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TEHTÄVÄ: Mitä tahoa edustat 
tilaisuudessa?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 6924 3947 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  
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Mistä on kosteudenhallinta tehty?
Kosteudenhallinta koostuu:

• suunnittelusta

• prosesseista

• kosteusteknisesti varmoista suunnitteluratkaisuista

• lakien ja ohjeiden noudattamisesta ja soveltamisesta

• yhteistyöstä ja sujuvasta tiedon siirrosta

• toimenpiteiden todentamisesta

• oikeasta asenteesta.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Ensinnäkin pitäisi puhua hankkeen kosteudenhallinnan sijaan rakennuksen kosteudenhallinnasta ja huomioida rakennuksen koko elinkaari.�Kosteudenhallinta koostuu:Kosteudenhallinnan suunnittelustaProsesseistaKosteusteknisesti varmoista suunnitteluratkaisuistaLakien ja ohjeiden noudattamisesta ja soveltamisestaYhteistyöstä ja sujuvasta tiedon siirrostaToimenpiteiden todentamisestaOikeasta asenteesta�Kosteudenhallinta on laaja-alainen tehtäväkokonaisuus, joka edellyttää useiden osapuolten yhteistyötä.�Jokaisen osapuolen: tilaajan, rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan, huollon ja käyttäjien rooli on tärkeä!�Yksi henkilö ei voi pelastaa rakennuksen kosteudenhallintaa ja sen takia kaikilla pitää olla motivaatio ja asenne kunnossa.��Kosteudenhallinta on myös vaativa kokonaisuus, yksi henkilö ei voi osata kaikkea.�Kosteudenhallintaan liittyviä ohjeistuksia on monia ja tieto on hajanaista.�Usein kosteudenhallinta, erityisesti korjausrakentamisessa, vaatii paljon lakien ja ohjeiden soveltamista.�Ongelmien ratkaisu on helpompaa yhteistyöllä.��TOISEEN SLIDEEN?�Kosteudenhallinta pitäisi mielellään sovittaa hankkeen muihin prosesseihin, eikä käsitellä erillisenä kokonaisuutena.�Kosteudenhallintaprosessin koordinointi on tärkeää, varsinkin jos halutaan koota kattavaa dokumentaatiota hankkeen kosteudenhallinnasta.��Kosteudenhallinnalle täytyy luoda heti hankkeen alussa polku, jota seurataan hankkeen edetessä.�Muuten kosteudenhallintaa hoidetaan helposti kukin omalla tavallaan ja kosteudenhallinta nousee puheeksi vasta vahingon sattuessa.�Helposti oletetaan, että kosteudenhallinta hoituu automaattisesti. Hyvään suunnitteluun kuuluu tottakai kosteusteknisen toimivuuden varmistus, ja hyvään rakentamistapaan kuuluu kosteuden huomiointi työmaalla.��pitäisi siirtyä rakennuksen kosteudenhallintaan:�laadunvarmistusprosessi�rakennuksen kosteustekninen suunnittelu�suunnittelun mukainen toteutusRakentamisaikaiset kosteusrasituksetOikea käyttö ja ylläpito�Perustana rakennuttajan laatutavoitteet Tavoitteena terve ja kosteusteknisesti toimiva rakennus.



Rakennusalaan vaikuttavat muutokset

RakentaminenKaupungistuminen

Digitalisaatio

Kestävä kehitys

Ilmastonmuutos

Suhdanteet

14.6.20225 |

Presenter Notes
Presentation Notes
Rakennusalaan vaikuttavia muutoksia ovat esimerkiksi:�Kaupungistuminen,Digitalisaatio,�Kestävä Kehitys,�Ilmastonmuutos ja�Suhdanteet��Näistä esimerkiksi digitalisaatio tuo uusia keinoja myös kosteudenhallinnan käytännön toteuttamiseen.�Olosuhdeseurantaa voidaan toteuttaa jatkuvatoimisesti nettijärjestelmän kautta.��Kestävä kehitys ja kiertotalous tuo uusia käytäntöjä esimerkiksi rakentamisen purkamiseen, jossa lajitellaan materiaalit uudelleen käyttöön.�Materiaaleista on huomioitava niiden kunto ja uudelleenkäytettävyys, jotta uudet rakenteet ovat terveelliset käyttäjille.Kaupungistuminen johtaa siihen, että maakuntiin jää paljon purettavia rakennuksia.�Korjausrakentamisen merkitys kasvaa, mutta tulee olemaan paljon rakennuksia, joita ei kannata korjata.Yleisesti ottaen kysymys: korjata vai purkaa tulee olemaan tärkeä.��Ilmastonmuutos vaikuttaa sekä uudis- että korjausrakentamisessa.�Mahdolliset lisääntyvät säärasitukset on huomioitava rakenteiden kosteusteknisen kestävyyden suunnittelussa. Toisaalta kansainvälisiin ja kansallisiin ilmastotavoitteisiin perustuvat säädökset ohjaavat rakentamista hiilineutraalimpaan suuntaan.�Mahdollisuus energiataloudellisuuden parantamiseen on huomioitava samalla, kun rakenteita korjataan muista syistä.�Ilmastonmuutosta käsitellään tarkemmin koulutuksessa 5. Ilmastonmuutoksen vaikutus ja huomiointi rakentamisessa.����Korjausrakentamisen osuus kasvanut voimakkaasti (n. 50 % talonrakentamisesta tällä hetkellä).�Korjaussuunnittelun suunnitteluprosessin tueksi laaditut ohjeistukset koetaan vajavaisiksi ja hajanaisiksi.�Kehityksessä on korjaussuunnittelun toimintaohjeet työkaluksi projektipäälliköille ja korjaussuunnittelijoille korjaushankkeiden prosesseihin.��ROTI 2019 -raportin vertailu tutkimus- ja kehittämismenoista oli huolestuttava. Suomessa panostus rakennusalan tutkimukseen ja kehittämiseen on romahtanut kymmenessä vuodessa, kun se muissa Euroopan maissa on samaan aikaan noussut tasaisesti.���https://www.rakennuslehti.fi/2021/08/seppo-molsan-jaahyvaisjuttu-rakentamisen-kehitysloikat-ovat-vaatineet-sitkeytta-ja-joskus-onneakin/�” Tänään CO2-määrän pienentäminen on koko rakentamista ohjaava ajuri. Kyse ei ole pelkästään siitä korvataanko puulla terästä ja betonia vaan myös siitä, että teräs- ja sementtiteollisuus parantavat omien tuotteidensa hiilitasetta.Erilaiset hybridiratkaisut, joissa katsotaan mikä materiaali on missäkin paikassa vahvimmillaan, tulevat varmasti yleistymään. Siksi materiaalien välinen mutapaini on syytä lopettaa.Sekä teräs- että sementtipuolella isoimmat kehitysharppaukset tapahtuvat varmaan alan kansainvälisten jättien omin toimin, sillä niiden on pakko vastata ympäristövaatimuksiin. Sama koskee öljyteollisuutta ja öljystä valmistettavia tuotteita. Sitäkin on pohdittava, onko öljypohjaiselle bitumille korvaajia ja mikä rooli on esimerkiksi muovieristeillä?Vaikka materiaaliteollisuus onkin pääosin kansainvälistä, on kotimaisille innovaatioille tilaa. Hyvä esimerkki on oululainen Ecoup, joka kerää käytetyn mineraalivillan ja käyttää sen lähes pölymäisiksi murskattuja kuituja korvaamaan sementtiä betonissa. Myös tiiliteollisuus on osoittanut kiinnostusta tuotetta kohtaan.”��Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälki määrittävänä tekijänäKoulutus 3, Korjaustyömaiden kosteudenhallintaKoulutus 4. Materiaalien uudelleenkäyttöMikrobivaurioituneiden materiaalien osuus (Annila et al.)EnergiatehokkuusIlmastonmuutoksen lieventäminen ja varautuminenKoulutus 5. Ilmastonmuutoksen vaikutus ja huomiointi rakentamisessa KS. KATJAN KANSSA (Aiheen 5 mainostus).Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa, Vinha et al 2013 �FRAME tutkimushanke��Purkaa vai korjata? : Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot, Huuhka et al 2021Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet, Lahdensivu et al 2015�Vaativan korjaushankkeen riskien ja epävarmuuksien hallinta hankesuunnitteluvaiheessa : Vaativien korjaushankkeiden johtaminen -tutkimuksen osaraportti 3, Uotila et al. 2019��Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI). Tutkimushankkeen johdanto- ja yhteenvetoraportti., Vinha et al 2019�COMBI tutkimushanke



TEHTÄVÄ: Mikä rakennusalan 
muutoksista vaikuttaa mielestäsi eniten 
kosteudenhallintaan?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 6924 3947 ja järjestä 
vaihtoehdot mieleiseesi tärkeysjärjestykseen. 
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Mikä motivoi kehitykseen? 
 

 

Kehitys alhaalta ylöspäin
Vaatii aikaa projektien 

toteutusvaiheessa!

Presenter Notes
Presentation Notes
Suunnitteluratkaisuja ei aiemmin ole määrätty riskianalysoitavaksi. Kosteudenhallintaa on ohjeistettu ja edellytetty vain rakentamisen valmisteluvaiheessa: kosteudenhallintasuunnitelma.�Käyttö- ja ylläpitovaiheesta ei kerätä palautetietoa tarpeeksi. Onhelmia ja vastaavia ratkaisuja ei dokumentoida myöhempää käyttöä varten.�Laadunvarmistusasiakirjoissa ei huomioida riittävästi kosteusriskejä tai osoiteta kosteudenhallintamenettelyjä osana suunnittelun ja tehtävänohjausta. Kosteusdenhallintaprosessi kuvataan erillisen prosessina.?��Kosteusriskejä hallitaan rutiininomaisesti ja kokeneet toimivat eivät välttämättä mielestään tarvitse riskinhallintaan työkaluja. Havaintoja ei kirjata ylös. Kirjallisia lähteitä käytetään vain määräysten selvittämiseksi. Hankkeissa karsastetaan ylimääräistä byrokratiaa. Valvontaa ei haluta lisätä, urakoitsijat eivät ulkoista laadunvalvontaa.�Riskinhallinnan keinoilla voidaan kuitenkin pienentää virheiden todennäköisyyttä.��Jos hankkeen alussa jätetään päättämättä asioita, koetaan, että se on hyväksyntä määrittelemättömälle riskitasolle. Hiljainen hyväksyntä.��https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/123456789/24179/Koistinen.pdf?sequence=3&isAllowed=yHankkeita:Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot (2010-2014)Kuivaketju 10Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2018Terveet tilat 2028 -hankehttps://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdho01&lang=en2020 vuonna 4,5 %�Laatu suomalaisessa uudisrakentamisessa maailmanlaajuisesti erittäin hyvä.�Puukerrostalorakentamisen kannattavuus laadullisesta näkökulmasta? Laaturiski?�Mentimeterhttps://www.rakennuslehti.fi/2021/08/seppo-molsan-jaahyvaisjuttu-rakentamisen-kehitysloikat-ovat-vaatineet-sitkeytta-ja-joskus-onneakin/Kehityksestä yleisesti��”Kone on hyvä esimerkki siitä mikä innovaatiotoiminnassa on tärkeintä. Juuri yhtään innovaatiota ei ole syntynyt perinteisten aloitelaatikoiden kautta vaan siitä syystä, että asiakkaat ovat vaatineet mahdottomia.�Innovaatiotoiminta on varsinkin rakennusliikkeissä tänään hankalaa, koska yrityksissä ei ole joitakin suuria konserneja lukuun ottamatta enää teknisiä toimistoja. Innovointi on supistunut tuotteen kehittämisen sijaan tuotantoprosessin hiomiseen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen tai siihen, että kopioidaan ja siirretään yritykseen sellaista uuden toimialueen osaamista, joka siltä puuttuu.Liian usein muutosta lähdetään tekemään ylhäältä alaspäin, kun tuloksellisemmaksi on osoittautunut se, että vakioidaan projekteissa kehitettyjä parhaita ratkaisuja.Ongelmana on myös se, että tilannekuva siitä, missä mennään ja mitä pitäisi muuttaa, on heikko. Perussyiden analyysi on työlästä ja maksaa paljon. Oikopolkuna on tehdä pikahaastatteluita, jolloin yleisestä, väärästäkin mielipiteestä tulee helposti totuus. Tästäkin syystä Aalto-yliopiston rakentamistalouden professori Olli Seppäsen tutkimusryhmän tekemät tarkat mittaukset esimerkiksi työmaiden hukista ja niiden syistä ovat tärkeitä.”



Kosteudenhallinnan kehitys

FRAME-hanke
2010-2012

Kosteus- ja 
hometalkoot
2010-2015

Kuivaketju 10
2015

YM RKM –uudistus 
ja kosteusasetus 

(782/2017)
2018

Kosteudenhallinta-
koordinaattorin 
FISE-pätevyys

2019

Lisäksi mm. seuraavat ohjeistukset:
• RIL 255 Rakennusfysiikan käsikirja, 2014
• Päättäjän homeopas, 2015
• TOPTEN-ohjekortti 117c01 Kosteudenhallintaselvitys
• RIL 250 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 2020 -päivitys
• YM:n ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020
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Presenter Notes
Presentation Notes
Kosteudenhallinnan kehittämiseksi on käynnistetty useita kansallisia hankkeita: esim. Kosteus- ja hometalkoot.�Tämän hankkeen yhteydessä on kehitetty Kuivaketju 10. Ralan ylläpitämä kansallinen yhteinen kosteudenhallintamenetelmä.�KK10 menetelmä käydään tässä esityksessä läpi huomioiden erityisesti tilaajan rooli.��Lakeja ja asetuksia on päivitetty huomioiden tarkemmin erikseen kosteudenhallinta.�Tärkeimpänä Ympäristöministeriön uusi kosteusasetus, jonka soveltamiseen on laadittu myös ohjeistus 2020.��Laadittuja ohjeistuksia ja niiden päivityksiä on useita.�Yksi perusteos on RIL 250 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen, joka on äskettäin päivitetty.�Kansallisesti pyritään nostamaan kosteudenhallinnan osaamista ja yksi valittu keino tähän on �uusi Kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyys, ja pätevyyden hakemiseen suunnitellut KHK koulutukset.��



Kosteusongelmien vaikutukset ja laajuus
• Vahvin näyttö kosteusvaurioiden terveysvaikutusten 

osalta on todettu olevan astmaatikkojen 
hengitystieoireisiin sekä uuden astman 
kehittymiseen lapsilla (SISÄNYT, 2019).

Kosteusvaurioiden korjauskustannuksia
Terve talo -projekti

> 7 mrd. €

Allergiset sairaudet 5 mrd. €

Huonon sisäilman aiheuttamat kustannukset 
sairauksina ja sairauspoissaoloina

n. 3 mrd. €

0
5
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Kosteus- ja homevaurioiden 
esiintyvyys kerrosalasta (%)

Presenter Notes
Presentation Notes
Kosteusvaurioiden vaikutukset ovat merkittäviä kansanterveydellisesti ja taloudellisesti.�Kosteusvaurioista aiheutuu isot korjauskustannukset ja jopa uudistuotantoa joudutaan korjaamaan.�Suorien vaikutuksien lisäksi tulee kerrannaisvaikutukset mm. erilaisina poissaoloina ja työtehokkuuden heikkenemisenä.��Kosteusongelmien esiintyvyydestä voidaan esittää arvioita, jotka perustuvat osittain vanhentuneisiin kyselytutkimuksiin. Ongelmien laajuuden arvioimiseen liittyy myös erilaiset tulkinnat esimerkiksi Euroopan laajuisissa tilastoinneissa.��Suomessa on katsottu olevan Euroopan laajuisesti melko vähän kosteusvaurioita eli meillä ei asiat ole niin huonosti kuin välillä median otsikoita lukiessa on vaikuttanut.��Näyttöä kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista on riittävästi, jotta on perusteltua toimia ennaltaehkäisevästi eli kosteusvaurioihin on tartuttava aktiivisesti. Tästä syystä, vaikka vielä ei tiedetä, mitkä tekijät ja millä mekanismilla kosteusvaurioihin yhteydessä olevia haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttaa, kosteusvauriot tulee ennaltaehkäistä ja asianmukaisesti korjata.  Havaittujen pienien tulkintaerojen ei pitäisi vaikuttaa viranomaisten toimenpiteisiin rakennusten ongelmatilanteissa, koska kosteusvaurioiden korjaamisen hyödyistä käsitykset ovat yhteneväisiä.��Päivitetään tiedot, sanotaan, jos on vanhaa tietoa, tai kyselytutkimus SISÄNYT�Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, (Salmela et al 2019)” Yhteenvetona voidaan todeta, että tiedeyhteisön näkemykset kosteusvaurioihin liittyvistä terveysvaikutuksista ovat varsin yhteneväiset, joskin joitain tulkintaeroja esiintyy. Vaikka eroja on, tällä ei ole merkittävää vaikutusta toimintaan Suomessa. Terveydensuojelu- ja työsuojelulainsäädännön tavoitteena on terveyden edistäminen ja haittojen ehkäisy. Tästä syystä, vaikka syy-seuraussuhdetta rakennusten kosteusvaurioiden ja yhdenkään terveysvaikutuksen välillä ei ole voitu varmuudella osoittaa, kosteusvauriot tulee ennaltaehkäistä ja asianmukaisesti korjata. ”��” Kosteusvaurioiden yhteydestä terveysvaikutuksisiin on varsin yhteneväinen käsitys kansallisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön sisällä. Vahvin näyttö on yhteydestä hengitystieoireisiin ja astmaan. VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN JULKAISUSARJA 2019:59 72  Näyttöä kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista on riittävästi, jotta on perusteltua toimia ennaltaehkäisevästi eli kosteusvaurioihin on tartuttava aktiivisesti. Tästä syystä, vaikka vielä ei tiedetä, mitkä tekijät ja millä mekanismilla kosteusvaurioihin yhteydessä olevia haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttaa, kosteusvauriot tulee ennaltaehkäistä ja asianmukaisesti korjata.  Havaittujen pienien tulkintaerojen ei pitäisi vaikuttaa viranomaisten toimenpiteisiin rakennusten ongelmatilanteissa, koska kosteusvaurioiden korjaamisen hyödyistä käsitykset ovat yhteneväisiä.  Terveydenhuollossa erilaiset sisäilman epäpuhtauksiin liitetyt terveysvaikutukset diagnosoidaan ja hoidetaan samoin periaattein kuin muillakin mahdollisilla etiologioilla syntyvät sairauden tai oireet.  Kosteusvauriomikrobien aiheuttama ammattiastman diagnoosi perustuu sosiaali- ja terveysminiteriön johtaman työryhmän suositukseen. Vastaavaa käytäntöä ei ole käytössä muissa maissa kuin Suomessa.  Ympäristöherkkyydelle on suomalaisessa ICD-10-luokitukseen luotu alaluokka R68.81. Sitä käytetään kaikissa ympäristöherkkyyksissä, kuten monikemikaali-, sähkö-, sairasrakennus- tai hajuherkkyys, kun potilas kuvaa tiettyihin ympäristötekijöihin liittyvän pitkäaikaisen oireiluherkkyyden, johon liittyy haittaa elämäntavoille tai muulle toimintakyvylle, eivätkä niitä ympäristötekijöiden tunnetut toksikologiset vaikutukset selitä.  Ympäristöherkkyyden luokitus on samanlainen kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Kansainvälisessä tautiluokituksessa (ICD) tilaa ei ole luokiteltu omaksi sairaudeksi. ”�



Kosteusongelmien laajuus

Kyselyn vastauksiin (n=113) perustuva laskennallinen arvio (keskiarvo) merkittävien 
sisäilmaongelmien osuudesta rakennustyypin kokonaisneliömäärästä.

Presenter Notes
Presentation Notes
SISÄNYT Kuntia pyydettiin arvioimaan rakennustyypeittäin, kuinka suuressa osassa kunnan omistuksessa olevasta rakennuskannasta esiintyy merkittäviä sisäilmaongelmia. �Yleisimmäksi syyksi todettujen sisäilmaongelmien taustalla nähtiin ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat, tunkkaisuus ja painesuhteet (tekniset syyt). Seuraavaksi yleisimmäksi nousivat kosteus- ja homevauriot (biologiset syyt).�Järjestys pysynyt samanlaisena kuin 2011 selvityksessä (Pekkola et al 2011).SISÄNYT�” Kyselyn vastauksiin (n=113) perustuva laskennallinen arvio (keskiarvo) merkittävien sisäilmaongelmien osuudesta rakennustyypin kokonaisneliömäärästä.”” Kuntia pyydettiin arvioimaan rakennustyypeittäin, kuinka suuressa osassa kunnan omistuksessa olevasta rakennuskannasta esiintyy merkittäviä sisäilmaongelmia. Arvio pyydettiin antamaan vaurioituneiden neliömäärien prosentuaalisena osuutena rakennustyypin kokonaisneliömäärästä. Rakennustyyppeinä olivat peruskoulut ja lukiot; päiväkodit; sosiaali- ja terveystoimen rakennukset; toimistorakennukset; liikuntatilat, urheiluhallit, uimahallit jne; muut kunnan palvelutilat (kirjastot, teatterit, museot jne.). Kysymystä oli lisäksi täsmennetty määrittelemällä merkittävä sisäilmaongelma seuraavalla tavalla: Merkittävä sisäilmaongelma määritellään sellaiseksi vähäistä laajemmaksi rakenteelliseksi viaksi, jonka seurauksena syntyy haitallinen altistuminen. Määritellyn vian perusteella korjaustarve voidaan arvioida kiireelliseksi altistumisen vähentämiseksi tai poistamiseksi.”��” Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisussa 1/2012 (Reijula ym. 2012.) on arvioitu merkittävien kosteus- ja homevaurioiden yleisyyttä rakennuksissa. Reijula ym (2012) määrittelivät merkittävän kosteus- ja homevaurion vähäistä laajemmaksi rakenteelliseksi viaksi, jonka seurauksena haitallinen altistuminen kosteusvaurioituneista rakenteista ja materiaaleista vapautuville kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille (muun muassa mikrobiperäisille) epäpuhtauksille on todennäköistä. Määritellyn vian perusteella korjaustarve voidaan arvioida kiireelliseksi altistumisen vähentämiseksi tai poistamiseksi. Kyseisessä julkaisussa käytetyt arviointimenetelmät sekä kosteus- ja homevaurion määritelmä poikkeavat tässä hankkeessa käytetyistä arviointimenetelmistä ja tarkasteltavana olevasta merkittävien sisäilmaongelmien määritelmästä. Tarkastusvaliokunnan julkaisun mukaan merkittäviä kosteus- ja homevaurioita esiintyy kouluissa ja päiväkodeissa 12–18 %, hoitolaitoksissa 20–26 % ja toimistoissa 2,5–5 % kerrosalasta. ”



Kosteudenhallinnan johtamisen perusteet



Säädökset ja ohjeet
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Presenter Notes
Presentation Notes
Kosteudenhallintaprosessin päävaiheet ja tärkeitä tehtäviä hankeprosessin eri vaiheissa.��NORMIEN MUUTOKSET:” Olennainen vaatimus rakennuksille ja rakenteille on, että niiden käyttäjille ei aiheudu kosteudesta johtuvia hygienia- tai terveysriskejä. Tämän vaatimuksen täyttyminen varmistetaan toteuttamalla yleisesti hyväksyttyjä kosteusteknisesti toimivia rakenteita. Rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen liittyvä rakentamismääräyskokoelman osa C2 on julkaistu vuonna 1976 ja päivitetty vuosina 1998 sekä tänä vuonna 2017, jolloin määräykset muuttuivat Ympäristöministeriön asetukseksi. Erityisesti märkätilojen rakenteille sekä ulkovaipparakenteille asetetut vaatimukset ovat tarkentuneet, jolloin vanhojen uudelleenkäytettävien rakennusosien, kuten seinäelementtien, rakenneratkaisujen yksityiskohtien soveltuvuus on tarkastettava. Nämä yksityiskohdat voivat liittyä esimerkiksi rakenteiden tuulettuvuuteen tai korkoon maan pinnasta, tai pellitysten nostoon tai kaatoon.” (Huuhka et al. 2018)��RIL 250



Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
• 117 c, Rakennuksen terveellisyys:

• Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvoite.

• Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu -> Kaavoitus- ja rakennuslaki:

• Tavoitteena parantaa rakentamisen laatua ennaltaehkäisemällä 
ongelmia. Hankkeiden osapuolet velvoitettuja yhteistyöhön.
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Vastuun rakennushankkeesta kantaisi päävastuullinen toteuttajaRakennushankkeisiin viiden vuoden vastuuaika



Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
kosteusteknisestä toimivuudesta 1/2 (782/2017)
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatiminen ja sisältö 
(12 §).
• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava laatimisesta.
• Nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava 

henkilö.
• Hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle, toimenpiteet ja 

menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen.
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Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
kosteusteknisestä toimivuudesta 2/2 (782/2017)
• Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden olennaiset tekniset 

vaatimukset 3 §.
• Suunnittelijoiden on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa 

mukaisesti täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset 
tekniset vaatimukset.

• Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen ja sisältö 13 §.
• Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan 

kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta.
• Suunnitelmassa on nimettävä rakennustyömaan kosteudenhallinnasta 

vastaavat rakennusvaiheen vastuuhenkilöt.
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Käsitellään mikä ero selvitys suunnitelma



Hankkeessa toimijoiden roolit

Tilaaja Rakennuttaja

Suunnittelijat

Rakentaja
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KHK
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Presentation Notes
RT 10-11222, 2016�Rakennuttamisen, suunnittelu, rakentamisen ja viranomais osapuolet.�Osapuolet pääpiirteissään samat sekä uudis- että korjausuolella.�Peruskorjauskohteissa tilaaja käyttää usein apunaan rakennuttajakonsulttia.�Tilaajalla vastuu huolehtia, että suunnittelu ja toteutus tehdään säännösten, määräysten ja rakennusluvan mukaisesti.�Pääsuunnittelija vastaa suunnitteluryhmän koordinoinnista, suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta.�Korjaushankkeissa on usein erityisasiantuntijoita kuten palo- tai akustiikkakonsultti. Asiantuntijat hankkeeseen erikseen tai osana erityissuunnittelun toimeksiantoja.�Urakoitsijat vastaavat suunnitelmien toteuttamisesta eri alojen urakkarajojen mukaan.�Rakennusvalvontaviranomainen vvalvoo rakennustoimintaa, huolehtii osaltaan lakien, sääädösten ja määräysten noudattamisesta hankkeissa, jotka ovat luvanvaraisia.��



TEHTÄVÄ: Kenen rooli on kosteudenhallinnan 
kannalta tärkein?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 6924 3947 ja valitse enintään 2 
vaihtoehtoa.
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http://www.menti.com/


Tilaaja
Tilaajilla on suuri vastuu rakennushankkeesta sekä 
rakennuksen toimivuudesta ja käytöstä.

• Miten varmistetaan kosteudenhallinnan vaatimat riittävät 
resurssit?

• Miten kosteudenhallintaa suunnitellaan?
• Miten kosteudenhallinnan toteutusta ohjataan?
• Mitkä ovat oleellisimmat tekniset kosteudenhallintaan 

liittyvät ratkaisut?
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Kosteudenhallintakoordinaattori
• Kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

• Tehtävänä ohjata, valvoa ja varmentaa laadukkaan 
kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin 
ajan.

• Valitun toimintamallin ja tilauksen mukaisesti!

• Ei vähennä tai muuta muiden lakisääteisiä vastuita.

• Tavoite: kokonaisvaltainen ja ennakoiva kosteudenhallinta.
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Presentation Notes
Rakennuttajan ”oikea käsi”. Valvoo, ohjaa ja varmentaa hankkeen kosteudenhallinnan onnistumista. Voi osallistua kosteudenhallintaselvityksen laadintaan. Varmistaa, että selvityksessä määritetyt tavoitteet ja vaatimukset täyttyvät.��



Kosteusongielmien syyt ja ratkaisut
• Monimutkaiset hankeorganisaatiot
• Hankkeen johto puutteellinen
• Vähäiset suunnitteluresurssit
• Suunnittelun ja toteutuksen puutteet
• Huonosti toimivat rakenneratkaisut
• Työmaan puutteellinen olosuhdehallinta
• Käytön ja ylläpidon laiminlyönnit
• Puutteellinen ilmanvaihto

Mahdollinen kosteus- ja homeongelma

• Asiantunteva hankejohto
• Resurssit riittävät ja pätevät toimijat
• Selkeät laatutavoitteet
• Riskit kartoitettu
• Laki- ja asetusvelvoitteet hoidettu
• Hankeasiakirjat selkeät ja riittävät
• Laadunhallintamenettelyt määritelty
• Riittävä valvonta ja tarkastus

Terve talo

RIL 250
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Presentation Notes
Yksityiskohtaiset kaavavaatimukset voivat edellyttää rakenteita, jotka ovat kosteusteknisesti riskialttiita.�2000-luvulla valmistuneissa ei laajasti homeongelmia? Kosteusongelmia uudiskohteissa usein välipohjissa ja vesikatoissa (rakennusaikainen kosteus) sekä pihakansissa ja julkisivurakenteissa (toimimaatomat suunnitteluratkiasut ja huolimaton toteutus)��Päivitetään tiedot, sanotaan, jos on vanhaa tietoa, tai kyselytutkimus��RIL250Hankkeen kokonaishallinta huonoSuunnitteluun ei panosteta – virheet suunnittelussaRakentamisen sääsuojaus ja olosuhdehallinta eivät ole kunnossa – virheet toteutuksessaKäytössä ja ylläpidossa puutteitaPuutteellinen ilmanvaihtoMuutokset rakennuskannassa, materiaaleissa ja käyttötavoissa��Ympäristöministeriön kosteusasetus (2018) muutti kosteudenhallinnan velvoittavaksi toimenpiteeksi.Tilaajien toimintatavoissa vielä paljon vaihteluaKosteudenhallintaan kaksi yleistä toimintamallia: Kuivaketju10 –malli ja kosteusasetuksen mukainen malli.Tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden on tunnettava toimintamallit, jotta kosteudenhallintaprosessi toimii.Toimintamallien dokumentit: kosteudenhallintaselvitys ja –suunnitelma tai KK10 –riskilista, jäävät helposti liian pintapuolisiksi.Kosteusriskejä ei usein tunnisteta ajoissa.



TEHTÄVÄ: Mitkä ovat parhaat keinot 
kosteudenhallintaan rakennuksen käytön 
aikana?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 6924 3947 ja valitse enintään 
kaksi vastausvaihtoehtoa.
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Tarvitaan vastausvaihtoehdot!

http://www.menti.com/


Kaavio kosteudenhallinnan toimintamallista
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Tilaajan aktiivisuus!
KK10 vai oma 
toimintamalli?

KHK ohjaa

Kriittinen kohta 
rakennuksen 
elinkaaren kannalta

Presenter Notes
Presentation Notes
Rakentamisen kosteudenhallinta alkaa rakennuttajan laadunmääritteistä jo ennen varsinaista suunnitteluvaihetta. Kosteudenhallinnan laadun tavoitetaso pitää määritellä. Rakennuttaja määrittelee tarkastuslistan, mikä ohjaa suunnittelua, työmaavaihetta ja myöhemmin käyttöä ja ylläpitoa.���Mietitään, mitä halutaan kertoa, laaja aihe (painotus hankkeen alun tehtävissä)�Käydään läpi käytäntöä, miten oikeasti menee��RIL250Suunnittelun kilpailutusTavoitteiden asettaminenKosteudenhallinta suunnittelun hankinta-asiakirjoihinSuunnittelunohjausTurvalliset ratkaisutToteutuskelpoiset detaljitRakennuttaminenKosteudenhallinta urakka-asiakirjoihinUrakoitsijan perehdytysTyömaavaiheUrakoitsijan perehdytysTyömaavalvontaYlläpidon kosteudenhallinta



Kuivaketju10 
Toimintamalli rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren 
kaikkien vaiheiden kosteudenhallintaan

14.6.2022
Rune Paananen
Rakentamisen Laatu RALA ry



Kosteudenhallinnan suunnittelu ja ohjaus



Erilaiset hankkeet
• Korjaushankkeet (erityisesti 

sisäilmakorjaukset)

• Elinkaarihankkeet

• Allianssi
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Ympäristöministeriö (2019) Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus�Weijo et al 2019��RT 103087, 2019�Korjaushankkeen vaiheetTavoite saattaa rakennus teknisesti käyttötarkoitustaan vastaavaan kuntoon. �Tarveselvitys, hankesuunnittelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto.�Lisäksi rakennuslupatehtävät. ��KK10 on kehitetty uudisrakentamisen näkökulmasta, eikä sovellu suoraan korjausrakennushankkeeseen.�Tavoitteena käyttää KK10 mallia suunnittelun tarkastuslistana, jotta voidaan laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat riskikohtien toteutumsiesta (RALA ry)�� Korjausrakentamisessa kannattaisi suosia yhteistyötä ja ratkaisukeskeisiä urakkamuotoja (pj-urakka ja allianssi) (Marquis 2021)�Muutosten takia kokonaishintaista urakkaa parempi vaihtoehto.�Pj-urakassa toteutussuunnitelmia ei tarvitse tehdä niin pitkälle kuin kokonaishintaisessa urakassa.�Vältetään turhaa työtä.�Aiheuttaa lisää työtä suunnittelulle rakentamisen aikana.�Urakoitsijat hakevat aktiivisemmin toimivia suunnitteluratkaisuja suunnittelijoiden kanssa.�Kkonaishintainen urakka toimii parhaiten niin, että urakka on jaettu varsinaiseen urakkaan ja jo aiemmin tehtävään purku-urakkaan, jonka jälkeen voidaan tehdä suunnitelmap’ivitykset.�Ongelmana aikataulu. ��Suunnittelijoiden työmaakäynnit tärkeitä korjaushankkeissa (purkukatselmukset). Työmaalla urakoitsija ja suunnittelija voivat yhdessä ideoida ratkaisuja ongelmiin. Tilaajan kannattaa maksaa siitä, että suunnittelijalla on aikaa käydä työmaalla alkuvaiheessa.�Ennen rakennustöiden aloitusta voidaan sopia käytännöt muutosaikatauluista.��Aloituskatselmus tärkeä. Varmennetaan lähtötietojen paikkaansa pitävyyttä ja suoritettavia rakenneavauksia sijainteija.�



Rakennuksen kosteusteknisen laadun osat

Toimiva hankeprosessi

Tavoitteellinen 
kosteudenhallintaprosessi

Varmat veden- ja kosteudeneristyksen 
tekniset ratkaisut

Resurssit: asiantuntijuus sekä taloudelliset ja ajalliset 
resurssit.

|

Tavoitemäärittely/ 
todentaminen Suunnittelu Toteutus Ylläpito ja huolto

Rakennuksen ja rakenteiden fysikaalisen toiminnan sekä 
kokonaisuuden hallinta.

RIL 250, muokattu
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HankeprosessiTavoitteetVarmat tekniset ratkaisutNämä prosessit vaikuttavat hankkeen kaikissa vaiheissa.��Laadun ylläpito vaatii resursseja sovittuja prosesseja, joita seurataan.���RIL 250



Kosteudenhallinnan toimintamalli ja vaiheet
Lähtötilanne

Tavoiteasettelu

Tekniset 
ratkaisut

Toteutus
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RIL 250

Ylläpito ja käyttö
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Presentation Notes
Rakentamisen kosteudenhallinta alkaa rakennuttajan laadunmääritteistä jo ennen varsinaista suunnitteluvaihetta. Kosteudenhallinnan laadun tavoitetaso pitää määritellä. Rakennuttaja määrittelee tarkastuslistan, mikä ohjaa suunnittelua, työmaavaihetta ja myöhemmin käyttöä ja ylläpitoa.���Mietitään, mitä halutaan kertoa, laaja aihe (painotus hankkeen alun tehtävissä)�Käydään läpi käytäntöä, miten oikeasti menee��RIL250Suunnittelun kilpailutusTavoitteiden asettaminenKosteudenhallinta suunnittelun hankinta-asiakirjoihinSuunnittelunohjausTurvalliset ratkaisutToteutuskelpoiset detaljitRakennuttaminenKosteudenhallinta urakka-asiakirjoihinUrakoitsijan perehdytysTyömaavaiheUrakoitsijan perehdytysTyömaavalvontaYlläpidon kosteudenhallinta



Lähtötilanne

• Kosteusteknisten lähtötietojen 
määrittely.

• Ympäristö
• Olosuhteet
• Rasitukset
• Riskit

• Tontin kosteusolosuhteet.
• Tontin rakennettavuus.

YM, 2020, Rakennusten kosteustekninen toimivuus
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Tavoiteasettelu
• Rakennuttajan 

kosteudenhallintatavoitteet

• Hankkeen ja rakennuksen 
kosteustekninen vaativuus

• Kosteudenhallinnan menettelyn 
valinta

RIL 250



Miten kosteusriskiluokkaa arvioidaan?
• Hankkeen kosteustekninen ja kosteudenhallinnan vaativuus.
• Kosteusvahingon aiheuttamien seuraamusten taso.
• Tarvittaessa käytetään RIL 241 -ohjeen riskiarviomenettelyä.

Hankkeen vaativuus Kosteusriskiluokka Esimerkkejä

Erittäin vaativa 1 Suuri kosteusrasitus (mm. uimahallit) tai muuten 
kosteudenhallinnan kannalta vaativa hanke
(kattavasti tehostettu menettely).

Normaalia vaativampi 2 Normaalia vaativammat rakennukset, koulut ja päiväkodit
(normaalimenettely, kriittisiin kohtiin tehostettu).

Normaali 3 Tavanomaiset rakennukset (normaali menettely), 
satunnaisesti tai lyhytaikaisesti käytettävät rakennukset 
(kevennetty normaalimenettely).

Dokumenttina RIL 241 -ohjeen 
lomake tai erillinen selvitys

RIL 250: Kosteusriskiluokat ja esimerkkejä
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Riskiluokasta mainintoja jo aiemmin tai nämä kalvot siirretään aiemmaksi��RIL 250RIL 241 –ohjeen riskiarviomenettely



Kosteudenhallintakoordinaattorin kilpailutus
• Rakennushankkeeseen ryhtyvä arvioi kelpoisuuden ja pätevyyden.

• Ei määritetty lainsäädännössä.

• Suunnittelu- ja työmaaorganisaation ulkopuolinen henkilö.

• Voi olla eri henkilö hankkeen eri vaiheissa (suunnitteluvaihe, työmaavaihe).

• KHK -tehtäväluettelot (KK10, opinnäytetyöt).
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Presenter Notes
Presentation Notes
Huomioitava, että tehdään, mitä tilataan! Ja määritetään!�Rakennuttajan kilpailutus ja tilaus lisäksi���Koordinaattorin tehtävät määriteltävä yksityiskohtaisesti. Pitää huomioida riittävät aikaresurssit tehtävien suorittamiseen ja sopia tehtävistä kirjallisesti. Pitää määritellä toimivaltuudet eri osapuoliin nähden ja osapuolten tulee tietää ko. toimivaltuudet. Hankkeen vaativuuteen nähden riittävä suunnittelu- ja/ tai toteutusosaaminen kosteudenhallintaan ja rakennusfysiikkaan liittyen. Tehtävä on laaja, vaativa ja kokemusta edellyttävä. Pitää ymmärtää rakenteiden rakenneteknistä ja rakennusfysikaalista toimintaa ja työmaan kosteudenhallintaa. Asiantuntijaryhmä kosteudenhallintakoordinaattorina on yksi mahdollinen malli.�Haasteita: KHK, rak- valvojan tehtävissä päällekkäisyyttä. Selkeytettävä tehtävä- ja vastuurajat.�Koordinaattorilla velvollisuuksia, mutta ei toimivaltaa toteutukseen. Toimivalta määriteltävä.Valvoja ei automaattisesti kosteudenhallintakoordinaattoriksi pätevä tai ei riitä aika.Suunnitteluvaiheen koordinaattorin pois jääminen hankkeesta. Huolehdittava tiedonsiirrosta toteutusvaiheen koordinaattorille.Dokumentointivaatimus laaja ja päällekkäisyyttä laadunvarmistusdokumentoinnin kanssa. Suunniteltava ennakkoon.



KHK:n kelpoisuuden ja pätevyyden arviointi
• Koulutus ja työkokemus.
• FISE–pätevyys?
• Tehtäväsisällön mukaiset vaatimukset:

• Mitä hankkeen vaihetta tilaus 
koskee?

• Hankkeen rakennusfysikaalinen/ 
kosteustekninen vaativuus?

• Sovellettavia pätevyysvaatimuksia:
• Vastaava työnjohtaja
• Rakennusfysikaalinen suunnittelija
• FISE–pätevyys rakennustyön 

valvojana tai talonrakennustyön 
paikallisvalvojana.
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Kosteudenhallintakoordinaattorin FISE –pätevyys (-2020 lähtien)FISE-Pätevyysvaatimukset MRL 132/1999 suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksista vaativuusluokassa vaativa. Ei erillisiä pätevyysluokkia.Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015.https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150216�Rakentamisen laatu RALA ry 2018. Kuivaketju10 Kosteudenhallintakoordinaattori. Kuivaketju10-Kosteudenhallintakoordinaattori_150313.pdf.



Pohdinta:
Suosituksen mukaan kosteudenhallintakoordinaattorina toimii sama henkilö 
hankkeen alusta loppuun – mitä ongelmia se voi aiheuttaa?
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Suunnittelun ja työmaan laadunvarmistus
• KHK toimii tilaajan edustajana kosteudenhallinnassa koko 

hankkeen ajan.

• Johdettava suunnittelua.

• Esitettävä tilaajan vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

• Kosteudenhallintaa koskevat vaatimukset mm. laadunvarmistus 
urakka-asiakirjoihin, tarvittaessa kosteudenhallintasuunnitelmaohje.

• Hankkeessa lisättävä osapuolten kosteudenhallintaosaamista –
huolehtiminen ei jää pelkästään KHK:lle.
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Presentation Notes
Lisätään valvojan rooliTutkijat korjauspuolella���Turunen, TimoHankkeen kosteudenhallintakoordinaattorin johdolla on tunnistettava yleisissäsuunnitteluohjeissa olevat pienet epätarkkuudet ja jalkautettava tilaajan hankekohtaisetvaatimukset niin suunnittelijoille kuin urakoitsijoille. Työmaan kosteudenhallintaa koskevatvaatimukset, erityisesti laadunvarmistustoimenpiteet, on esitettävä yksityiskohtaisestiurakkalaskenta-asiakirjoissa. Hankkeen osapuolten kosteudenhallintaosaamista on lisättävä, jottahankkeen kosteudenhallinnasta huolehtiminen ei jää yksinomaankosteudenhallintakoordinaattorin aktiivisuuden ja osaamisen varaan.



Suunnittelijoiden kilpailutus

• Referenssien merkitys, erit. korjauskohteissa.

• Suunnittelijoille riittävät resurssit.

• Suunnitelmien laadunvarmistus.

• Kuivaketju10:n käyttö kirjattava lopulliseen sopimukseen.
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Huomioitava, että tehdään, mitä tilataan! Ja määritetään!KHK:n avustuksella kirjaukset suunnittelu- ja urakkatarjouspyyntöihinKHK:n oltava tietoinen työmaan urakointitavasta ja mahdollisista urakkarajoista työmaallaReferenssien merkitys, erit. korjauskohteissaSuunnittelijoille riittävät resurssitVirheiden ja puutteiden korjaaminen <-> laatutason kustannuksetSuunnitelmien laadunvarmistusTarvittaessa Kuivaketju10–tarkastuslistat kilpailutukseenTyömaa-aikaiset muutokset ja niiden laadunvarmistusErittelyt käytettävistä tunneista laadunvarmistukseenSopimukseen kirjaukset laadunvarmistuksen toimenpiteistäSuunnitteluratkaisut (aiemmin hyväksi todennetut)Kuivaketju10:n käyttö kirjattava lopulliseen sopimukseen



Suunnittelun ohjaus
• Ympäristöministeriön ja järjestöjen ohjeet, 

sisältävät tulkinnanvaraisuuksia.

• Tilaajien omat suunnitteluohjeet.

• Ongelmakohtia:
• suunnitelmien yhteensovitus (vaippaan liittyvä

detaljisuunnittelu) 

• rakenteiden kuivumisajat

• suojaukset

• työmaan laadunvarmistustoimenpiteet.

 

Pääsuunnittelija

KHKTilaaja/ 
rakennuttaja
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Pääsuunnittelijan esittely��Kokemuksia suunnittelun ja työmaan laadunvarmistuksen ohjauksestakosteudenhallinnan näkökulmasta- Timo Turunen – Rakennusfysiikkaseminaari 2021��Marquis Riku 2021,�Haastattelut: Tilajat tilaavat melko hyvin kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia. Rakenneteknisiä kuntotutkimuksia pitäisi huomata myös tilata muiden tutkimusten yhteydessä.�Olellisia lähtötietoja korjaamisessa : aiemmat korjaussuunnitelmat ja suojelluissa rakennuksissa rakennushistoraiselvitys.��Lisätään valvojan rooliTutkijat korjauspuolella���Turunen, TimoHankkeen kosteudenhallintakoordinaattorin johdolla on tunnistettava yleisissäsuunnitteluohjeissa olevat pienet epätarkkuudet ja jalkautettava tilaajan hankekohtaisetvaatimukset niin suunnittelijoille kuin urakoitsijoille. Työmaan kosteudenhallintaa koskevatvaatimukset, erityisesti laadunvarmistustoimenpiteet, on esitettävä yksityiskohtaisestiurakkalaskenta-asiakirjoissa. Hankkeen osapuolten kosteudenhallintaosaamista on lisättävä, jottahankkeen kosteudenhallinnasta huolehtiminen ei jää yksinomaankosteudenhallintakoordinaattorin aktiivisuuden ja osaamisen varaan.�



Kosteudenhallintaselvitys -
kosteudenhallinnan ”roadmap”
• Laatiminen ryhtyvän vastuulla – esim. KHK voi laatia.
• Hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa

• Työkalu hankkeen alusta lähtien, ei pelkästään 
lupa-asiakirja.

• Tarkennetaan hankkeen edetessä.
• Sisältö riippuu kohteen laajuudesta ja 

kosteusriskiluokasta (sekä KK10 käytöstä).
• Toimitetaan urakoitsijalle kilpailutusvaiheessa.

1.Hankkeen yleistiedot - hankkeen luonne, aikataulu, toteutusmuoto

2.Kosteudenhallinnan henkilöresurssit

1. Kosteudenhallintakoordinaattori
2. Suunnittelijoiden tehtävät ja vastuut
3. Valvojien tehtävät ja vastuut
4. Päätoteuttajan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö
5. Kosteusmittauksista vastaavat henkilöt
6. Työvaihetarkastuksia suorittavat henkilöt

3.Kosteudenhallinnan konkreettiset vaatimukset
1. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tavoite ja tahtotila
2. Vaatimukset suunnitteluvaiheeseen
3. Vaatimukset rakentamisvaiheeseen
4. Vaatimukset valmistumis-/käyttöönottovaiheeseen

4.Toimenpiteet ja menettelyt - miten tavoitteeseen päästään

1. Hankkeen kosteusriskit ja toiminnat niiden välttämiseksi
2. Suunnittelun ohjausmenettelyt
3. Miten kosteudenhallinnassa huomioitavat asiat viedään 

suunnitelmiin
4. Päätoteuttajan toimenpiteet
5. Kosteudenhallinnan menettelytavat rakennustyömaalla
6. Rakennuksen terveellisyyden osoittamisen toimenpiteet
7. Mahdollinen käytönaikainen seurantaTOPTEN-ohjekortti 117c01 Kosteudenhallintaselvitys, Merkitys ja sisältö. Rakennusvalvonta. Yhtenäiset käytännöt.

Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020
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Jana, milloin selvitys on laadittava ja yleensä laaditaan, mitä seuraksia��Kuuluu rakennuslupatehtäviin, mutta hyvä aloittaa ja hankesuunnitteluvaiheessa. Täydennetään suunnittelun edetessä ja liitetään osaksi rakennuslupahamekista. Laajuus riippuun hankkeen olosuheista, kosteusriskeistä, laadusta ja laajuudesta.�Selvityksellä osoitetaan, että on tunnistettu hankkeen luonne ja kosteusriskit sekä menetelmät niiden torjumiseen.�Dokumentti kosteudenhallinnan vaaditusta tasosta hankkeessa.�Tavoitteet esitetään suunnittelijoille ja toteuttajielle.��Asetus ei määrää, missä vaiheessa selvitys tulisi laatia. Tilaajan on huolehdittava siitä, että selvitys laaditaan eli laadittava itse tai tilattava selvitys. Usein laadinta huomataan siinä vaiheessa, kun rakennusvalvontaviranomainen edellyttää laatimista lupavaiheessa tai urakoitsijan pitäisi laatia kosteudenhallintasuunnitelma pohjautuen kosteudenhallintaselvitykseen. Kosteudenhallintaselvitystä on tarkoitus käyttää työkaluna jo tavoitteiden asettamisvaiheessa ja koko hankkeen kosteudenhallinnan suunnittelussa eli selvityksen laadinta pitäisi aloittaa hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Tärkeintä on, että kosteudenhallinnalle asetetaan tavoitteet ja vaatimukset ja ne tulevat kaikkien suunnittelijoiden tietoon. Suunnittelijat ottavat selvityksen tavoitteet oman työnsä pohjaksi. Selvityksessä voidaan viitata eri määräyksiin ja ohjeisiin sekä hankkeen muihin asiakirjoihin. Selvitystä voi tarkentaa hankkeen edetessä.YleistäHankkeen yleistiedotRakennuksen ja ympäristön tiedotHankkeen kosteudenhallintaan liittyvät riskitVaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissaKäytölle ja ylläpidolle asetetut vaatimukset



Tekniset ratkaisut 1/2

Niemelä 2014
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Tekniset ratkaisut 2/2

• Suunnittelun tehtäväluettelot.

• KK10 tai muun toimintamallin 
suunnitteluvaiheen tarkistuslistat.

• MRL 132: Terveellisyys,
olennaiset tekniset vaatimukset.

• YM kosteusasetus 782/2017
tekniset vaatimukset.

Kosteustekninen 
toiminta

Ilmanpitävyys ja 
höyrytiiviys

Tuuletustilat ja 
-välit

Rakennuksen 
korkeusasema

Alus- ja 
vierustäytöt

Taloteknisten 
laitteistojen 

kosteustekninen 
toimivuus

Rakennustuotteet



Urakoitsijan kilpailutus
• Laadulliset tavoitteet ja vaatimustaso tuotava selkeästi esille jo 

kilpailutusvaiheessa.

• Sopimusasiakirjoihin selkeät vaatimukset kosteudenhallinnasta.
• Kosteudenhallinnan periaatteiden kuvaaminen - kosteudenhallintaselvitys, KK10.

• Suunnittelijoiden laatima riskilista ja todentamisohje.

• Urakoitsijan kosteudenhallintasuunnitelma (YMa 782/2017).

• Kosteudenhallintakokous ennen urakkasopimusta.
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Määritetään urakkamuodolla ym. Miten paljon halutaan, että urakoitsija tekee rakennuttajan sijaan asioitaLaadulliset tavoitteet ja vaatimustaso tuotava selkeästi esille jo kilpailutusvaiheessaTarvittaessa laatuun keskittyvä selonottoneuvotteluSopimusasiakirjoihin selkeät vaatimukset kosteudenhallinnastaKosteudenhallinnan periaatteiden kuvaaminenSuunnittelijoiden laatima riskilista ja todentamisohjeRakennuttajan kosteudenhallintaselvitys (KK10 -toimintamalli)Urakoitsijan kosteudenhallintasuunnitelma (YMa 782/2017)Kosteudenhallintakokous ennen urakkasopimustaProsessin valvonta ja ohjaus (kosteudenhallintakoordinaattori)



Realistiset aikataulut
• Arvioidaan KHK:n suunnittelijoiden ja 

urakoitsijan kanssa.

• Huomioitava:

• kosteudenhallinnan tavoitteet ja ohjeet

• riskilistan tarkennus suunnitteluvaiheessa

• toteutuksen ajankohta, rakennuspaikka, 
arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisut sekä 
materiaalivalinnat.

• Kosteudenhallintasuunnitelman vienti 
aikatauluun.

• Kuivumisajat.

Työmaan aikataulu ja siinä 
pysyminen on yksi hankkeen 

tärkeimpiä edellytyksiä.
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Rakentamisvaiheen suunnittelu: 
kosteudenhallintasuunnitelma
• Urakoitsija laatii ennen töiden aloitusta ja KHK tarkastaa.

• Tarkennetaan rakennustöiden edetessä.

• Sisällön oltava kosteudenhallintaselvityksen mukainen.

• Usein liian yleispiirteinen – vastattava kosteudenhallintaselvitystä tai 
kosteussuunnitelmaohjetta.

• Suunnitelmaa laadittaessa on tärkeää käydä suunnitelmat detaljeittain läpi.

• Urakoitsija tarkastelee kriittisesti: puuttuuko detaljeja, pitääkö suunnitelmia 
muokata?

• Riskikohdat listataan ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet.

• Kosteusmittaussuunnitelma (tarvittaessa ulkopuolinen konsultti laatii).

• Aikataulun tarkastus ja muokkaus.

Sisältö

1. Hankkeen yleistiedot

2. Rakennuttajan kosteudenhallinnan 
laatutavoitteet

3. Kosteusriskien arviointi

4. Rakenteiden kuivumisaika-arviot

5. Työmaaolosuhteiden hallinnan 
suunnittelu

6. Kosteusmittaukset

Presenter Notes
Presentation Notes
Salmela 2014



Työmaan ohjaus
• Kosteudenhallintasuunnitelman tarkastus.

• Kuivumisaikalaskelmien tarkastus –
huomioidaan, että laskelmien 
olosuhdeoletukset eivät vastaa todellisuutta.

• Työmaan olosuhdeseuranta.

• Sääsuojaus.

• Rakenteiden kosteudenmittaus.

• Työmaa-aikaisten vesivahinkojen 
toimenpiteet.

Rakennusvalvoja

KHK ja 
Urakoitsijan 

kosteusvastaava
Tilaaja/ 

rakennuttaja

14.6.202243 |

Presenter Notes
Presentation Notes
Esimerkkejä, hyvä –huono toteumaKokemuksia suunnittelun ja työmaan laadunvarmistuksen ohjauksestakosteudenhallinnan näkökulmasta- Timo Turunen – Rakennusfysiikkaseminaari 2021



TEHTÄVÄ: Kumpi ohjaa paremmin 
kosteudenhallintaa rakentamisessa – keppi vai 
porkkana?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 6924 3947 ja valitse mielestäsi 
parempi vaihtoehto.
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Ylläpito
• Opastus, seuranta sekä tarvittavat huolto- ja 

korjaustoimenpiteet.
• Huoltokirja.
• Miten käyttäjiä/ asukkaita opastetaan toimimaan:

• Vesivuototilanteissa?

• Sulkujen sijainnit

• Pintojen kastuessa normaalissa käytössä:
suihkussa, siivotessa

• Kastuneiden pintojen kuivaus,
huomioiden seinien ja kalusteiden vierustat.

• Erilaisia kosteusongelmia havaitessa?

• Esimerkkejä ilmoitettavista havainnoista ja
ilmoituskäytännöt.

Presenter Notes
Presentation Notes
Onko käyttäjät/asukkaat henkilökohtaisesti opastettu toimimaan vesivuototilanteissa? Esim. sulkemaan paineellisen veden ‐ Onko käyttäjät/asukkaat opastettu suihkun jälkeen mekaanisesti kuivaamaan kastuneet pinnat? ‐ Onko käyttäjät/asukkaat opastettu siivouksen yhteydessä ja mahdollisen veden kaatumisen jälkeen kuivaamaan nopeasti  ja tarkasti kaikki vesi pois, erityisesti seinien ja kalusteiden viereltä.



Kokemuksia kosteudenhallinnasta



Ongelmakohtia KHK:n tilauksessa
• Tehtävämäärittely:

• Liian suppea tai liian joustamaton

• ”Sovelletaan KK10:ä”

• Kosteudenhallintakoordinaattori otetaan mukaan liian myöhään.

• Kosteudenhallintakoordinaattori vaihtuu siirryttäessä työmaavaiheeseen.

• Kosteudenhallintakoordinaattori samalla myös valvoja tai erillinen henkilö – kumpi 
toimintamalli parempi?

Vinkki: Mahdollistetaan tilauksella 
KHK:n tarkoituksenmukainen 

ajankäyttö: riskialttiiden työvaiheiden 
sekä poikkeustilanteiden 

huomioiminen.
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Ongelmakohtia KHK:n näkökulmasta
• Hankkeessa ei ymmärretä koordinaattorin tehtävää ja vastuita.
• Kosteudenhallintaselvitys on laadittu lähinnä rakennusluvan saamista varten.
• Hankkeen muiden osapuolten tietämys kosteudenhallinnasta on välillä todella 

puutteellista.
• Sähköistä järjestelmää käyttävät osapuolet ajattelevat 

kosteudenhallintakoordinaattorin olevan järjestelmän kokonaisvaltainen ohjaaja, 
eivätkä toimi omatoimisesti.
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Ratkaisut ongelmiin
 Kiinnitä KHK hankkeeseen jo suunnitteluvaiheen alussa.
 Huomioi erityisesti suunnitteluvaiheen kosteudenhallinnan 

toteutumisen tarkastus sekä loppuvaiheen raportointi.
 Koordinaattori vastaa koko hankkeen kosteudenhallinnasta, 

ei vain työmaavaiheen.
 Kosteudenhallinnan tehtävät tilaus- ja suunnitteluvaiheessa!
 Huomioi hankekohtaisuus koordinaattorin ajankäytössä.
Muiden osapuolten koulutus.
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Rakennusvalvonnan huomioita – KHK -rooli
• Yksi henkilö / kaksi henkilöä per hanke – molempia tapoja käytetään, kumpikin toimii, kunhan rajapinnassa 

huolehditaan tietojen siirtymisestä.
• Viime aikaisia tapaukset, joissa koordinaattoria vaihdetaan useasti hankkeen aikana (?!?)

• Kentällä tapaa hyvin tehtävänsä hallitsevia kh-koordinaattoreita, mutta myös ns. nimellisiä toistaiseksi on 
liian paljon! Onko tehtävät selkeästi määritelty sopimuksissa? Mitkä ovat hänen tehtävänsä, roolinsa 
hankkeessa?

• Kh-koordinaattorin pätevyys-/täydennyskoulutus ja FISE-pätevyys toivottavasti tuo ryhtyville jotain kättä 
pitempää koordinaattorin kelpoisuuden arviointiin ja valintaan.

• Rakennusvalvonta ei arvio kelpoisuutta eikä hyväksy koordinaattoria, ohjaavaa keskustelua 
toki voimme käydä hankkeeseen ryhtyvän kanssa.

• Kh-koordinaattorin raportointi kosteudenhallinnan toteutumisesta.
• KENELLE (ryhtyvälle, ravalle)? Miksi raportoidaan, mitä raportoidaan, milloin raportoidaan?

Mitä raportin saaja odottaa raportilta?”

(Helsingin rakennusvalvonta –Kosteudenhallinta kuuluu kaikille –työpaja)
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Ongelmakohtia pääsuunnittelijan näkökulmasta
• Pääsuunnittelija kytketään hankkeeseen yleensä vasta lupavaiheessa.

• Hankkeen tavoitteisiin tai erityissuunnittelijoiden valintaan mahdollisuutta vaikuttaa.
• Pääsuunnittelijan työkenttä on vaativa ja halukkuutta tehtävään tarvetta vähemmän.

• Tehtävät kasautuvat harvoille erittäin työllistetyille osaajille.
• Tilaajan hankintaosaamisessa on puutteita.

• Asetetut laatukriteerit ja vähimmäisvaatimukset <-> osoitetut resurssit.
• Kaikkia vaatimuksia ei viestitä selkeästi.

• Ilmaantuvat hankkeen edetessä ilman, että niistä on alun perin sovittu.
• Palaute toisten suunnitelmien havaituista puutteista annetaan liian myöhään tai ei ollenkaan.
• Sisäilmakorjausten suunnittelun ensisijainen tavoite ja hankkeen vaadittu lopputulos ei aina sisäilmaltaan 

terve rakennus.

RIL:n kysely ja työpaja 2021 (alustavia tuloksia)

RIL:n YM:lle tekemä selvitys ”Pääsuunnittelijan roolin toteutuminen julkisissa korjaushankkeissa”
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https://sitowise-my.sharepoint.com/personal/laura_salo_sitowise_com/Documents/RILin%20kehitysty%C3%B6paja%20-%20Pienryhm%C3%A4.pptx?web=1


TEHTÄVÄ: Pääsuunnittelijalla on iso vastuu 
KK10:n mukaisten suunnitelmien 
aikaansaamisessa – Miten tilaaja voi vaikuttaa 
pääsuunnittelijan onnistumiseen 
tehtävässään?
Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 6924 3947 ja valitse 
vaihtoehdoista 1-2 sopivinta.  
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Alan toimijoiden kommentteja 1/2
• Rakennuttajakonsultin loppusanat: ”jos on palkattu osaava rakennesuunnittelija ja rakennusfysikaalinen 

suunnittelija, mihin tarvitaan KHK:ta?” – Huolestuttavaa.

• Menettelyohjeet esim. KVR-urakoiden osalta.

• Kevyt-allianssi ratkaisemaan allianssihankkeiden raskautta ja hankkeiden epärealistisia aikatauluja. 

• Tehtäväluettelo jo hankesuunnittelusta alkaen, KHK:lle, valvojille jne. 

• Urakoitsijat samalle viivalle urakkalaskennassa.

• Aliurakoitsijaketjun sekä rakennusosatoimittajaketjun hallinta.

• Rakenteiden kuivumisaikojen alustavat laskelmat urakkalaskentaan → urakoitsijan sitouttaminen. 

• Tarkkuus tarjouspyyntöihin ”sovelletun” KK10 käytössä.
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Alan toimijoiden kommentteja 2/2
• ”Sääsuoja pakolliseksi”: tarvitaan numeroita, jotka osoittavat suojausten käyttämisen tuovan etua niin 

laadussa kuin myös kokonaistaloudellisesti.

• Sääsuojauksen kustannuksiin otettava huomioon säästöpuoli parempien olosuhteiden ansiosta.

• Kosteudenhallintakortti, hankkimiseen kannustaminen hankinta-asiakirjoilla (esim. RALA-pätevyys).

• Koulutukset ja perehdytykset työntekijöille, henkilökohtainen taloudellinen vastuu, putkimiehille 
pätevyysvaatimukset.

• Työaikaisten raporttien siirtäminen käyttäjille → elinkaariajattelu. 

• Seuranta, valvonta ja dokumentointi ovat päivittäistä tekemistä, reaaliaikaista.

• KK10 raporttien hyödyntäminen, nyt huonosti hyödynnetty. 

• Laadunvarmistuksen näkyvyys.

• IOT ja älyratkaisut: valvonta ja mittaus. Asukkaille mahdollisuus saada asunnostaan dataa rakentamisen ja 
korjaustöiden jälkeen. (Helsingin rakennusvalvonta - Kosteudenhallinta kuuluu kaikille -työpaja)
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TEHTÄVÄ: Miten tilaaja voi motivoida hyvään 
kosteudenhallintaan työmaalla?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 6924 3947 ja valitse 
vaihtoehdoista 1-2 sopivinta. 
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Yhteenveto ja kysymysten käsittely



Yhteenveto
• Kosteudenhallinnan ohjeistukset hajanaisia.

• Uusia säädöksiä ja suunnitteluohjeita osattava soveltaa ja tarkentaa 
hankekohtaisesti.

• Tilaajien ja rakennusvalvontojen vaatimuksissa ja toimintatavoissa 
vaihtelevuutta.

• Tilaajan rooli merkittävä hankkeen kosteudenhallinnan onnistumisen 
kannalta.

• Luodaan hankkeelle kosteudenhallinnan ”roadmap” heti alussa.

• Kosteudenhallintakoordinaattori tilaajan edustajana.
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Tulevia kehityssuuntia
• Ilmastotavoitteiden asettamat vaatimukset.
• Käytäntöjen yhtenäistäminen.
• Loppuraporttien kehitys.
• Korjausrakentamisen toimintaohjeet.
• Sääsuojan käytön rutinoituminen.
• Uudet digitaaliset työkalut työmaan kosteudenhallintaan.
• Kosteudenhallintakoordinaattoreiden pätevöityminen.
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Kirjallisuutta
• RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen.

• YMa 782/2017 Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.

• Ympäristöministeriö (2020). Rakennusten kosteustekninen toimivuus.
Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.

• Ympäristöministeriö (2019) Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten 
korjaus.

• Kuivaketju10 –ohjekortit.

• FISE Oy (2018). Kosteudenhallintakoordinaattori – pätevyysvaatimukset
PowerPoint-esitys (fise.fi).

• Rakentamisprosessin kosteudenhallinta, - rakennuttajan laatuvalinnat,
suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä 2013.

• Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäväluettelo, Jutta Vakkuri, 2020 
Kandidaatintyö.

• PowerPoint-esitys (rakennusteollisuus.fi).
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http://kuivaketju10.fi/#toimintaohjeet
https://fise.fi/wp-content/uploads/2018/09/FISE-Kosteudenhallintakoordinaattori-p%C3%A4tevyysvaatimukset-030918.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/koulutus--ja-esitysaineistot/2017/kiertue/kuivaketju10.pdf
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