai-

kana. Tämä ei itsessään vielä aiheuta ongelmia, mikäli kosteus pääsee kui-

vumaan. Kosteuden jäädessä rakenteeseen pysyvästi, rakenteen kastuessa 

usein tai jos kuivuminen pitkittyy, voi rakenteissa alkaa kasvamaan mikrobeja. 

Myös rakenteessa olevan veden jäätyminen saattaa aiheuttaa vaurioita. Kos-

teus ei kuitenkaan yksinään riitä kosteusvaurion syntymiseen vaan taustalla 

on lisäksi oltava muita tekijöitä, kuten virheitä tai puutteita suunnittelussa, vir-

heitä rakennusvaiheessa,  puutteita rakentamisen laadun hallinnassa, raken-

nusosien vanhentumista, puutteellista huoltoa tai käyttövirheitä (Siikanen 

2015, 66). Kuvassa 2. on esitetty mistä eri lähteistä kosteutta voi rakennuk-

seen tulla. Syyt kosteusvaurion syntymiselle eivät siis ole niin yksiselitteisiä, 

kuin aluksi voisi kuvitella, vaan ne ovat usein monen asian summia. 

 

 
Kuva 2. Rakennuksen kosteuslähteet (Sisäilmayhdistys ry 2008) 

 

Vesisadetta on kahden tyyppistä, pystysade ja viistosade. Pystysade on näis-

tä yleisempi Suomessa ja se rasittaa pääosin vaakasuoria pintoja ja räystäät-

tömiä pystyrakenteita. Viistosade tulee kovan tuulen vaikutuksesta ja se pää-

see tunkeutumaan myös vaakasuorille pinnoille. Viistosade on huomioitava 
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etenkin rannikolla rakennettaessa. Sen aiheuttama roiskevesi on huomatta-

vasti isommalle alueelle leviävää kuin pystysateen aiheuttama. Useimmiten 

viistosade tulee lounaasta. Tuuli aiheuttaa julkisivuille pyörteitä, jotka nostavat 

vettä ja lunta rakennetta pitkin ylöspäin. Kellarinseiniä ja perustuksia rasittaa 

lisäksi vajovesi. Pohjaveden pinta vaihtelee alueellisesti sateiden ja viemäröin-

tien vaikutuksesta. Maaperään imeytynyt pintavesi muuttuu pohjavedeksi (Sii-

kanen 2015, 66-67).  

 

Vuotojen aiheuttajana on lähes aina rakennusvirheet ja huono suunnittelu. 

Yleisimmin vuotoja esiintyy lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkistoissa tai 

kattojen, terassien, parvekkeiden ja märkätilojen vedeneristyksissä ja liittymä-

kohdissa (Siikanen 2015, 67-68). 

 

Kapillaarivirtauksella tarkoitetaan huokoisalipaineen paikallisten erojen aiheut-

tamaa nesteen siirtymistä huokoisessa aineessa. Esimerkiksi maaperässä 

pohjavesi pyrkii nousemaan ylöspäin kapillaarisesti. Vedennousun suuruus on 

riippuvainen maalajin karkeusasteesta, kuten kuvan 3. taulukosta voidaan ha-

vaita. Kapillaarinen veden nousu on suurinta huokoisissa rakennusmateriaa-

leissa, kuten harkoissa, puussa ja tiilissä (Siikanen 2015, 68). 

 

Maalaji Raekoko 

mm 

Kapillaarinen nostokorkeus m 

löyhä kerrostuma Tiivis kerrostuma 

karkea hiekka 0,6-2 0,12-0,03 0,15-0,04 

hieno hiekka 0,2-0,6 0,35-0,10 0,5-0,12 

Karkea hieta 0,06-0,2 2-0,3 3,5-0,4 

hieno hieta 0,02-0,06 5-1,5 8-2,5 

hiesu 0,002-0,02 10-4 12-6 

savi 0,002 8 10 

Kuva 3. Taulukko erilaisten maalajien kapillaarisen veden noususta (Siikanen 2015, 68) 

 

Ilmassa kosteutta esiintyy vesihöyrynä. Sen määrää eli absoluuttista kosteutta 

voidaan ilmaista joko kg/m3 tai kg/kg kuivaa ilmaa, vesihöyryn osapaineena 

(Pa) tai suhteellisena kosteutena (%). Rakennustekniikassa yleisimmin näistä 

käytetään suhteellista kosteutta (RH), joka ilmoittaa prosentuaalisesti paljonko 
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tietyn lämpöinen ilma kykenee sitomaan itseensä vesihöyryä (g) (Siikanen 

2015, 68-69). 

 

Ilman suhteellinen kosteus ei voi olla yli 100 %. Mikäli ilma saavuttaa kylläs-

tyskosteuden eli se on sitonut itseensä 100 % vesihöyryä, muodostuu kaste-

piste rakenteessa kohtaan, jossa lämpötila saavuttaa tietyn pisteen. Lämmin 

ilma kykenee sitomaan itseensä enemmän vesihöyryä kuin kylmä ilma. Esi-

merkiksi mikäli huoneessa on +20°C lämmintä ja ilman suhteellinen kosteus 

50 %, on tällöin ilmassa 8,7g/m3 vesihöyryä. Kuva 4. taulukosta voidaan kat-

soa, että ilmankosteus tiivistyy vedeksi kaikissa niissä pinnoissa, jonka lämpö-

tila on +9°C tai alhaisempi (Siikanen 2015, 70). 

 

Ilman 

lämpötila

Ilman suhteellinen kosteus 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

+50 8,3 

+8 

16,6 

+19 

24,9

+26 

33,19

+32 

41,5

+36 

49,80

+40 

58,1 

+43 

66,4 

+45 

74,7

+48 

83,0 

+50 

+45 6,5 

+4 

13,1 

+15 

19,6

+22 

26,2 

+27 

32,7

+32 

39,3 

+36 

45,8 

+38 

52,4 

+41 

58,9

+43 

65,4 

+45 

+40 5,1 

+1 

10,2 

+11 

15,3

+18 

20,5 

+23 

25,6

+27 

30,7 

+30 

35,8 

+33 

40,9 

+36 

46,0

+39 

51,1 

+40 

+35 4,0 

-2 

7,9 

+8 

11,9

+14 

15,8 

+18 

19,8

+22 

23,8 

+25 

27,7 

+28 

31,7 

+31 

35,6

+33 

39,6 

+35 

+30 3,0 

-6 

6,1 

+3 

9,1 

+10 

12,1 

+14 

15,2

+18 

18,2 

+21 

21,3 

+24 

24,3 

+26 

27,3

+28 

30,4 

+30 
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Kuva 4. Taulukko ilman sisältämästä vesimäärästä (g/m3) eri lämpötiloissa suhteellisen kos-
teuden mukaan sekä lämpötila jossa vesihöyry tiivistyy vedeksi (Siikanen 2015, 69) 

 

3 KUIVAKETJU10 

Tässä osassa on perehdytty tarkemmin suunnittelijan näkökulmasta siihen, 

miten Kuivaketju10 tulee ottaa huomioon koko rakennusprosessin ajan. 

Suunnittelijoilla tarkoitetaan arkkitehtiä, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijoita. 

Tässä esitetyt tarkennukset koskevat pääosin rakennesuunnittelua.  

 

3.1 Toimintamalli 

Kuivaketju10 sisältää ohjekortteja, riskilistan (kuva 5.) ja todentamisohjeet, 

johon on listattu kymmenen yleisintä kosteusvaurioriskiä. Sen avulla saadaan 

vähennettyä jopa 80 prosenttia kosteudesta aiheutuvista seurannaiskustan-

nuksista (Kuivaketju10 s.a.). 

 

 
Kuva 5. Kuivaketju10-riskilistan pääkohdat (Kuivaketju10, 2018) 
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Todentamisohje on Excel-muotoinen taulukko, jossa on eri lehdille määritelty 

kunkin riskikohdan tarkemmat tekijät sekä keinot niiden välttämiseksi. Suunni-

telmia tehtäessä eri suunnittelijat  tekevät ja täydentävät riskilistaa kunkin 

hankkeen erityispiirteisiin sopivaksi. Tällaisia erityispiirteitä voi olla muun mu-

assa asemakaava, rakennuspaikka, arkkitehtuuri, rakenteelliset ratkaisut sekä 

materiaalivalinnat. Lisäksi listaan tulee merkitä, millä keinoin kyseisen riskin 

välttäminen voidaan todentaa. Näitä keinoja ovat esimerkiksi valokuvien otta-

minen työmaalla tai tarkepiirustusten tekeminen (Kuivaketju10 s.a.). 

 

Ohjekorteista löytyy kutakin osapuolta koskevat asiat koko hankkeen ajan. Se 

on ikään kuin tarkistuslista, jota suunnittelun edetessä olisi hyvä aika-ajoin 

käydä läpi, että kaikki tulee otettua huomioon (Kuivaketju10 s.a.). 

 

RALA on toteuttanut Kuivaketju10:stä myös sähköisen järjestelmäversion, 

joka mahdollistaa tiedon kulun ajantasaisena kaikille osapuolille. Tässä versi-

ossa eri suunnitteluosapuolet sekä kosteudenhallintakoordinaattori käyvät 

kuittaamassa kohdat huomioon otetuiksi. Käytetäänkö kohteessa Excel- poh-

jaista todentamisohjetta vai sähköistä järjestelmää, on tilaajan päätettävissä. 

Molemmat menetelmät ovat maksuttomia.  

 

3.2 Tarjous ja sopimukset 

Tilaajan tulee tehdä päätös Kuivaketju10 käytöstä kohteessaan jo suunnittelu-

tarjouspyyntövaiheessa. Kuivaketju10 käyttö tulee ottaa huomioon suunnitte-

lupalkkiossa (Kuivaketju10 - Tilaaminen 2018). 

 

3.3 Suunnittelijoiden tehtävät 

Kaikkien suunnittelijoiden tulee käydä tarkasti läpi ja täydentää Kuivaketju10 

riskilista sekä -todentamisohjeet. Riskilistalta voidaan poistaa kohtia vain, mi-

käli niitä ei kyseisessä kohteessa ole ollenkaan. Tarkoitus on muokata jo ole-

massa olevaa riskilistaa, eikä jokaiseen kohteeseen tehdä kokonaan uutta 

listaa. Lopullinen riskilista tulee hyväksyä yhdessä kosteudenhallintakoor-

dinaattorin kanssa (Kuivaketju10 - Suunnittelu 2018). 

 

Riskilista sisältää suunnittelijan tarkastuslistan, jota suunnittelijan tulee täy-

dentää. Siinä on  otettava huomioon kohteen erityispiirteet, eikä se siksi sel-
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laisenaan sovellu kaikkiin kohteisiin, mutta asettaa kuitenkin vähimmäisvaati-

mukset tarkistuslistalle. Suunnittelijan tarkistuslistan täydennyksen yhteydessä 

tulee myös täydentää urakoitsijan tarkastuslistaa siten, että määrällisesti koh-

tia ei juuri tule lisätä. Tavoite on tehdä suunnitelma siitä, miten riskikohdat voi-

daan todentaa ja dokumentoida tarkasti riskien välttämiseksi. Riskit tulee rat-

kaista jo suunnitteluvaiheessa ja niiden toteutuskelpoisuus on hyvä käydä läpi 

urakoitsijan ja kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa. Lisäksi suunnittelijoi-

den tehtävä on käydä säännöllisesti työmaakokouksissa sekä perehdyttää 

pääurakoitsija tehtyihin suunnitelmiin, jotta riskit työmaalla saadaan minimoi-

tua (Kuivaketju10 - Suunnittelu 2018). 

 

3.4 Kosteudenhallintakoordinaattori 

Kosteudenhallintakoordinaattori on tilaajan asettama ammattilainen valvo-

maan Kuivaketju10 toteutumista rakentamisen eri vaiheissa. Mikäli tilaaja ja 

urakoitsija ovat sama, tulee koordinaattorin olla ulkopuolisesta organisaatiosta 

(Kuivaketju10 - Tilaaminen 2018). 

 

 
Kuva 6. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset (Kuivaketju10 - Kosteudenhal-
lintakoordinaattori 2018) 

 

Koordinaattoriksi sopivan henkilön tulee täyttää koulutukseltaan ja työkoke-

mukseltaan kohteessa toimivan vastaavan työnjohtotehtävän vaatimustason 
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(kuva 6.). Lopullisen päätöksen koordinaattorin koulutustasosta tekee raken-

nusvalvonta (Kuivaketju10 - Kosteudenhallintakoordinaattori 2018). Tarkem-

mat ohjeet vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimuksista löytyy osoitteesta: 

https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YM_ohje_rakentamisen_tyon

johtotehtavien_vaativuusluokista_ja_tyonjohtajien_kelpoisuudesta.pdf sekä 

http://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/tyonjohtajat/vastaava-tyonjohtaja-

uudisrakentaminen/. 

 

Kosteudenhallintakoordinaattorina voi toimia eri henkilö eri rakennusvaiheissa 

mutta suositeltavaa on kuitenkin saman henkilön käyttö alusta loppuun (Kui-

vaketju10 - Kosteudenhallintakoordinaattori 2018). 

 

Koordinaattorin tulee arvioida kokonaisaikataulutuksen realistisuus. Urakkatar-

jouspyyntöön tulee olla lisättynä vähintään luonnos riskilistasta ja todenta-

misohjeesta (Kuivaketju10 - Kosteudenhallintakoordinaattori 2018). 

 

Kuvassa 7. on esitetty kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät. Suunnittelu-

vaiheessa koordinaattorin tulee varmistaa Kuivaketju10 käyttö suunnitelmissa. 

Koordinaattorin ja suunnittelijoiden tulee yhdessä varmistua, että suunnitelmat 

on tehty ohjekortin mukaisesti sekä riskilista ja -todentamisohjetta on täyden-

netty. Lopullinen riskilista ja todentamisohje hyväksytään, kun kaikki osapuolet 

ovat samaa mieltä sen sisällöstä. Hyväksytystä versiosta tehdään kirjallinen 

dokumentti, joka kaikkien osapuolten tulee allekirjoittaa (Kuivaketju10 - Kos-

teudenhallintakoordinaattori 2018). 

 

 
Kuva 7. Kosteuskoordinaattorin tehtävät (Kuivaketju10 - Tilaaminen 2018) 
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Riskilistan asiat on lisätty aikaisemmassa vaiheessa todentamisohjeeseen, 

joten suunnittelutyössä ei kahta päällekkäistä dokumenttia tarvita. Tarkoitus 

on torjua merkittävimmät kosteusriskit suunnitteluvaiheessa, jolloin ohjekortti 

ja suunnittelijan tarkastuslista ovat vähimmäisvaatimus suunnitelmissa esitet-

täville asioille. Suunnitelmat esitellään koordinaattorille ja tämän tulee tarkas-

taa, että kaikki riskit on sisällytetty suunnitelmiin. Koordinaattori ja suunnittelija 

yhdessä arvioivat suunnitelmien toteutettavuuden sekä perehdyttävät pääura-

koitsijan työmaaorganisaation tehtyihin suunnitelmiin, riskilistaan ja todenta-

misohjeeseen. Tällä varmistutaan, että työmaa tietää ja ymmärtää, millaisia 

seurauksia suunnitelmien noudattamatta jättämisellä ja huolimattomuudella 

voi olla. Tavanomaisissa kohteissa koordinaattori voi ilman suunnittelijaa suo-

rittaa perehdytyksen, mutta vaativissa ja erittäin vaativissa kohteissa ohjeet 

tulee antaa kirjallisena (Kuivaketju10 - Kosteudenhallintakoordinaattori 2018). 

 

4 KUIVAKETJU10 RISKILISTA 

Koska suunnittelijan ja työmaan tulee voida todentaa jokaisen riskilistan koh-

dan toteutetuksi suunnitelmien mukaan, voidaan esimerkiksi valokuvista tai 

tarkepiirustuksista asia varmentaa. Tässä kappaleessa on käytetty lähteenä 

Kuivaketju10:n Excel-pohjaista todentamisohjetta. Pientaloille löytyy myös 

oma todentamisohjeensa, mutta sitä ei tässä osiossa erikseen tarkastella. 

 

4.1 Riski 1: ulkopuolelta tuleva vesi vahingoittaa perustuksia ja lattia-
rakenteita 

Tulevalle rakennuspaikalle tulee ensimmäiseksi geosuunnittelijan laatia pohja-

tutkimus ja pintavaaitus, jonka perusteella pihasuunnittelija laatii pintavesi-

suunnitelman. Tästä on apua myös rakennesuunnittelijalle, kun aletaan miettiä 

rakenteita sekä perustuskorkoja. Rakennesuunnittelijan vastuulla on leimaut-

taa pintavesisuunnitelmat rakennusvalvonnassa.  Maanpinta pitää aina kallis-

taa rakennuksesta ulospäin vähintään 1:20 kallistuksilla. Kalliopohjan muotoilu 

tulisi esittää louhintasuunnitelmassa ja kaivukuvassa. Ei saa olla syvänteitä, 

joista vesi voi nousta kapillaarisesti rakenteisiin. Perustussyvyyksiä ja kellarin 

seiniä suunniteltaessa tulee pohjaveden korkeus ottaa huomioon. 
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Pohjatutkija määrittää kapillaarikerroksen paksuuden ja tyypin pohjaolosuhtei-

den mukaan. Salaojasuunnitelmiin lisätään merkintä salaojakerroksen pak-

suudesta, jonka tulee olla putken alla ja sivuilla vähintään 100 mm ja päällä 

200 mm. Yleensä 300 mm sepeliä. Salaojaputken alle ei tarvitse lisätä soraa, 

mikäli alle asennetaan suodatinkangas erottamaan sitä alemmista maakerrok-

sista. Anturoiden ja perusmuurin vedeneristys tulee määrittää maaperän kos-

teusrasituksen ja eristeen asennussyvyyden perusteella siten, että kosteus ei 

pääse tunkeutumaan rakenteisiin. Väärin toteutettu tai puuttuva kapillaarikatko 

aiheuttaa rakenteissa ongelmia kuten kuvasta 9. voidaan havaita.  

 

 
Kuva 9. Salaojien ja kapilaarikatkokerrosten puuttuminen on vahingoittanut vanhan omakotita-
lon ulkoseinän ala- ja pystyjuoksuja (Lattu 2015) 
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Kapillaarisen veden nousukorkeus tulee selvittää kapillaarikatkokerroksessa 

laboratoriokokeilla, sekä työmaalla tarkastaa, että kapillaarikerroksen sijainti ja 

kerrospaksuudet ovat suunnitelmien mukaiset. Tämä määrittelee hyvin pitkälti 

sen mihin korkeusasemaan salaojat voidaan sijoittaa. Kapillaarikerroksen tu-

lee olla riittävän paksu lattialaatan, pohjalaatan ja anturoiden alla. Kapillaari-

katkokerrosta anturan alla ei tarvita siitä tapauksessa, että antura putkitetaan 

ja anturan ja sokkelin väliin asennetaan kapillaarikatko.  

 

Salaojista tulee laatia tarkepiirustukset, jotka rakennesuunnittelija laatii työ-

maalta saatujen tarkemittausten perusteella. 

 

4.2 Riski 2: sadeveden tunkeutuminen ulkoseinärakenteeseen 

Ulkoseinärakenteen tulee olla yhtenäinen vesitiivis rakenne, jonka sisään sa-

devesi ei pääse. Rakennuksen vierustoille ei saa istuttaa kasvillisuutta, joka 

voi lisätä ulkoseinän kosteusrasitusta.  

 

Ikkunoiden, ovien ja läpivientien sekä niiden pellitysten liittymisestä ympäröi-

viin rakenteisiin tulee laatia detaljit pysty- ja vaakasuuntaan vähintään mitta-

kaavassa 1:5. Vaakapintoja suojaavien pellitysten kaadon ulospäin olisi hyvä 

olla 30°, mutta kuitenkin vähintään 15°. Pellitykset eivät saa estää rakenteita 

tuulettumasta. Myrskypellitykset suunnitellaan aina räystäille. Julkisivun epä-

jatkuvuuskohtien pellityksistä, saumoista sekä tiivistyksistä tulee laatia detaljit 

ja niiden tulee estää veden tunkeutuminen rakenteisiin. Julkisivua vasten nou-

sevien pellitysten riittävä nosto sekä liitos julkisivuun tulee suunnitella. Nosto 

on vähintään 300 mm ja yläpäässä elastinen kittaus ja ura, johon pellitys saa-

daan viedyksi ja tiivistetyksi. Yleensä perusdetaljit tekee arkkitehti, mutta ra-

kennesuunnittelijan tulee tarkastaa niiden toimivuus ja tarvittaessa tehdä oma 

esitys asiasta. Epäjatkuvuuskohtien detaljiikan suunnittelusta sovitaan erik-

seen tapauskohtaisesti. Näiden riskikohtien osalta tulee työmaalla varmistua, 

että aukot ja läpiviennit on toteutettu suunnitelmien mukaan esimerkiksi valo-

kuvien avulla. 

 

Tuulensuojakerroksen saumojen tiivistyksestä tulee olla vähintään maininta 

rakennetyypeissä. Niiden asennuksessa tulee noudattaa valmistajan antamia 

ohjeita. Saumojen pitää olla roiskeveden kestäviä. Tuulensuojakerroksen liit-
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tymisestä oviin ja ikkunoihin tehdään detalji tai se voidaan sisällyttää muihin 

ikkuna ja ovidetaljeihin.   

 

Ulkoverhouksen tuuletus tulee suunnitella ja esittää detaljien avulla aukotus-

ten ala- ja yläreunassa, vesipellin kohdalla sekä ulkoverhouksen ala- ja ylä-

päässä. Ulkoverhouksen tulee tuulettua koko taustan alueelta. Verhouksen 

taakse pääsevän veden poisto tulee esittää putkien, pellitysten ja bitumikermi-

en avulla ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolelta sekä epäjatkuvuuskohtien osalta. 

Julkisivupellitysten muodon määrittelee yleensä arkkitehti, mutta rakenne-

suunnittelijan tulee tarkastaa liitokset muihin rakenteisiin sekä tuuletuksen riit-

tävyys. Tiilimuurattujen julkisivujen tiilisiteiden tulee kallistaa ulospäin ja muu-

rauksen taakse ei saa jäädä laastipurseita. Alareunassa riittävän tuuletuksen 

varmistaminen voidaan järjestää jättämällä joka kolmas tai neljäs pystysauma 

auki. Näistä lisätään maininta suunnitelmiin sekä työmaan aikana varmenne-

taan, että suunnitelmia noudatetaan esimerkiksi valokuvien avulla.  

 

4.3 Riski 3: vesi pääsee aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan 

Väärin suunniteltu tai asennettu vesikate päästää veden tunkeutumaan ylä-

pohja- ja ulkoseinärakenteisiin vaurioittaen rakenteita ja lämmöneristeitä.  

 

Vesikatteen läpäisevä vesi ei saa päästä aluskatteen alle. Siksi aluskatteen 

tulee olla niin vedenpitävä, että se toimii myös ainoana vesikatteena. Aluskate 

tulee ulottaa ulkoseinärakenteen ulkopuolelle vähintään 250mm, jotta katetta 

pitkin valuva vesi ei pääse rakenteen sisään, eikä siinä saa olla valumista es-

täviä pykäliä. Aluskatteen vaakasaumojen tulee olla tiiviitä ja sen tulee olla 

riittävästi limitetty tai asennettu kattoristikoiden suuntaisesti. Vedenpitävyys 

tulee varmistaa myös tuulenpaineesta aiheutuvaa rasitusta varten. Huomioita-

va on myös vesikattojen riittävät kallistukset jiirien kohdalla sekä kattokaivojen 

tukkeutuessa vaihtoehtoinen vedenpoistoreitti. Kattokaivoja tulee olla vähin-

tään 2 kappaletta. Kuvassa 10. on esitetty vesikatetta suunniteltaessa huomi-

oon otettavia asioita. 

 

Koska aluskatteen tulee olla vettä läpäisemätön, myös läpivientien kohdat tu-

lee tiivistää kunnolla käyttäen ylösnostoja, kumibitumitiivistyksiä tai mekaani-

sesti varmistettuja läpivientikappaleita ja kiinnikkeitä. Ylösnostojen on oltava 
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4.4 Riski 4: ilmansulkukerroksen läpäisevä kosteus pääsee tiivisty-
mään vedeksi ulkoseinä- ja yläpohjarakenteeseen 

Ilmansulussa olevien vuotokohtien kautta pääsee lämmin kostea ilma tunkeu-

tumaan rakenteeseen ja tiivistymään kosteudeksi, joka aiheuttaa moninaisia 

ongelmia niin seinä, lattia kuin kattorakenteissakin.  

 

Ilmansulkukerroksen jatkoskohdat tulee asentaa vain kahden kovan kerroksen 

väliin. Mikäli joudutaan käyttämään teippausta, tulee teippaukselle määritellä 

tarkat tiedot ominaisuuksista sekä asennustavasta. Myös kovien pintojen vä-

liin tulevien liitosten tiiviys tulee varmistaa teippauksin. Betonielementtitaloissa 

erillistä ilmansulkukerrosta ei ole. Kaikkien ilmansulun läpivientien ja liitosten 

tulee olla pitkäaikaiskestäviä. Läpiviennit tulee suunnitella yhdessä LVI- ja 

sähkösuunnittelijoiden kanssa valmistajan ohjeiden mukaan. Läpivienneissä 

tulee käyttää valmiita osia joiden tiiviys varmistetaan teippaamalla. Tiilimuura-

tut piiput pellitetään. Ikkuna ja oviliitoksissa käytetään ilmansulun liittämisessä 

karmiin kestoelastista kittiä ja liitoksen tiiviys varmistetaan vielä teippauksilla. 

Ulkoseinän ja alapohjan ilmansulun tulee liittyä yhteen betonilaatan alla tiivis-

tyskaistan eli radonkaistan kohdalla riittävän pitkällä limityksellä. Yläpohjan ja 

ulkoseinän sekä ulkoseinän nurkkien ja kahden erilaisen rakenteen ilmansul-

kujen tulee limittyä ja puristua yhteen kahden kovan kerroksen välissä ja liitos 

varmistaa teippauksilla. Väliseinän liittyessä ulkoseinään tulee ilmansulun jat-

kua yhtenäisenä väliseinän pään ohitse. Läpimenevien kannattajien osalta, 

kuten alapaarteen kohdalla tulee ilmansulku liittää teippaamalla ja mekaanisil-

la kiinnikkeillä. Kahden eri materiaalin liitoksen kohdalla, esimerkiksi puu- ja 

harkkorakenne, liitoskohta tiivistetään ja peitetään ohutrappauksella. Ohutrap-

pausta voidaan käyttää myös harkkorakenteiden tiivistyksessä rappaamalla 

ne molemmin puolin kauttaaltaan. Ilmansulkujen oikeanlainen toteutus voi-

daan varmentaa valokuvien avulla.  

Ilmansulun detaljit tulisi tehdä mittakaavaan 1:5: 

 läpivienneistä 
 liittyminen ikkunoiden ja ovien karmeihin 
 alapohjan ja ulkoseinän liittymä 
 yläpohjan ja ulkoseinän liittymä 
 ulkoseinän nurkka 
 huoneiston väliseinän liittyminen ulkoseinään 
 liittyminen rakenteen läpimenevään kannattajaan 
 kahden eri materiaalin liitos 
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Sisäisen ilmavuotoluvun pitäisi olla alle yhden. Rakennesuunnittelijan tulee 

arvioida saavutetaanko tarvittava lukema jo tehdyillä rakenneratkaisuilla. Tii-

veys varmennetaan kaksivaiheisella lämpökuvaus ja tiiveysmittauksella. En-

simmäisen kerran lämpökuvaus suoritetaan ennen sisäpuolen levytystä mah-

dollisten ilmavuotojen löytämiseksi alipaineen avulla, joka voidaan toteuttaa 

esimerkiksi kanavapuhaltimella. Käyttöönoton yhteydessä suoritetaan viralli-

nen tiiveysmittaus, johon voidaan yhdistää lämpökuvaus. Näistä mittauksista 

tulee laatia mittauspöytäkirja.  

 

4.5 Riski 5: väärin mitoitettu ilmanvaihto 

Ilmanvaihto tulee mitoittaa oikein, jotta ylimääräinen kosteus saadaan poiste-

tuksi. Kosteiden tilojen tuuletus tulee hoitaa muualle kuin alaslasketun katon 

yläpuolelle. Rakennesuunnittelijan tulee arvioida alumiinipohjaisen höyrynsu-

lun asentamisen tarve saunan yhteydessä olevan pesuhuoneen kattoon.  

 

4.6 Riski 6 : vesiputken rikkoutuminen 

Tämä riski ei kuulu rakennesuunnitteluun.  

 

4.7 Riski 7: märkätilasta kosteus pääsee ympäröiviin rakenteisiin 

Huonosti toteutettuna märkätilasta pääsee kosteutta ympäröiviin rakenteisiin. 

Siitä syystä rakennesuunnittelijan tulee määrittää vedeneristeelle vaadittava 

sertifikaatti ja työn suorittajalla on oltava henkilösertifikaatti sekä materiaali-

valmistajan kirjalliset ohjeet. Käytettävien tuotteiden tulee olla samaa tuote-

perhettä ja niiden tulee olla yhteensopivia pintamateriaalien, kaivojen ja alus-

tan kanssa. Vedeneristeillä on tuotesertifikaatin mukaiset kuivakalvopaksuu-

det, joiden toteutuminen tulee tarkistaa luupilla mittaamalla seinistä ja lattiasta. 

Vesikalusteiden kiinnityksestä tulee laatia asennusohjeet tai ainakin lisätä 

suunnitelmiin viittaus toimittajan ohjeisiin. 

 

Silloin kun se on mahdollista, märkätilojen, kuten pesuhuoneen ja saunan, 

lattioiden olisi hyvä olla muita lattiapintoja alempana. Teknisiin tiloihin, 

WC:hen ja kodinhoitohuoneeseen tulisi asentaa vedeneristys ja seinälle nos-

tot sekä tiloissa tulisi olla lattiakaivo tai ainakin vedellä pääsy viereisen tilan 

lattiakaivoon. Alustan tasaisuusvaatimus ennen vedeneristeen asennusta tuli-
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si mainita suunnitelmissa. Edellä mainittujen kohtien suunnittelusta vastaa 

yleensä arkkitehti, mutta rakennesuunnittelijan on hyvä myös ottaa huomioon 

nämä seikat. 

 

Detaljipiirrokset tulisi laatia kaikista vedeneristeen nostoista erilaisiin pintoihin, 

läpivienneistä, tulvakynnyksestä sekä liittymistä lattiakaivoihin ja hanakulma-

rasioihin. Valokuvien avulla voidaan varmentua, että toteutus on tehty suunni-

telmien mukaisesti. Tapauskohtaisesti suunnittelijoiden tulee myös miettiä pi-

tääkö märkätilat toteuttaa ns. huone huoneessa -ratkaisuna, jolloin märkätilan 

ja ulkoseinän väliin jää kauttaaltaan tuuletusväli. 

 

4.8 Riski 8: betonirakenteiden liian aikainen pinnoittaminen 

Liian kosteita rakenteita pinnoitettaessa kosteus jää rakenteen sisään aiheut-

taen siellä myöhemmin ongelmia. Tästä syystä betonirakenteiden tulee saada 

kuivua riittävän kuivaksi ennen lopullisten pintojen asennusta. Kohdekohtai-

sesti tulee sopia laatiiko kuivumisaikalaskelman rakennesuunnittelija vai pää-

urakoitsija. Laskelma tulee laatia ihanneolosuhteissa (20°, 50%) sekä riskiti-

lanteissa (<15° ja/tai >60%). Kuivumissuunnitelman tulee sisältää tavoiteo-

losuhteet, kuivumisaika-arvion, ulko- ja sisäilman olosuhteiden huomioonot-

tamisen, rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän hyödyntämisen sekä lisä-

lämmityksen tarpeen arvioinnin. Päällystettävien betonirakenteiden kosteuspi-

toisuuden raja-arvoja suunniteltaessa tulee ottaa pintamateriaalit ja niiden 

vaatimukset huomioon. Pelkkä pintakosteusmittaus ei tässä tapauksessa riitä 

varmentamaan oikeaa kosteuspitoisuutta. 

 

Laskelmaa tehtäessä tulee ottaa huomioon: 

 rakennetyypit ja niiden ominaisuudet 
 erikoisdetaljit (esim. paksut betonirakenteet tai betonitäytteiset teräs-

palkit) 
 betonimassan laatu 
 kuivuuko yhteen vai kahteen suuntaan 
 vuodenaikojen lämpö- ja kosteusolosuhteet 
 tasoitekerrosten vaatimat kuivumisajat 
 esitetään optimaaliset kuivumisolosuhteet ja vaatimus seurannasta 
 rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän mahdollisen hyödyntämisen 

sekä lisälämmityksen tarpeen arviointi kuivatuksessa 
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Laskettaessa kuivumisaika-arvioita käytetään laskukaavoissa aluksi perus-

kuivumiskäyrää, johon tarvitaan tavoitekosteus prosentteina (%). Tämän pe-

rusteella saadaan kuivumisaika viikkoina, jonka jälkeen aletaan kuivumisajan 

pituutta joko lyhentämään tai pidentämään erilaisten olosuhteiden ja raken-

teellisten ominaisuuksien kertoimilla.  

 

Laskentakaava maanvastaiselle betonilaatalle: 

 
 
 

Laskentakaava massiiviselle teräsbetonilaatalle välipohja/väliseinä: 

 

 

Laskentakaava liittolaattavälipohjalle: 

 

 

Laskentakaava kuorilaattavälipohjalle: 

 

 

Laskentakaava ontelolaatalle: 

 

 

 

Peruskuivumisaika (vko) x Ontelolaatan kosteus (%) x  

Tasoitteen paksuus (mm) x Kuivumisolosuhteet =  

Arvioitu kuivumisaika (vko) 

Peruskuivumisaika (vko) x Vesisideainesuhde (v/s) x  

Jälkivalun paksuus (mm) x Kastumisaika x Kuivumisolosuhteet =  

Arvioitu kuivumisaika (vko) 

Peruskuivumisaika (vko) x Vesisideainesuhde (v/s) x  

Rakenteen paksuus (mm) x Kastumisaika x Kuivumisolosuhteet =  

Arvioitu kuivumisaika (vko) 

Peruskuivumisaika (vko) x Vesisideainesuhde (v/s)  x Kuivumissuunta x 

Rakenteen paksuus (mm) x Kastumisaika x Kuivumisolosuhteet =  

Arvioitu kuivumisaika (vko) 

Peruskuivumisaika (vko) x Vesisideainesuhde (v/s) x  

Rakenteen paksuus (mm) x Alustan kosteus x Kastumisaika x  

Kuivumisolosuhteet = Arvioitu kuivumisaika (vko) 
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Laskentakaava ontelolaatalle + pintavalulle: 

 

 

Laskentakaava kololaatalle + jälkivalulle: 

 

 

Laskentakaava kerroksellisille betonilaatoille: 

 

 

Tarkemmat laskukaavat sekä taulukot löytyvät kirjasta Betonirakenteiden kos-

teusmittaus ja kuivumisen arviointi (Merikallio 2002, 38-57). 

 

Betonin kuivumista tulee seurata päivittäin lämpötilan sekä kosteuden osalta 

ja kirjata saadut tulokset seurantapöytäkirjaan. Ilmanvaihdossa ja kosteuskui-

vureiden käytössä tulee ottaa huomioon erityisen paljon kosteutta tuottavat 

työvaiheet, kuten muuraus-, tasoitus- ja rappaustyöt. Betonin emäksisyyttä 

voidaan pienentää 5mm matala-alkalisella kerroksella betonilaatan ja pinnoit-

teen välissä. Tässäkin tapauksessa sekä betonin, että tasoitteen tulee olla 

riittävän kuivia. 

 

Kosteusmittaussuunnitelma tulee laatia yhdessä mittauskonsultin kanssa. Sii-

nä tulee käydä ilmi kriittiset mittauspaikat ja -ajat, mittaussyvyys, mittausme-

netelmät, laitteiden luotettavuus sekä mittaajan pätevyys. Siihen tulee sisällyt-

tää myös vaatimukset koko kuivumisjakson ajalle tehtävistä seurantamittauk-

sista. Lisäksi tulee arvioida pintamateriaalien vesihöyrynläpäisevyys jotta kos-

teus ei pääse tiivistymään betonin ja pinnoitteen väliin. Raja-arvot tulee mää-

rittää siten, että otetaan huomioon tulevat pintamateriaalit ja niiden vaatimuk-

Peruskuivumisaika (vko) x Runkolaatan kosteus (%) x  

Pintalaatan paksuus (mm) x Pintalaatan vesisideainesuhde (v/s) x  

Jälkihoito x Kuivumisolosuhteet = Arvioitu kuivumisaika (vko) 

Peruskuivumisaika (vko) x Kololaatan kosteus (%) x  

Jälkivalun paksuus (mm) x Jälkivalun vesisideainesuhde (v/s) x  

Kastumisaika x Kuivumisolosuhteet = Arvioitu kuivumisaika (vko) 

Peruskuivumisaika (vko) x Ontelolaatan kosteus (%) x  

Pintalaatan paksuus (mm) x Pintalaatan vesisideainesuhde (v/s) x  

Kastumisaika x Kuivumisolosuhteet = Arvioitu kuivumisaika (vko) 
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set. Kerroksellisten rakenteiden kuivatuksessa tulee ottaa huomioon, että 

myös välikerros pääsee kunnolla kuivumaan ennen rakentamisen jatkamista. 

RT 14-10984 esittää mittaustekniikan epätarkkuudeksi ammattimaisesti mitat-

tuna noin ±5 % -yksikköä kun menetelmänä käytetään porareikämittausta. 

 

4.9 Riski 9: materiaalien ja rakenteiden kastuminen työn aikana  

Työmaalle tulevien rakennusosien ja materiaalien suojauksesta ja sen suun-

nittelusta vastaa yleensä pääurakoitsija. Kohdekohtaisesti tulee kuitenkin so-

pia kuka suunnitelmat laatii. Parasta olisi, jos materiaaleja ei tarvitsisi varas-

toida työmaalla pitkiä aikoja, vaan niiden toimitukset olisivat lähellä asennus-

aikoja. Pakollisista varastoinneista tulee laatia suunnitelma, jossa otetaan 

huomioon eri materiaalien ominaisuudet ja vaatimukset.  

 

Rakenteiden suojaaminen tulee ratkaista jo suunnitteluvaiheessa. Mikäli ra-

kennusosan suojaus tehdään jo tehtaalla tulee se lisätä tuoteosasuunnitel-

miin. Betoni- ja puuelementtien tulee olla suojattuina valmistuksen, kuljetuk-

sen, varastoinnin ja asennuksen ajan. Elementin saapuessa työmaalle tulee 

tarkistaa ovatko suojaukset kunnossa ja suunnitelmien mukaiset. Ontelolaatto-

jen vesireiät tulee avata vielä työmaalla, vaikka ne tehtaalla jo tehdäänkin. 

Betonitäyttöjä tehtäessä tulee laattaan tehdä uudet vesireiät, jotta mahdollinen 

onteloihin päätyvä vesi saadaan pois. Betonirakenteiden päälle tulevan puu-

osien alle tulee asentaa irrotuskaista. Työmaalle tuotavalle ja asennettavalle 

puutavaralle tulee antaa kosteudenpitoisuus raja-arvot. Valettujen betonira-

kenteiden päälle varastoitavat materiaalit eivät saa estää rakenteita kuivumas-

ta eivätkä ne saa kastua betonin kuivumisen vaikutuksesta. Näistä asioista on 

hyvä lisätä maininta suunnitelmiin. Kastumisille alttiiden rakenteiden ja raken-

nusosien suojaus tulee suunnitella etukäteen ja olisikin hyvä suosia vikasietoi-

sia materiaaleja ja rakenneratkaisuja. Kastumiselta suojattavia rakenteita ovat 

ainakin pystyontelolaatat, puu- ja betonielementit sekä väestönsuojan päällä 

oleva täyttökerros. Betonielementeissä olevat puurakenteet pitäisi jo suunnit-

teluvaiheessa erottaa toisistaan irrotuskaistalla estämään kosteuden siirtymi-

nen betonista puuhun.  

 

Holvien päälle rakennusaikana tulevat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa pois 

joko viemäriverkostoon tai ulosheittäjillä rakennuksen ulkopuolelle. Valuma-
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alueilla tulee ottaa huomioon riittävän suuri viemäriputki suhteessa alueen 

kokoon. Korkeiden rakennusten osalta tulee ottaa huomioon, että alemmat jo 

kuivuneet kerrokset eivät pääse kastumaan sade- ja sulamisvesien vuoksi. 

Lisäksi tulee varmistaa, ettei vesi pääse tunkeutumaan rakenteiden eristeti-

laan esimerkiksi tulvavalleilla.  

 

Höyrynsulkuun ei saa päästä tiivistymään vettä esimerkiksi lattialaatan valun 

yhteydessä, vaan työjärjestys tulee toteuttaa siten, että höyrynsulun sisäpuoli-

set materiaalit (levytys) asennetaan vasta valun jälkeen. Jos valu joudutaan 

kuitenkin tekemään kosteudelle alttiiden materiaalien asennuksen jälkeen, 

pitää varmistua, ettei vettä pääse tiivistymään höyrynsulkuun, esimerkiksi 

asentamalla höyrynsulun ulkopuoliset eristeet ennen valua. Rakennuksen vai-

pan tulee olla suojattuna lumen- ja vesisateen vaikutuksilta ennen sisäpuolis-

ten kastumiselle alttiiden työvaiheiden alkua, esimerkiksi asentamalla ikkuna- 

ja oviaukkoihin vedenpitävät suojat. Nämä voidaan jo elementtisuunnitteluvai-

heessa määritellä lisättäväksi tehtaalla. 

 

4.10 Riski 10: ylläpito 

Rakennuksen käyttäjille tulee laatia huoltokirja, joka pitää sisällään Kuivaket-

ju10 -riskilistan asiat siltä osin kun ne vaativat ylläpitoa. Ylläpito ja huoltotoi-

menpiteistä tulee pitää kirjaa. Rakennus saa Kuivaketju10 -statuksen mikäli 

valmistumisen jälkeen voidaan todentaa riskit tilaamisesta käyttöönottoon tor-

jutuiksi. Tämän jälkeen ensimmäinen tarkastus suoritetaan kahden vuoden 

jälkeen käyttöönotosta ja siitä eteenpäin viiden vuoden välein.  

 

Rakennuksen kuivana ja terveellisenä pysyminen ei siis yksistään ole suunnit-

telulla ja rakentamisella saavutettava asia vaan suuresti siihen vaikuttaa myös 

rakennuksen ylläpito jatkossa.  

 

5 TUTKIMUSKOHDE 

5.1 Lähtötiedot 

Kohteeseen rakennetaan seitsemän neljästä kuuteen kerroksista kerrostaloa 

sekä pihakansi, jonka alle tulee pysäköintihalli. Rakennukset tulevat kolmelle 

tontille ja ne rakennetaan vaiheittain talo kerrallaan. Kohteessa käytetään Kui-
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vaketju10 nettiversiota, johon rakennesuunnittelija on käynyt muokkaamassa 

riskilistaa kohteeseen sopivaksi. Huono puoli on se, että vaikka kohde on sa-

man kaltainen kauttaaltaan, tulee jokaiselle tontille tehdä oma listansa eikä 

kertaalleen päivitettyä listaa voida käyttää suoraan kaikissa tonteissa saman-

laisena. Excel riskilistan kanssa tämä olisi onnistunut. 

 

Maaperä rakennusten alla on hyvin kallioista ja louhintaa joudutaan suoritta-

maan paljon. Yksi taloista perustetaan osin kalliohyllylle. Hyvien perustamis-

olosuhteiden ansiosta rakennukset voidaan toteuttaa maanvaraisilla anturoilla. 

Tontti nousee voimakkaasti ylöspäin ja siksi rakennuksiin tulee maanalle jää-

viä osia. Alapohjarakenteet vaihtelevat sen mukaisesti, onko rakennuksen 

alimmassa kerroksessa asuntoja vai ei. Kaikissa asunnoissa on tuulettuva 

alapohja, mutta varastotiloissa on maanvarainen alapohja. Kahteen taloista 

tulee alimpaan kerroksen kerhotiloja, jotka ovat maanvaraisella alapohjalla ja 

lattian alle asennetaan radonputkistot.   

 

Rakennusten runkona toimii kantavat sisäkuorielementit, joihin eriste asenne-

taan työmaalla. Väli- ja yläpohjarakenteina ovat ontelolaatat. Porrashuoneta-

sot ovat massiivilaattoja. Parvekkeiden taustaseininä ovat sandwich-elementit. 

Kaikkien talojen julkisivut ovat joko tiilimuurattuja tai tiililaattapintaisia element-

tejä. Parvekkeet sijaitsevat kunkin talon kahdella seinustalla. Alimmat parvek-

keet sijaitsevat osin pysäköintihallin päällä ja ne toteutetaan käänteisellä kat-

torakenteella. 

 

Kaikki kylpyhuoneet ja saunat tehdään kylpyhuone-elementeistä ja niiden 

suunnittelusta vastaa kylpyhuone-elementtitoimittaja. 

 

5.2 Riskit ja niiden ehkäisy 

Riskien kartoituksessa käytettiin apuna lyhennettyä suunnitteluohjetta. 

 

Kallioperän louhinnassa tulee ottaa huomioon ettei, kallioon saa jäädä syvän-

teitä, joista vesi voisi kapillaarisesti nousta ylös rakenteisiin. Salaojien alapin-

nat saatiin kokonaisuudessaan sijoitettua anturan alapuolelle, joten kapillaari-

sen veden nousu ei ole riskinä. Salaojien korot merkittiin salaojakaivojen koh-
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Kosteudenhallintakoordinaattori kävi läpi kohteen suunnitelmat ja teki tarkas-

tuksesta raportin, jonka pohjalta suunnitelmia täydennettiin. Pyydettiin tarken-

tamaan rakennetyyppeihin vesikatteen pisteliimauskiinnitystä, pihakannen 

juurisuojausta sekä vedeneristeenä toimivan kumibitumikermin alustan kos-

teuden raja-arvoja. Pihakannen portaiden vedeneristystä piti myös tarkentaa 

ja tästä kohtaa tehtiinkin leikkaukset kahteen suuntaan.   

 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kosteudenhallinta ja riskien minimointi  on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa. 

Hyvillä suunnitelmilla on työmaan helpompi tehdä rakenteet oikein ja vedenpi-

tävästi. Aikataulutuksen tulee olla kohdillaan,  jotta suunnittelijoille jää riittä-

västi aikaa ottaa riskit kunnolla huomioon ja tehdä tarvittavat suunnitelmat. 

Lopullinen kuivaketjun säilyminen on kiinni työmaasta ja loppukäyttäjistä. Mi-

käli suunnitelmia ei tunneta tai niitä ei noudateta ei rakennuksen kuivaketju 

toimi. 

 

Liitteenä oleva lyhennetty suunnitteluohje on koottu Kuivaketju10N Excel to-

dentamisohjeesta. Se sisältää kaikki rakennesuunnitelmissa ja asiakirjoissa 

huomioon otettavat asiat. Siihen on koottu selkeästi mitä leikkauksissa ja de-

taljeissa tulee ottaa huomioon. Suurin osa näistä on jo nyt otettu huomioon ja 

merkattu suunnitelmiin selkeästi. Se toimii tavallisen suunnittelijan apuna, eikä 

jokaisen tarvitse erikseen alkaa käymään koko Kuivaketju10 riskilistaa läpi. 

Projektipäällikölle tämä lyhennetty suunnitteluohje ei yksin riitä, vaan hänen 

pitää tuntea Excel tai nettiversio Kuivaketju10:stä, koska niihin pitää lisätä 

kuittaukset sekä tieto mistä suunnitelmassa kyseinen kohta on otettu huomi-

oon. 

 

Opinnäytetyön edetessä on käynyt ilmi, että ainakin osa suurista rakennusliik-

keistä ei ole halukkaita käyttämään Kuivaketju10 järjestelmää sen työläyden 

vuoksi. Eri vaiheissa varsinkin netissä oleva RALAn järjestelmä vaatii monia 

kertoja kuittausta niin suunnittelijalta, urakoitsijalta kuin kosteudenhallinta-

koordinaattoriltakin. Eräälläkin isolla rakennusliikkeellä on oma listansa joka 

pohjautuu Kuivaketju10 Excel listaan. Osin asiat ovat samat ja osin hieman eri 

painotuksella olevia.  Määrällisesti tällä listalla on hieman vähemmän huomi-



37 
 

oon otettavia asioita. Se kuitenkin riittää täyttämään rakennusvalvonnan edel-

lyttämän tason kosteudenhallintasuunnitelmasta.  

 

Sitowisellä erääseen kohteeseen laaditun tuntimääräarvion mukaan Kuivaket-

ju10 lisää tuntimäärää jonkin verran. Varsinkin ohjeiden mukaisten detaljien 

teko lisäävät työtä ja tässä kohteessa ne tehtiin lisätyönä, koska niistä ei ollut 

mainintaa tarjouspyyntömateriaalissa. Usein jo tarjousvaiheessa tarjotaan 

Kuivaketju10 käyttöä kohteen suunnittelussa ja tarjouksen liitteenä on tarken-

nettu lista siitä, mikä kaikki kuuluu kiinteään hintaan. Kaikkia kohtia ei siis au-

tomaattisesti tehdä vaan osin suunnitelmat laatii urakoitsija. Tällaisia ovat 

esimerkiksi kaikki työmaalle tulevien osien kuivanapito sekä kuivumisaikalas-

kelmat, jonka tekemiseen työmaalla on paremmat valmiudet ja ohjelmistot 

kuin suunnittelijoilla. 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty rakennesuunnittelijan näkökulmasta uusien ker-

rostalojen suunnittelua varten. Toki sitä voi soveltuvin osin hyödyntää myös 

pientalorakentamisessa. Lisäksi tulee ottaa huomioon rakennuksen materiaa-

lit. Esimerkiksi betonielementtitalon riskit ovat hyvin erilaiset kuin puurunkois-

ten talojen ja siksi kaikkia riskilistan kohtia ei ole kaiken tyyppisissä rakennuk-

sissa.  
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Liite 1. Kuivaketju10 rakennesuunnittelussa  
huomioon otettavaa 

Lyhennetty ohje rakennesuunnistelijalle 
 
Perustus, pintavesi sekä salaojasuunnitelmissa otettava huo-
mioon: 
 

 maanpinnan kallistus 1:20 rakennuksesta ulospäin (1) 
 pintavesisuunnitelma – Geo / piha? (1) 
 perusmaan kallistukset salaojiin  1:100, korkojen lisäys – tee 

kaivukuva (1) 
 nurkkapisteiden merkitseminen kuviin, kallistukset kaivoon 

1:100...1:200 (1) 
 salaojaputkistot mieluiten anturan alapuolelle tai kapillaarikat-

kojen lisäys (1) 
 tarkastuskaivot erillään toisistaan max. 20m (1) 
 varsinaisen sadevesijärjestelmän rinnalle asennettavan toisen 

järjestelmän lisäyksen tarve (1) 
 salaojakerroksen kiviainesten määritys – GEO (1) 
 kapillaarikatkokerroksen vaatimusten ja paksuuden määrittä-

minen – GEO (1) 
 louhintasuunnitelmassa kalliopohjan muodon esittäminen, ei 

saa jäädä syvänteitä - GEO (1) 
 salaojasuunnitelma tulee korjata tarkepiirustuksen mukaan 

 
Leikkauksissa, detaljeissa sekä rakennetyypeissä otettava 
huomioon: 
 

 ulkoverhouksen taakse pääsevän veden poisto (lisää tuule-
tusputket, kermikaistat tai pellitykset tapauskohtaisesti, tulee 
tuulettua ylä- ja alapäässä, sekä aukkojen kohdalla) (2) 

 julkisivumuurauksen tiilisiteet kallistus ulospäin ja laastipur-
seiden poiston ohjeistus ja riittävän tuuletuksen varmistus (2) 

 ilmansulun jatkosten teippaukset - kovien pintojen väliin ja jos 
pelkkä teippaus  niin ohjeistus toteutuksesta (4)  

 RAK arvioi tarvitaanko märkätilojen päälle alumiinipaperi (5) 
 märkätilojen vedeneristeiden oltava sertifioituva - pintamateri-

aalien, lattiakaivon, vedeneristeen ja alustan oltava yhteenso-
pivia (7) 

 lisättävä merkintä, että asennuksen yhteydessä asentajalla ol-
tava valmistajan kirjalliset ohjeet käytössä ja sertifikaatin mu-
kaiset kuivakalvopaksuudet mitattava loopilla (7) 

 laatia vesikalusteiden kiinnityksestä ohjeet (7) 
 viitearvojen esitys puutavaran sallituille kosteuspitoisuuksille 

(7) 
 kastumiselle alttiiden rakenteiden suojausten lisäys elementti-

suunnitelmiin (7) 
 rakennusaikaisten sade- ja sulamisvesien johtaminen pois 

holvin päältä - valuma-alueiden määrittäminen, ulosheittäjät, 
patojen esittäminen kosteudelle herkkien rakenteiden suo-
jaamiseksi (7) 

 betonirakenteiden päälle tulevien puuosien alle kermikaistat 
sekä levyjen irtiotot betonista vähintään 5mm (7) 

 
Vesikattosuunnitelmissa otettava huomioon: 
 

 vesikattojen kallistukset myös jiirien kohdalla vähintään 1:80 
(3) 

 aluskatteen suunnittelu tuulenpaineen aiheuttamaa vesi-
rasitusta vastaan (vaakasaumojen tiivistykset) (3) 

 kattokaivojen vaihtoehtoinen vedenpoistoreitti esim. varave-
denheittäjät, kaivoja oltava väh. 2kpl sekä kaivojen sijoitus 
muuta kattopintaa alemmaksi syvennykseen (3) 

 aluskatteen ulottaminen ulkoseinän ulkopuolelle  250mm (3) 
 vesieristeen ylösnostot  300mm (3) 
 kaikkien valittujen tuotteiden tulee olla yhteensopivia ja katto-

kaltevuuteen soveltuvia (3)
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Detaljit: 
 läpivientien tiivistykset ylösnostoilla ja kumibitumitiivistyksillä 

sekä läpivientikappaleilla ja teippauksilla (2) 
 suorakaiteen muotoisten läpivientien tiivistykset (3) 
 liittyminen ikkunoiden ja ovien karmeihin (mukana pellitysten 

ja tuulensuojakerroksen liittyminen, liittyminen vaakapintoihin 
vähintään 15°, pellitykset eivät saa estää tuuletusta, tiiviys 
roiskevettä vastaan) (2) 

 julkisivun epäjatkuvuuskohdat ja ylösnostot (2) 
 alapohjan ja ulkoseinän liittymä jossa esitetty limitykset ilman-

sulun ja tiivistyskaistan eli radonkaistan kohdalla (4) 
 yläpohjan ja ulkoseinän liittymä (yp ja us ilmansulun liittymä 

kahden kovan kerroksen väliin) (4) 
 ulkoseinän nurkka ja ilmansulun limitykset (4) 
 huoneiston väliseinän liittyminen ulkoseinään jossa ilmansulku 

jatkuu yhtenäisenä väliseinän ohi (4) 
 liittyminen rakenteen läpimenevään kannattajaan esim. ala-

paarteeseen (4) 
 kahden eri materiaalin liitos (4) 
 harkkorakenteiden tiivistys ohutrappaamalla molemmin puo-

lin(4) 
 RAK tulee arvioida toteutuuko ilmanvuotoluku alle 1 tehdyillä 

suunnitelmilla (4) 
 märkätilojen vedeneristeen nostot erilaisiin pintoihin, läpivien-

nit, tulvakynnys, lattiakaivot sekä hanakulmarasian liitokset (7) 
 
 
Sulkuihin perässä merkitty riskin numero 


