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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Kosteus  Vettä kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiin-

teässä muodossa. Ilmoitetaan prosentteina, 

eli suhdelukuna, jossa verrataan kosteuden 

massaa ja aineen massaa keskenään. 

Kosteudenhallintasuunnitelma Jokaiselle rakennustyömaalle tehtävä asia-

kirja. Sen avulla pyritään vähentämään kos-

teudesta aiheutuvaa haittaa rakennustöiden 

aikana.  

Kosteudenhallintakoordinaattori Kosteudenhallinnasta vastaava henkilö raken-

nusprojektissa. 

Kondensaatio  Tarkoittaa samaa asiaa kuin tiivistyminen. On 

aineen olomuodon muutos, jossa kaasu (vesi-

höyry) muuttuu nestemäiseksi (vesi). 

Märkätila Tila, jonka lattia joutuu käyttötarkoituksen ta-

kia vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille on 

mahdollista roiskua ja tiivistyä vettä. Tällaisia 

tiloja ovat muun muassa kylpyhuone, suihku ja 

sauna. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään kosteudenhallintaa kokonaisvaltaisesti, käyden 

läpi rakennuksen koko elinkaarenaikaista kosteudenhallintaa. Kosteudenhallinta ja 

sisäilma ovat olleet viime aikoina erityisen paljon esillä, sillä ongelmia näiden suh-

teen on ilmennyt huomattavan paljon niin vanhemmissa, kuin uudemmissakin ra-

kennuksissa. Juurikin kosteudenhallinnan suuri merkitys työmailla on noussut esiin 

suorittamieni työharjoitteluiden aikana, mikä on yksi isoimmista syistä sille, miksi 

lähdin tästä aiheesta kirjoittamaan. 

Opinnäytetyö koskee enimmäkseen uudisrakentamista, mutta on osaksi sovelletta-

vissa myös korjausrakentamiseen. Opinnäytetyössä käydään läpi erilaisia toimen-

piteitä ja menetelmiä, joiden avulla voidaan rakentaa terveellisiä ja kosteusteknisesti 

toimivia rakennuksia. Opinnäytetyö käsittelee myös lainsäädäntöä kosteudenhallin-

taan liittyen. 

Jokaisen rakennushankkeessa mukana olevan tahon tulee edistää omilta osin kui-

vana rakentamisen toteuttamista. Rakennuttajalla tulee olla tiedossa hankkeessa 

olevat riskit kosteuden suhteen, sekä tiedot siitä, minkälaisiin kosteudenhallinnalli-

siin tavoitteisiin halutaan päästä. Suunnittelijoiden on suunniteltava rakenteet niin, 

että ne on mahdollista toteuttaa kosteusteknisesti oikein ja turvallisesti. Toteuttajan 

tehtävänä on huolehtia, että projekti suoritetaan asetetuiden tavoitteiden mukaisesti 

ja turvallisin keinoin. Kun rakennus on otettu käyttöön, on käyttäjien huolehdittava 

omalta osaltaan rakennuksen kunnossa pysymisestä. (Talonrakennusteollisuus ry 

[Viitattu 21.10.2019].)  

Kosteudenhallinta ei ole ainoastaan rakentamisessa huomioon otettava asia, vaan 

se tulee huomioida jokaisessa elinkaaren vaiheessa (Kuvio 1). Jo suunnitteluvai-

heessa tulee tietää tarkkaan, millaisia haasteita kosteus saattaa aiheuttaa. Tarjous-

vaiheessa on otettava huomioon erilaisia kosteudenhallinnallisia kriteerejä. Suun-

nittelun vaiheessa on varmistettava, ettei kosteudelle anneta minkäänlaista mahdol-

lisuutta päästä haitallisesti rakenteisiin tai rakennuksen sisätiloihin, sillä mikäli näin 

käy, siitä saattaa aiheutua pahimmassa tapauksessa riskejä turvallisuuteen ja ter-

veyteen liittyen. On myös pidettävä huoli siitä, että rakentamisen aikana ilmaantunut 
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kosteus pääsee poistumaan ja kuivumaan. Usein laaditaan myös rakennesuunni-

telmia koskeva kosteustekninen riskianalyysi, jossa tarkistetaan vaihe vaiheelta, 

ettei kosteus nouse missään vaiheessa liian suureksi. Sen perusteella on hyvä miet-

tiä muun muassa materiaaleja, työskentelytapoja ja tarvittaessa voidaan muuttaa 

suunnitelmia vähemmän kosteusteknisesti vaarallisiin. Kosteudenhallintasuunni-

telma laaditaan silloin, kun varsinaista tuotantoa aletaan suunnittelemaan. Suunni-

telma on jokaiselle työmaalle yksilöllisesti tehtävä asiakirja. Varsinaisessa rakenta-

misvaiheessa kosteudenhallintaa seurataan käytännössä erilaisten mittausten ja 

tarkastuksien avulla. Myöhempiä tarkasteluja varten on hyvin tärkeää, että jokainen 

tehty mittaus tai tarkastus dokumentoidaan. Kun kohde otetaan käyttöön, kohteen 

vastaanottajan ja tulevien käyttäjien tulee olla tietoisia rakennuksen käyttöön ja yl-

läpitoon liittyvistä asioista, joita ovat muun muassa erilaisten laitteiden käyttö ja tilo-

jen huolto. Tulevia käyttäjiä varten kootaan huoltokirja. Käytönaikaista kosteuden-

hallintaa seurataan muun muassa takuutarkastuksilla, ylläpidolla, huolloilla ja kun-

totutkimuksilla. (Merikallio [Viitattu 17.10.2019].) 

 

 

 

 

Kuvio 1. Elinkaariaikainen kosteudenhallinta (Merikallio [Viitattu 17.10.2019].) 
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Maankäyttöä ja rakentamista säädellään erilaisin säädöksin ja määräyksin, joissa 

erilaiset velvoitteet ja tehtävät ovat määriteltyinä. Maankäyttö- ja rakennuslain tar-

koituksena on saada luotua terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä rakennuksia ja ympä-

ristöjä. Lait koskevat myös rakentamisen laatua ja energiatehokkuutta. Myös yhdys-

kuntarakenteen tiivistäminen, eheyttäminen ja kestävän kehityksen edistäminen 

kuuluvat lakien tavoitteisiin. (Ympäristöministeriö 2019.) 

Rakennushankkeessa on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja raken-

netaan niin terveellisellä ja turvallisella tavalla, kuin se vain on mahdollista, ottaen 

huomioon käyttötarkoituksen ja ympäristön olosuhteet. Huomioon on otettava ra-

kennuksen sisäilma-, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet, sekä vesihuolto. Ra-

kennus ei saa aiheuttaa vaaraa terveydelle sisäilman epäpuhtauden, säteilyn, ve-

den tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen käsittelemättömyy-

den, tai rakenteiden kosteuden vuoksi. Rakentamiseen käytettävien tuotteiden tulee 

olla sellaisia, ettei niiden ole mahdollista aiheuttaa haittaa niiden suunnitellun käyt-

töiän aikana. (Ympäristöministeriö 2019.) Tarkempia yksityiskohtia maankäyttö- ja 

rakennuslain sisällöstä on avattu opinnäytetyössä lainauksin.  
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2 RAKENNUKSEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 

2.1 Kosteuslähteet 

Kosteus voi esiintyä näkyvänä vetenä, vesihöyrynä tai kosteutena rakenteiden si-

sässä. Yleisimpiä kosteuslähteitä on esitetty kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Kosteuslähteet (Sisäilmayhdistys ry [Viitattu 23.12.2019]) 

 

Rakennuksien ulkoisia kosteuslähteitä ovat 

- sade 

- maaperän kosteus 

- pintavedet 

- ulkoilma. 

 

Rakennuksien sisäpuolisia kosteuslähteitä ovat 

- siivouksessa käytetty vesi 

- peseytyminen 

- vuodot 

- rakennekosteus. 
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5 § Rakennuksen kosteustekninen toiminta 

Sisäisistä ja ulkoisista kosteuslähteistä peräisin oleva vesihöyry, vesi, 

lumi tai jää ei saa haittaa aiheuttaen kulkeutua rakenteisiin. Sadevesi 

tai lumi ei saa kulkeutua eikä kosteus saa kerääntyä vaipparakentee-

seen myöskään ikkunoiden, ovien tai muiden vaippaan liittyvien raken-

teiden, rakennusosien ja laitteiden kautta. Rakennuksen vaipan ja sen 

rakennekerrosten ja liitosten on muodostettava kokonaisuus, joka es-

tää tuulta, viistosadetta ja tuulenpainetta kuljettamasta vettä vaipan pin-

taa pitkin rakenteisiin. Rakennuskosteuden ja rakenteisiin ulko- tai si-

säpuolelta satunnaisesti kulkeutuvan kosteuden on voitava poistua 

haittaa aiheuttamatta. Pinnoiltaan kastuvien rakenteiden on kestettävä 

veden vaikutus. (A 782/2017, 2. luku, § 5.) 

2.2 Rakennusmateriaalien kosteustekninen toiminta 

Rakentamisessa käytettävät materiaalit sisältävät sekä kosteutta, että vettä. Kos-

teus on materiaalissa sen huokosissa tai ilmatilassa höyrynä, ja vetenä se on nes-

temäisessä muodossa huokosten tai materiaalien pinnoilla. Suomen ilmastossa on 

hyvin tyypillistä, että materiaalissa oleva vesi, tai ainakin osa siitä saattaa jäätyä. 

(Rakennustieto.fi [Viitattu 2.12.2019].) 

Painovoiman aiheuttamana vesi siirtyy aina alaspäin. Painovoimaisella veden siir-

tymisellä ei yleensä ole merkitystä, jos kyseessä oleva materiaali imee itseensä ka-

pillaarisesti vettä, sillä kapillaarinen voima on useimmiten painovoimaa suurempi. 

Rakeiden tapaisissa karkeissa materiaaleissa, esimerkiksi sepelissä on mahdollista 

tapahtua sekä veden painovoimaista, että kapillaarista siirtymistä. Painovoimainen 

siirtyminen on iso osa rakennuksien kosteusteknistä toimintaa. Painovoimaa hy-

väksi käyttäen vesi voidaan ohjata pois esimerkiksi kaltevien pintojen, kourujen ja 

putkien avulla. Tällaisia kohtia ovat muun muassa katot, räystäskourut, kylpyhuo-

neiden lattiat, viemärit, sekä salaojaputket. Erilaisissa raoissa, saumoissa ja hal-

keamissa esiintyy usein epäsuotuisaa painovoimaista veden siirtymistä. (Sisäil-

mayhdistys ry [Viitattu 23.12.2019].) 
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Vesi siirtyy materiaaliin kapillaarisesti yleensä huokosalipaineen vuoksi, jos materi-

aali on kosketuksissa veden tai toisen kostean materiaalin kanssa. Alipaineen avulla 

kosteus voi siirtyä kaikkiin suuntiin materiaalissa. Kaikilla materiaaleilla on omanlai-

sensa kyky siirtää kosteutta kapillaarisesti. (Sisäilmayhdistys ry [Viitattu 

23.12.2019].) 

Vesihöyry liikkuu diffuusion avulla aina suuremmasta vesihöyryn pitoisuudesta pie-

nempään pitoisuuteen. Diffuusion voimakkuus on suurimmillaan silloin, kun pitoi-

suuksien erot ovat suurimmat. Eri materiaaleissa on erilaiset vesihöyryn läpäisevyy-

det, se vaikuttaa myös osaltaan diffuusioon. Yleensä sisätiloissa on suurempi kos-

teuspitoisuus kuin ulkona, jolloin diffuusion suunta on sisältä ulos. Mikäli halutaan 

välttää ongelmallisia tilanteita, on kosteuden päästävä rakenteiden läpi. Esimerkiksi 

kylminä vuodenaikoina rakenteisiin voi tiivistyä paljonkin kosteutta, mikäli se pyrkii 

sisätiloista ulos, ja jää jumiin rakenteeseen, kun se ei pääse sen läpi. (Sisäilmayh-

distys ry [Viitattu 23.12.2019].) 

2.3 Kosteusmittaukset 

Rakennuksissa tehtävillä kosteusmittauksilla mitataan sisäilmassa tai rakenteissa 

olevaa kosteutta. Mittauksia tehdään rakentamisen aikana, mutta myös valmiissa 

rakennuksessa. Rakentamisen aikana tehtävillä mittauksilla pystytään seuraamaan 

kuivumista ja varmistamaan rakenteiden kuivuminen. Valmiissa rakennuksissa kos-

teusmittauksia toteutetaan enimmäkseen kuntoarvioita, kosteusvauriotutkimuksia ja 

korjauksia varten. (Rakennustieto.fi [Viitattu 14.12.2019].) 

2.4 Rakenteiden lämpötekniikka 

Lämmöstä aiheutuva energia liikkuu aina suuremmasta lämpötilasta pienempään. 

Lämmönjohtavuudella on suuri merkitys tässä ilmiössä. Eri rakenteilla on erilaiset 

raja-arvot lämmönjohtavuuden suhteen. Lämmönjohtavuuden kasvaessa myös 

lämpöenergia kasvaa samassa suhteessa. Säteily on myös olennainen lämmönsiir-

tymistapa. Pintojen lämpötilaerot ja niiden kyky lähettää ja vastaanottaa säteilyä, 



14 

 

vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka paljon energiaa siirtyy säteilyn avulla. Sisäti-

loissa1 säteilyn avulla siirtyvä lämpö vaikuttaa ainoastaan rakenteiden pintalämpö-

tiloihin, kun taas ulkotiloissa merkitys on suurempi. Ulkona aurinko kuivattaa raken-

teita lämpösäteilyn avulla. Säteily vaikuttaa myös siten, että rakenteiden ulko-osissa 

oleva kosteus siirtyy rakenteiden sisään. (Sisäilmayhdistys ry [Viitattu 28.12.2019].) 

2.5 Ilmavirtaukset rakennuksessa 

Vesihöyry on yksi ilman osakaasuista, joten sen on mahdollista siirtyä ilmavirtauk-

sien mukana. Mikäli vesi on tiivistyneenä epäpuhtaushiukkasten ympärillä ja muo-

dostanut pieniä vesipisaroita, se liikkuu ilmavirtauksien kanssa. Riskejä kosteuden 

suhteen syntyy erityisesti kylminä aikoina, kun kostea sisäilma kulkeutuu rakentei-

siin, ja ilmassa oleva kosteus tiivistyy rakenteiden sisäpuolelle. Tämä ongelma voi 

esiintyä helposti yläpohjarakenteissa, koska usein rakennuksissa on sellaiset pai-

nesuhteet, että yläosa on ylipaineinen. 

Kiinteistöjen painesuhteet ja ilmatiiveys ovat suuria vaikuttajia ilmavirtauksien syn-

tymisessä. Ilma kulkee aina korkeammasta paineesta matalampaan paineeseen. 

Painesuhteisiin taas vaikuttavat ilmanvaihto, lämpötilaerot sekä tuuli. Ilmanvaihdon 

osuus riippuu järjestelmän tyypistä, sen asetuksista sekä kunnosta. Korvausilman 

saanti on varmistettava aina, ettei kosteuden ja sisäilman laadun kanssa tule ongel-

mia. Erityisen alttiita ilmavirtauksien kohtia rakennuksissa ovat muun muassa sau-

mat, halkeamat, läpiviennit sekä erilaiset tarkistus- ja kulkuluukut. (Sisäilmayhdistys 

ry [Viitattu 28.12.2019].) 

2.6 Tyypillisiä ongelmakohtia rakennuksissa 

Rakennustyömailla on huomioitava aina jokaisessa työvaiheessa kosteudenhal-

linta. On kuitenkin useita erityisen kriittisiä kohtia, joissa on kiinnitettävä tavallista 

enemmän huomiota kosteudenhallintaan. Näitä kriittisiä kohtia on eritelty seuraa-

vissa kappaleissa. 
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Tuulettuva alapohja 

Tuulettuvassa eli ryömintätilaisessa alapohjassa (Kuva 2) riskeinä on esimerkiksi 

kosteuden tiivistyminen, vajovedet ja valuvat sadevedet, sekä rakenteiden ilmatii-

veyden onnistuminen. Tuulettuviin alapohjiin on suunniteltava ilmanvaihto, sekä 

huolehdittava, että rakenteet ovat tiiviit, ryömintätilan olosuhteet hallitut ja rakenteet 

suunniteltu ja toteutettu oikein. Jotta ongelmilta vältyttäisiin, on materiaalien oltava 

kosteudenkestäviä sekä kosteanakin lujuutensa säilyttäviä. Jo rakennusvaiheessa 

on varmistettava, että perusmaa ja pintamaa viettää kohti salaojia ja rakennuksesta 

poispäin. Eloperäisiä materiaaleja ei saa jäädä rakennuksen alle, eikä tuuletetussa 

tilassa voi myöskään säilöä mitään. Maapohja on eristettävä ja siihen on tehtävä 

kapillaarikatko. Eristeinä käy joko EPS tai kevytsora. Kivirakenteisissa alapohjarat-

kaisuissa voidaan käyttää myös sepelikerrosta. Kunnollinen tuuletus on huomioi-

tava, myös väliseinäsokkeleiden kohdalla, ja ilman tulisi vaihtua ryömintätilassa 0,5-

1 kertaa tunnin aikana. Tuuletusaukkojen ohjekoot ovat RIL 107-2012 mukaan 0,5-

1 ‰ alapohjan pinta-alasta ja aukot tulee sijoittaa ulkoseinän linjalle tasaisesti. Vaa-

tivissa kohteissa, tai tilaajan niin halutessa, voidaan alapohjan tuuletus järjestä 

myös koneellisesti. Vapaan tilan tulisi olla vähintään 0,8 metriä, mutta suositus on 

1,2 metriä huoltotöiden mahdollistamiseksi. Ilmavuodot alapohjan läpi on estettävä. 

(Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 3.1.2020].) 
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Kuva 2. Tuulettuva alapohja (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 3.1.2020]) 

 

 

19 § Ryömintätilainen alapohja 

Alapohjan alapuoliseen ryömintätilaan ei saa kerääntyä vettä. Ryömin-

tätilan on tuuletuttava. Ryömintätilan kosteus ei saa aiheuttaa haittaa 

rakenteiden toiminnalle ja kestävyydelle. (A 782/2017, 5. luku, § 19.) 
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Ontelolaattavälipohja 

 

Ontelolaattojen (Kuva 3) riskikohtia kosteudenhallinnan suhteen ovat erityisesti sau-

mat ja läpiviennit. Onteloissa ja vesipesissä olevat vedet voivat aiheuttaa myöhem-

min ongelmia, kuten myös se, jos sadevesi valuu kantaville seinille. Mikäli läpiviennit 

tulpataan oikein, vesireiät porataan ja eristetilat suojataan oikealla tavalla, voidaan 

välttyä ongelmilta. Saumaukset ja läpivientivarausten juottamiset on suoritettava 

myös niin nopeasti kuin mahdollista. (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 3.1.2020].) 

 

Kuva 3. Ontelolaattavälipohja (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 3.1.2020]) 

 

 

Tuulettuva yläpohja 

 

Tuulettuvassa yläpohjassa (Kuva 4) riskinä on se, että kosteus voi tiivistyä rakentei-

siin. Myös sadeveden, lumen ja kostean ilman läpipääsy rakenteisiin on riski. Ilma-

tilan riittävä tuulettuminen on varmistettava ilmanotto- ja poistoaukoin. Lämmöneris-

tyksen on oltava riittävän tehokas. Yläpohjassa kulkevat putket on eristettävä. Vesi-

katon kallistus on oltava tekotavalle ja käytettävälle materiaalille sopiva. Läpiviennit 

ja höyrynsulut on tarkastettava ja todettava tiiviiksi. (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 

3.1.2019].) 
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27 § Yläpohjan rakenteet 

Yläpohjan kerrosten ja katon tuuletuksen on estettävä vesihöyryn dif-

fuusiosta tai ilmavirtauksista johtuva, haittaa aiheuttava kosteuden ker-

tyminen yläpohjarakenteeseen. Jos rakenteessa on käytetty ilmansul-

kua tai höyrynsulkua, on saumojen, reunojen ja läpivientikohtien oltava 

tiiviitä. (A 782/2017, 6. luku, § 27.) 

 

 

Kuva 4. Tuulettuva yläpohja (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 3.1.2020]) 
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Ikkunat 

 

Ikkunoissa (Kuva 5) riskinä on se, että kosteus kondensoituu. Ikkunoiden kondens-

siongelmia on olemassa viisi erilaista. Ettei kosteutta kertyisi ikkunan sisäpintaan, 

on ilmanvaihto mitoitettava oikein. Ikkunan alle ei saa myöskään sijoittaa minkään-

laisia rakenteita, jotka estäisivät ilmaa kiertämästä, kuten ikkunalautoja. Mikäli ikku-

nan eristyslasin sisällä esiintyy kosteutta, on lämpölasin asennuksessa, materiaa-

leissa tai lasin valmistuksessa tapahtunut virhe. Tällaisissa tapauksissa on otettava 

yhteyttä ikkunan valmistajaan. Jotta kosteus ei pääse keskipuitteen lasiin, on sisä-

puitteet tiivistettävä ja vedet ohjattava seinän sisältä ikkunan ulkopuolelle. Ulkolasin 

sisäpintaan kertyvä kosteus voidaan ennaltaehkäistä tiivistämällä sisäpuitteet ja ta-

sapainottamalla ilmanvaihto tarvittaessa. Ulkopuitteiden säänpitävyys on varmistet-

tava, sekä lumen kinostuminen estettävä pellityksin, ettei tuuletus esty.  Jos kos-

teutta ilmenee lasin ulkopinnassa, ei ole syytä huoleen. Ikkunalla on tällöin hyvä 

lämmöneristyskyky. Tällainen kosteus aiheuttaa korkeintaan ulkonäöllistä haittaa, 

jota voidaan vähentää esimerkiksi puustolla, ikkunan varjostuksella tai pinnoituk-

sella. (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 3.1.2020].) 

 

Kuva 5. Ikkuna (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 3.1.2020]) 

 



20 

 

Märkätilat 

 

Märkätiloissa (Kuva 6) on erityisen tärkeää huolehtia seinien, lattioiden ja kattojen 

vesitiiveydestä. Paras olisi, jos märkätilojen seinät tehtäisiin kivestä tai teräsrun-

gosta, mutta mikäli seinät ovat kuitenkin puurakenteisia, on k-jakoa syytä tihentää 

jäykkyyden varmistamiseksi. Kaltevuuksista on huolehdittava, niiden tulee olla koko 

lattioiden alueella vähintään 1:100 ja suihkun välittömässä läheisyydessä, 0,5 met-

rin etäisyydellä 1:50. Kynnykset ja lattiakaivot on rakennettava niin, ettei vedelle an-

neta mahdollisuutta kulkeutua muihin tiloihin. Saunatiloissa alakattotilat olisi hyvä 

jättää avoimeksi pesuhuoneen tilaan, tai vaihtoehtoisesti tuulettaa sauna kuivaan 

sisätilaan. Mikäli sauna on erityisen haastava, voidaan tuuletus toteuttaa myös ko-

neellisesti. Lattian ja katon eristyksien on yhdistyttävä saumattomasti toisiinsa. Mi-

käli tämä ei ole mahdollista, on tehtävä vähintään 30 millimetrin limitys eristykseen. 

Lattioiden vedeneristys tulee nostaa vähintään 100 millimetrin korkeuteen lattian 

pinnasta. Kaikki vedeneristyksen lävistävät kiinnikkeet tiivistetään tiivistysmassalla. 

Lattiaan tulevien läpivientien tulee sijaita vähintään 40 millimetrin päässä seinästä 

ja vedeneriste on nostettava vähintään 15 millimetriä putken ympärille. Jokaiset ik-

kunoiden ja ovien liittymät eristetään niin, ettei vettä päästetä rakenteisiin. Veden 

on pysyttävä kaikissa kohdin märkätilan sisäpuolella. Korvausilman saanti on var-

mistettava oven raosta märkätiloissa. (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 3.1.2019].) 
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Kuva 6. Märkätilat (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 3.1.2020]) 

 

28 § Märkätilan vedeneristys ja rakenteet 

Vesi ei saa valua tai siirtyä kapillaarivirtauksena märkätilasta ympäröi-

viin rakenteisiin ja huonetiloihin. Valuvalle vedelle, toistuvalle roiskeve-

delle tai pintaan tiivistyvälle vedelle altistuvien pintojen takana olevan 

rakenteen on oltava vedeneristetty. Märkätilan lattiapäällysteen ja sei-

näpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai lattiassa päällysteen 
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alla ja seinässä pinnoitteen takana on oltava erillinen vedeneristys. Ve-

deneristystä ei tarvita erillisen WC-tilan ja löylyhuoneen seinässä pin-

noitteen takana. Märkätilan kattopinnoitteen on kestettävä tilan käy-

töstä johtuen roiskevesiä, ajoittaista korkeaa ilman suhteellista kos-

teutta ja tilapäisesti esiintyvää kosteuden tiivistymistä kattopinnoille. 

Märkätilan vedeneristyksen on muodostettava kokonaisuus, joka on tii-

vis kaikilta vedeneristetyiltä pinnoiltaan sekä niiden saumoista, läpivien-

neistä ja liittymistä. Märkätilojen vedeneristyksenä toimivan lattiapääl-

lysteen tai lattiapäällysteen alla olevan vedeneristyksen on liityttävä ve-

denpitävästi seinän vedeneristykseen. Märkätilan rakenteiden on ol-

tava niin jäykkiä, että lämpö- ja kosteusliikkeet eivät vaurioita märkäti-

lan vedeneristystä tai pintarakenteita. Jos märkätilan rakenteissa ei eri-

tyisestä syystä käytetä vedeneristystä, on rakennussuunnittelijan ja eri-

tyissuunnittelijan tehtäviensä mukaisesti osoitettava suunnitelmissa, 

että vedeneristyksen puuttuminen ei vaaranna maankäyttö- ja raken-

nuslain 117 c §:n mukaisten olennaisten teknisten vaatimusten täytty-

mistä. (L 782/2017, 7. luku, § 28.) 

29 § Märkätilan lattian kaltevuus ja läpiviennit 

Märkätilan lattian kaltevuuden on mahdollistettava veden valuminen lat-

tiakaivoon. Vedeneristyksen ja lattiakaivon liitoksen on oltava tiivis. (A 

782/2017, 7. luku, § 29.) 
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3 KOSTEUDENHALLINTA SUUNNITTELUSSA 

3.1 Suunnittelussa huomioon otettavat asiat 

Jotta rakenteet toimivat kosteusteknisesti oikein, on varmistettava, että rakenteet on 

suunniteltu niin, ettei niiden kosteuspitoisuudelle anneta missään vaiheessa mah-

dollisuutta aiheuttaa merkittävää haittaa rakenteiden toiminnalle ja rakennuksen 

käytölle. Lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon, että jostain syystä rakenteet 

saattavat kastua, joten rakenteilla tulee olla kyky kuivua riittävän nopeasti. Suunni-

telmat tehdään sen mukaisesti, että huollettavuus, korjattavuus, toimivuus, raken-

nusaika ja käyttöönotto toteutuvat halutulla tavalla. Kun valitaan teknisiä ratkaisuja, 

on otettava huomioon rakennuksen erityisvaatimukset ja -tavoitteet, rakennuksen 

käytön ja ulkoisten rasituksien asettamat vaatimukset, ja jokaisesta ratkaisusta ai-

heutuvat riskit ja niiden hallinta niin rakentamisen, kuin käytönkin aikana. Kaikkien 

ratkaisujen, joita suunnittelussa tehdään, on oltava sellaisia, että ne ovat käytän-

nössä toteutettavissa ja ratkaisuihin liittyvät riskit ovat tiedossa ja hallittavissa. (Kos-

teudenhallinta.fi [Viitattu 18.10.2019].) 

3 § Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden olennaiset tekniset 

vaatimukset 

Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on teh-

täviensä mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, 

että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää sen kosteustek-

niselle toimivuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. Suunnit-

telijan on rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen 

muutoksessa selvitettävä rakennuksen rakennusaikainen rakentamis-

tapa ja rakenteen kosteustekninen toimivuus. (A 782/2017, 1. luku, § 

3.) 
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3.2 Aikataulutus 

Rakennusprojekteissa aikataululla on suuri merkitys, koska rakennuksien toteutuk-

sessa noudatetaan suunnitelmien lisäksi myös erilaisia aikatauluja. Rakennusaika-

taulu on ajallinen toteutussuunnitelma, joka laaditaan käytössä olevan ajan, sekä 

työvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien pohjalta. Tavoitteena aikataulutukselle on 

siis, että rakentaessa tiedetään, kuinka paljon millekin työvaiheelle on varattu aikaa, 

jotta voidaan päästä tavoitteisiin. (Rakentaja.fi [Viitattu 18.10.2019].) Rakentami-

selle tulee olla myös varattuna riittävästi aikaa, jotta se voidaan toteuttaa kosteus-

teknisesti turvallisin keinoin. (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 28.10.2019]). 

3.3 Kosteudenhallintasuunnitelma 

Kosteudenhallintasuunnitelman avulla on tarkoitus pienentää korjaus- ja uudisra-

kentamisen kosteusvaurioiden riskiä. Jokaiselle uudisrakentamisen työmaalle on 

tehtävä kosteudenhallintasuunnitelma ja lisäksi ainakin sellaisille korjausrakentami-

sen työmaille, joilla rakenteita kuivataan, valetaan betonia tai tarvitaan sääsuo-

jausta. Jokaiselle työmaalle tehdään yksilöllinen kosteudenhallintasuunnitelma. 

Työmaalla seurataan kosteudenhallintasuunnitelman toteutumista käytännössä. 

(Sisäilmayhdistys ry [Viitattu 18.10.2019].)  

13 § Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen ja sisältö 

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteudenhallinta-

suunnitelman laatimisesta rakennushankkeen kosteudenhallintaselvi-

tykseen pohjautuen. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisäl-

töön sovelletaan rakentamisen suunnitelmista ja selvityksistä annetun 

ympäristöministeriön asetuksen (216/2015) 15 §:ää. Sen lisäksi työ-

maan kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällyttävä tiedot rakennus-

työmaan kosteudenhallinnasta vastaavista rakennusvaiheen vastuu-

henkilöistä. (A 782/2017, 3. luku, § 13.) 
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15 § Kosteudenhallintasuunnitelman sisältö 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällyttävä tieto toimen-

piteistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan 

sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta 

sekä toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä raken-

nusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen var-

mistetaan. (A 12.3.2015/216, § 15.) 

3.4 Kosteudenhallintaselvitys- ja koordinaattori 

Luvanvaraisille rakennushankkeille on ollut 1.1.2018 lähtien velvollisuus tehdä kos-

teudenhallintaselvitys. Sen tavoitteena on välttää kosteuden aiheuttamia haittoja. 

Selvityksen kokoluokka riippuu siitä, millainen kohde on kyseessä. Työmaan kos-

teudenhallintasuunnitelmassa on nimettävä myös henkilö, joka on vastuussa työ-

maan kosteudenhallinnasta, toisin sanoen kosteudenhallintakoordinaattori. (Valtio-

neuvosto [Viitattu 10.1.2020].) 

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministe-

riön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 

782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimet-

tävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö. (Fise 

[Viitattu 10.1.2020].) 

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä on toimia hankkeeseen ryhtyvän ta-

hon/henkilön edustajana. Tehtäviin kuuluu kosteudenhallinnan toteutumisen val-

vonta ja ohjaus koko rakentamisen aikana. Kosteudenhallintakoordinaattorina toi-

mivan henkilön tiedot tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaisille. (Fise [Viitattu 

10.1.2020].) 
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3.5 Kuivaketju10 

Kuivaketju10 on toimintamalli, jonka avulla tavoitellaan mahdollisimman pientä ris-

kiä kosteusvaurioille koko rakennuksen elinkaaren aikana. Tämä malli perustuu sii-

hen, että riskit torjutaan jokaisessa prosessin vaiheessa ja torjunnan onnistuminen 

todennetaan tavalla, joka on pitävä ja pätevä. Toimintamalliin kuuluu Kuivaketju10 

riskilista (Kuva 7) sekä todentamisohje. Ohjeessa on esitetty kymmenen keskeisintä 

kosteusriskiä. Mikäli nämä keskeisimmät riskit pystytään hallitsemaan, on tällöin yli 

80 prosenttia kosteusvaurioita seuraavista kustannuksista vältetty. (Kuivaketju10 

[Viitattu 13.1.2020].) 

 

 

Kuva 7. Kuivaketju10 riskilista (Kuivaketju10 [Viitattu 13.1.2020]) 
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4 KOSTEUDENHALLINTA TYÖMAALLA 

Yksi kosteudenhallinnan pääperiaatteista on se, että jokaisella rakennustyömaalla 

työskentelevällä on velvollisuus huolehtia ja tiedostaa omat vastuunsa. Havaitut 

kosteusriskit tai vauriot ovat yhtä lailla tärkeitä ilmoitettavia asioita, niin kuin työtur-

vallisuusriskit tai muut epäkohdatkin. (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 28.10.2019].) 

4.1 Suojausrakenteet ja materiaalien suojaus 

Rakennus on koko runkovaiheen ajan alttiina kastumiselle, ennen kuin vesikatto ja 

julkisivu ovat suojaamassa runkoa ja sisätiloja. Paras tilanne olisi, että rakennuksen 

perustukset ja runko pystyttäisiin toteuttaa kuivaan vuodenaikaan. Tämä ei kuiten-

kaan aina ole mahdollista, jolloin on käytettävä erilaisia suojausmenetelmiä. (Kos-

teudenhallinta.fi [Viitattu 28.10.2019].) 

Sääsuojaus on telinekokonaisuus, joka on mahdollista rakentaa melkeinpä mihin 

tahansa muotoon. Telineiden varaan asennetaan säältä suojaava kangas tai muovi. 

Suojauksen avulla mahdollistetaan rakentaminen ilman säärasituksia, kuten tuulta, 

vettä ja lunta. Sääsuojauksien edut näkyvät rakentamisen laadun parantumisena 

kosteusongelmien poistumisen myötä. 

Sääsuojaukset ovat suosittuja kuntien ja valtion kohteissa. Tilaajat vaativat yhä use-

ammin rakennuksen huputtamista varmistaakseen kosteusvaurioiden estämisen. 

Sääsuojauksen käyttö on lisääntynyt 10-20 prosenttia vuosittain. (Rakennustaito 

2016 [Viitattu 11.11.2019].) 

14 § Rakennustuotteiden ja -osien suojaus 

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava rakennustuotteiden 

ja keskeneräisten rakennusosien suojaamisesta kastumiselta ja epä-

puhtauksilta työmaavarastoinnin ja rakentamisen aikana. (A 782/2017, 

3. luku, § 14). 
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Tilatessa tuotteita työmaalle, on huomioitava oikea toimitusaika. Kun tuotteet tulevat 

sovittuun aikaan, osataan varastoinnin ja suojauksen järjestämiseen varautua. 

Tuotteet on suojattava välittömästi saapumisen jälkeen. Tuotteille optimaalisin säi-

lytyspaikka on sisätiloissa, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, on tuote suojattava 

säältä muilla tavoin. (Kuva 9) Varastoinnin aikana suojausten kunto tulisi varmistaa 

esimerkiksi pari kertaa viikossa. Mikäli suojauksen suhteen ollaan epäonnistuttu ja 

tuote on päässyt vaurioitumaan, on arvioitava, voidaanko tuotetta enää käyttää. 

(Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 28.10.2019].) 

 

Kuva 8. Materiaaliin kulkeutuva kosteus (Rakennustieto.fi [Viitattu 28.10.2019]) 

4.2 Rakennusaikaiset kosteusmittaukset 

Mikäli rakenteita päällystetään kosteusherkillä materiaaleilla, on kosteusmittauksien 

ottaminen ensiarvoisen tärkeää. Päällystemateriaaleilla on aina omat raja-arvonsa 

alustaksi jäävän rakenteen kosteuden suhteen, joka on alitettava ennen päällystys-

työtä. Eri rakennusmateriaalien kuivumiseen vaikuttaa niin moni asia, ettei kuivu-

mista voida todeta varmaksi muuta kuin mittaamalla. Suhteellista kosteutta mitatta-

essa on noudatettava erityistä huolellisuutta, sillä mikäli mittaus tehdään virheelli-

sesti, se voi johtaa tarpeettomaan odottamiseen tai myöhemmin kosteusvaurioon. 

Esimerkiksi betonin kuivuminen rytmittää koko sisävalmistusvaihetta, jonka vuoksi 
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kosteusmittaukset on aloitettava jo hyvissä ajoin ja tehtävä tarkasti. Mittausten 

avulla voidaan selvittää myös, onko tarvetta lisätä kuivaamisen toimenpiteitä. Kos-

teusmittauksia tehdään myös, mikäli jotkin rakenteet ovat kastuneet tavalla tai toi-

sella. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi eristetilat. (Rakennustieto.fi [Viitattu 

14.12.2019].) 

15 § Rakenteiden kuivuminen 

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että raken-

teissa olevan kosteuden ja rakennuskosteuden kuivumisaste mahdol-

listaa rakenteiden peittämisen kuivumista hidastavalla ainekerroksella, 

pinnoitteella tai rakenteella vaurioita aiheuttamatta. Rakennusvaiheen 

vastuuhenkilön on huolehdittava kosteusmittauksin rakenteiden asian-

mukaisesta kosteuspitoisuudesta seuraavaan työvaiheeseen siirty-

mistä varten. (A 782/2017, 3. luku, § 15.) 

4.3 Kosteusmittaukset betonista 

Rakenteiden lämpötilojen seuraaminen on tärkeää, sillä lämpötila vaikuttaa suuresti 

kuivumisnopeuteen ja sillä on lisäksi merkitystä kosteusmittausten luotettavuuteen. 

Lämpötilan avulla voidaan myös seurata betonin lujuudenkehitystä. Rakenteiden 

kosteusmittaukset ovat luotettavimmillaan silloin, kun rakenteen lämpötila on +15-

+25 celsiusastetta. Rakenteiden sisällä tapahtuu kosteusliikkeitä, jotka hidastuvat, 

kun rakenteessa lämpötila laskee alle +15 celsiusasteen, mikä aiheuttaa mittauk-

seen epävarmuutta. (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 28.10.2019].) 

Rakenteen sisälämpötilaa on mahdollista arvioida seuraamalla pintalämpötilaa, 

mutta jotta saataisiin luotettavampi tulos, on lämpömittarit asennettava rakenteen 

sisään. Mittauskohdat on valittava siten, että rakenteen kylmimmistäkin kohdista 

saadaan luotettava tieto. Näitä kylmimpiä kohtia ovat nurkat sekä kylmäsillat. Mit-

tauksissa on havaittu, että betonin sisälämpötila on noin 5 celsiusastetta matalampi, 

kuin sen pintalämpötila. Rakenteen kosteuden mittauksia tehdään esimerkiksi po-

rareikä- ja näytepalamenetelmällä, joissa mitataan rakenteen suhteellista kosteutta. 

Rakenteesta on mahdollista mitata myös pintakosteutta ja absoluuttista kosteutta, 
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mutta näitä mittauksia ei suositella käytettäväksi, kun tehdään päätöksiä rakentei-

den pinnoittamisen aloittamisen suhteen. Pinnoitettavuuden ja päällystettävyyden 

suhteen tehtävät päätökset tehdään suhteellisen kosteuden mittausten avulla. Mi-

käli rakenteet päällystetään liian aikaisin, se voi johtaa kosteusvaurioihin raken-

teissa. Rakenteiden kosteuden mittaukset aloitetaan, kun rakennus on tiivis, sekä 

rakennuksen kuivamiseen tarkoitettu lämmitys on aloitettu. Jatkuvan seuraamisen 

avulla on tarkoituksena todeta ja todistaa kuivumisen edistyminen. (Kosteudenhal-

linta.fi [Viitattu 28.10.2019].)  

Kosteudenmittausmarkkinoilla muun muassa Wiiste tarjoaa kosteudenseurantajär-

jestelmää rakennusurakoitsijoille, rakennuttajille ja kosteusmittaajille. Järjestelmän 

avulla betonivalun kuivumisaika voidaan todeta nopeasti ja tarkasti sovelluksesta. 

Kosteudenseurantajärjestelmää käytettäessä betonin kosteusmittauksiin käytetään 

suoraan betonivaluun upotettavia betoniantureita. Antureita luetaan lukulaitteilla, 

jotka tallentavat jokaisesta mittauksesta tarkat kosteusmittausarvot. Langattomat 

rakennekosteusmittarit tekevät mahdolliseksi kosteudenseurannan rakennuksen 

koko elinkaaren ajan. (Wiiste.com [Viitattu 11.11.2019].) 

4.4 Kuivatusmenetelmät 

Rakenteet kuivuvat joko luonnollisen kuivamisen avulla, lämpötilan nostamisella, 

lämpötilaerojen luomisella, ilmavirran luomisella tai koneellisen kuivaamisen avulla. 

Lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus rakenteen ympärillä vaikuttavat merkittä-

västi kosteuden poistumiseen. Jotta rakennuksessa oleva ilma kykenisi vastaanot-

tamaan rakenteista poistuvaa kosteutta, on ilman suhteellisen kosteuden oltava riit-

tävän alhainen. Rakenteiden kuivumisnopeus riippuu myös rakenteissa käytettyjen 

materiaalien kosteudensiirron ominaisuuksista. Kuivatuksen tarkoituksena on 

saada mahdollisimman paljon kosteutta poistettua, mahdollisimman vähällä lisäläm-

mittämisellä. Sellaisissa tiloissa, joissa käytetään lämmittimiä kuivattamiseen, on ol-

tava myös tehokas ilmanvaihto. Kun rakenteita kuivatetaan, tulisi sisäilman lämpö-

tilan olla vähintään +20 celsiusastetta ja ilman suhteellisen kosteuden korkeintaan 

50 prosenttia. (Kosteudenhallinta.fi [Viitattu 4.11.2019].) 
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Kun suunnitellaan työmaan kuivatusta, on otettava aina huomioon vuodenajat. Tal-

visin rakenteiden kuivatus onnistuu helpoiten kasvattamalla sisätilojen lämpötilaa, 

jolloin riittävä lämpö ajaa kosteuden pois rakenteista ja pitää suhteellisen kosteuden 

sisäilmassa riittävän alhaisella tasolla. Syksyn loppupuolella ja keväällä rakenteiden 

kuivumista edistää yhtä lailla lämpötilan kohottaminen, mutta siinä tapauksessa tu-

lisi myös tehdä ilmanvaihdosta tehokkaampaa. Kesällä ja syksyn alussa ulkoilman 

kosteuspitoisuus on niin suuri, ettei ilman kuivaaminen onnistu ilman erillisiä kos-

teudenkerääjiä. Kosteudenkerääjien käyttäminen vaatii kuitenkin tarkkaa osastoin-

tia, ettei kosteudenkerääjät kerää kosteutta ulkoilmasta, vaan rakenteista. (Kosteu-

denhallinta.fi [Viitattu 4.11.2019].) 
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5 KOSTEUDENHALLINTA KÄYTTÄJÄN AIKANA 

5.1 Kunnossapito, huolto ja puhtaanapito 

Kaikki kiinteistöjen kosteusongelmat eivät ole seurausta suunnittelu- tai rakentamis-

virheistä. Kiinteistöt kuluvat ajan myötä ja niistä on pidettävä huolta. Suuri osa kos-

teusongelmista johtuu juurikin hoitamatta jättämisestä tai vääränlaisesta huollosta. 

Rakenteita, laitteita ja niiden kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava ja niitä on huollet-

tava säännöllisesti ja tarvittaessa myös uusittava kokonaan. Monesti haetaan sääs-

töä esimerkiksi kytkemällä koneellinen ilmanvaihto pois ajoiksi, kun rakennusta ei 

käytetä. Tällainen säästön hakeminen tulee kuitenkin loppupeleissä hyvin kalliiksi, 

sillä kun ilmanvaihto käynnistetään tauon jälkeen, rakenteisiin ja kanaviin kertynyt 

kosteus ja epäpuhtaudet lähtevät liikkeelle. (Rakennusteollisuus.fi [Viitattu 

11.11.2019].) 

Rakentamisen jälkeen tehtävien ylläpitotoimenpiteiden on pohjauduttava rakennuk-

sen käyttö- ja huolto-ohjeeseen eli huoltokirjaan. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä 

rakennusasetuksen mukaan huolto-ohjeen tulee sisältää riittävän paljon tietoa ra-

kennuksen ja sen eri osien kunnossapitämisestä sekä huollon järjestämisestä. Kir-

jan tulee sisältää yksityiskohtainen ohje rakennuksen käyttäjille sekä ylläpito-orga-

nisaatiolle. Kunnossapidon tueksi huoltokirjasta on löydyttävä rakennusosien käyt-

töikätavoitteet, arvioidut kunnossapitojaksot sekä kunnossapitotoimenpiteet. Näi-

den lisäksi vaadittavista tarkistuksista ja huoltotoimenpiteistä on oltava määritykset 

säännöllistä huoltoa varten. (Kuivaketju10 [Viitattu 11.11.2019].) 

Huoltokirja suositellaan tehtäväksi siten, että siitä tulisi ilmi 

- kiinteistön omistus, laajuus, tilat ja niiden käyttötarkoitukset sekä pääraken-

teet 

- kiinteistön rakentamiseen osallistuneiden yhteystiedot 

- rakenteiden ja laitteiden hoito 

- huollon ja kunnossapidon tehtävät 

- huoltokohteisen ja tilojen paikantamistiedot 
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- tavoitteet sisäolosuhteista, hoidon laatutasosta sekö järjestelmien käyttöar-

voista 

- sisä- ja ulkopuolisten rakenteiden pintamateriaalit 

- käyttötavoitteet rakenteille ja rakennusosille 

- kunnossapitojaksot -ja tehtävät 

- korjauspäiväkirjan pitäminen ja vuosikustannusten seuraaminen 

- toimintaohjeita poikkeus- ja häiriötilanteissa 

- kaikkien rakennusosien, materiaalien ja laitteiden kunnossapito-ohjeet. (Ym-

päristö.fi [Viitattu 11.11.2019] 

5.2 Käytönaikaiset kosteusmittaukset 

Kiinteistöjen kuntoarvioita ja kartoituksia tehtäessä myös kosteusarvot otetaan huo-

mioon. Tällaisissa tapauksissa kosteusmittaukset suoritetaan yleensä rikkomatta 

pintoja, pintakosteudenosoittimilla mitaten, sekä ilman suhteellisen kosteuden mit-

tauksin. Joskus suoritetaan myös suhteellisen kosteuksien mittauksia rakenteiden 

sisältä. Mikäli mittauksissa ilmenee jotakin normaalista poikkeavaa, tutkimuksia on 

jatkettava, jotta vaurion syy voidaan selvittää. Tällaiset tutkimukset vaativat lähes 

aina pintojen rikkomista, kuten porareikämittauksia tai materiaalinäytteistä tehtäviä 

mittauksia. (Rakennustieto.fi [Viitattu 27.12.2019].) 

5.3 Vauriot 

Mikäli rakenteissa tai pintamateriaaleissa huomataan jälkiä kosteusvaurioista, asi-

asta on ilmoitettava välittömästi eteenpäin. Nämä merkit voivat viitata esimerkiksi 

katon, seinien tai putkistojen vuotoihin. Kosteusvauriot näkyvät yleensä joko suora-

naisina vesivuotoina, kosteusläiskinä, pinnoitteiden irtoamisena tai vioittumisena. 

Kunnossapidosta vastaavan on saatava tieto mahdollisista kosteusvaurioista, jotta 

vaurion syyt ja aiheuttajat voidaan selvittää ja voidaan aloittaa mahdolliset korjauk-

set. Mikäli kosteusvaurioita ei korjata, siitä voi seurata homevaurioita. Kosteusvau-

riot tulisi aina korjata ennen kuin ne aiheuttavat homevaurioita tai terveyshaittoja. 
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Homevaurioiden poistamisessa on tärkeää, että löydetään aiheuttaja vaurioille, sel-

vitetään vaurion laajuus, poistetaan vaurion aiheuttajat sekä poistetaan kaikki vau-

rioituneet rakenteet ja osat. Tarpeen tullen rakenteita myös kuivataan ja desinfioi-

daan. Korjausten jälkeen perusteellinen siivous on ensiarvoisen tärkeää. (Sisäil-

mayhdistys ry [Viitattu 11.11.2019].)  

10 § Ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistojen ja muiden laitteis-

tojen vesivuotojen havaitseminen, jäätyminen ja veden tiivistyminen 

Rakenteellisten ratkaisujen on ohjattava uuden rakennuksen ilman-

vaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistosta tai muusta laitteistosta sekä 

niihin liitetystä laitteesta aiheutuva vesivuoto näkyville. Jos kyseisiin 

laitteistoihin tai laitteisiin liittyy vesivuodon mahdollisuus, on niiden ol-

tava tarkastettavissa, korjattavissa ja uusittavissa. Rakennuksen kor-

jaus- ja muutostyöhön ja käyttötarkoituksen muutokseen sovelletaan 4 

§:n säännöksiä. Vesi ei saa jäätyä laitteistojen putkistoissa, kanavissa 

ja laitteissa. Vettä ei saa tiivistyä haittaa aiheuttaen laitteistojen putkien, 

kanavien ja laitteiden pinnoille tai tiivistyvä vesi on oltava johdettavissa 

pois haittaa aiheuttamatta. (A 782/2017, 2. luku, § 10.) 
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6 YHTEENVETO 

Kosteudenhallinta on laaja kokonaisuus, joka koostuu erilaisten tahojen ja toimijoi-

den yhteistyöstä. Kosteudenhallinta ei ole aina niin yksiselitteistä, koska esimerkiksi 

sääolosuhteet ja suunnitelmamuutokset eivät ole aina ennustettavissa. Suurim-

maksi osaksi jokainen rakennukseen liittyvä asia on kuitenkin suunniteltavissa ja 

sumplittavissa niin, ettei kosteudenhallinnan suhteen aiheuteta harmia. Mikäli kui-

tenkin havaitaan jonkinlainen ongelma, voidaan suuremmilta ongelmilta välttyä, mi-

käli asia hoidetaan välittömästi. 

Kosteudenhallintaan kiinnitetään rakennusalalla yhä enemmän huomiota, mikä on 

mielestäni todella hyvä asia. Kosteudenhallinnan laiminlyönti aiheuttaa paljon on-

gelmia pidemmällä tähtäimellä, joten on paljon edullisempaa ja helpompaa pitää 

huoli kosteudenhallinnasta heti rakennusprojektin alusta alkaen. Kosteudenhallin-

nasta on tarjolla tietoa runsaasti ja tietämys aiheesta kasvaa työmailla jatkuvasti. 

Kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat olleet erityisen paljon esillä lähiaikoina. Etenkin 

julkisten rakennusten ongelmat ovat olleet tapetilla. Aiheen esilläolo luo rakennus-

liikkeille ja rakentajille ylipäätään lisäpaineita kosteudenhallinnan huolehtimisesta.  

Ilmastonmuutos on myös yksi syy lisää sille, miksi kosteudenhallintaan tulisi kiinnit-

tää erityisen paljon huomiota. Ilmastonmuutoksen myötä sateet lisääntyvät ja läm-

pötila kohoaa.  

Halusin perehtyä tässä opinnäytetyössä syvemmin kosteudenhallintaan rakennuk-

sen elinkaaren aikana. Onnistuin mielestäni avaamaan aihetta hyvin ja laajasti, jo-

kaista osa-aluetta huomioiden. Opin paljon sekä aiheesta, että tiedonkäsittelystä ja 

kirjoittamisesta. 
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