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TEHTÄVÄ: Mitä tahoa edustat 
tilaisuudessa?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  
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Kosteusongelmien laajuus ja syyt

Eurostat tilasto 2020 - EU-SILC survey
4,5 % Suomen asunnoista selvä kosteusvahinko

Kuva: Fraunhofer IBP 2016, Harri Vähäkangas / Yle 2019
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Lait ja asetukset
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
• 117 c, Rakennuksen terveellisyys:

• rakennuksesta ei saa aiheutua haittaa terveydelle esim. 
rakennuksen osien ja rakenteiden kosteudesta johtuen.

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

• Mm. tavoitteena parantaa rakentamisen laatua ennaltaehkäisemällä 
ongelmia. Hankkeiden osapuolet velvoitettuja yhteistyöhön.
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Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen ja sisältö (13 §)

• Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta.
• Suunnitelmassa on nimettävä rakennustyömaan kosteudenhallinnasta vastaavat rakennusvaiheen 

vastuuhenkilöt.

Rakennustuotteiden ja -osien suojaus (14 §)
• Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava rakennustuotteiden ja keskeneräisten rakennusosien
• suojaamisesta kastumiselta ja epäpuhtauksilta työmaavarastoinnin ja rakentamisen aikana.

Rakenteiden kuivuminen ja kuivatus (15 §)
• Rakennuskosteuden kuivumisasteen on mahdollistettava rakenteiden peittäminen kuivumista 

hidastavalla ainekerroksella, pinnoitteella tai rakenteella vaurioita aiheuttamatta.
• Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava kosteusmittauksin rakenteiden asianmukaisesta 

kosteuspitoisuudesta ennen seuraavaa työvaihetta.
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Ympäristöministeriön asetus rakentamista 
koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015)
Kosteudenhallintasuunnitelman sisältö (15 §)

• Rakennusaineiden ja –tuotteiden sekä rakennusosien 
suojaus sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta 
haittavaikutuksilta.

• Kosteudensuojauksen toteutus ja rakenteiden kuivumisen 
varmistaminen.
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1. Rakennusfysikaalisia perusteita



Rakennusfysikaalisia perusteita: prosessikaavio
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PROJEKTIVAIHEEN 
MUKAINEN 
TARKKUUSTASON 
PÄIVITYS



Rakennusfysikaalisia käsitteitä
• Kastepiste

• Absoluuttinen kosteus, kyllästyskosteus, suhteellinen kosteus

• Kondensoituminen, kondenssieristys

• Rakennuskosteus

• Konvektio ja diffuusio

• Kapillaarisuus

• Lähes nollaenergiarakentaminen
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Rakennuksen kosteuslähteet

YO_2016_Kuntotutkimusopas.pdf (valtioneuvosto.fi)
Sisäilman mitoitusolosuhteet | Rakennusfysiikka | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75517/YO_2016_Kuntotutkimusopas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka/kosteusanalysointimenetelma/sisailman-mitoitusolosuhteet-2/


Rakennusfysikaalisia perusteita 1

RT  05-10710  Ulkoilman keskimääräinen 
suhteellinen kosteus ja kosteuspitoisuus (g/m3 ) 
eri vuodenaikoina. 

• Absoluuttinen kosteus
• Suhteellinen kosteus
• Kastepiste
• Kyllästyskosteus

RT 05-10710 Vesihöyryn määrä (g/m3 ) ilman 
lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mukaan



Rakennusfysikaalisia perusteita 2
• Kondensoituminen, kondenssieristys

BUILD UP Skills Finland –hanke, Tampereen teknillinen yliopisto
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TEHTÄVÄ: Missä rakenneosassa 
kosteuden siirtyminen konvektiolla 
on merkittävä ilmiö?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  
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Rakennusfysikaalisia perusteita 3
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Rakennusfysikaalisia perusteita-4
• Kapillaarisuus

Maa-ainesten hygroskooppinen 
tasapainokosteus*

Maa-ainesten kapillaarinen 
tasapainokosteus*

*Rantala, J. Maanvaraisten rakenteiden toiminta ja korjaukset sisäpuolelta. TTY, rakennustekniikan osasto2000. ISBN 952-15-0514-1
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TEHTÄVÄ: Alapohjien 
kosteusvaurioiden yleisin syy?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  
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2. Työmaan kosteusriskien hallinta



Toimintamallin 
periaate



Toimintamallin vaiheet/osapuolet
Työmaavaihe, urakoitsijat
• Ei lisätyötä, vaan asiat kerralla kuntoon!

• Laajasti detaljisuunnittelua
• Riskipaikat tunnistettu 

etukäteen
• Suunnittelun ja 

työmaatoteutuksen 
yhteistyön lisääntyminen

• Selusta turvattu-> 
riskipaikkojen onnistunut 
toteutus dokumentoitu



Urakoitsijan tehtävät
Laadunvarmistuksen ja kosteudenhallinnan 
erityistehtävät

 Laatii kosteudenhallintasuunnitelman tilaajan 
teettämän kosteudenhallintaselvityksen pohjalta.

 Huolehtii oman työnsä ja työmaan 
laadunvalvonnasta.

Pää- ja aliurakoitsijoiden välisissä sopimuksissa on 
selkeästi määritelty ja sovittu kosteudenhallintaan 
liittyvien tehtävien hoito ja työnjako.



Kuivaketju10-tehtävät

15.6.202222 |



TEHTÄVÄ: Kokemuksesi kuivaketju 
10 -järjestelmästä?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  
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Toteutustietojen siirto ylläpitoon
• Rakennuksen erityispiirteet tai poikkeukselliset kosteusrasitukset

• Huoltokirja

• Riskipaikat ja seurantaohje

• Ylläpidon ja huollon toimenpiteet

• Tarvittaessa rakenteiden tarkastusjaksot ja –ohjeet

• Kosteushälyttimet

• Vesivuotojen toimintaohjeet

• Vastuuhenkilö

• Tarkastusraportit
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Rakennuksen vastaanotto
• Vastaanottotarkastus

• Väliluovutus

• Vastaanottotarkastustilaisuus

• Asiakirjat

• Käyttöönotto ja opastus

Huoltokirja ylläpidon tukena
Ylläpito Huoltokirjan laadinta Huoltokirjaan osio, jossa on esitetty vaatimukset niistä riskilistan 

riskeistä, joihin liittyy ylläpitotoimia. Huoltokirjassa tulee esittää 
vaadittavat säännölliset tarkastukset ja huoltotoimenpiteet. 
Kirjan tulee sisältää tiedot rakennusosien käyttöaikatavoitteista, 
arvioiduista kunnossapitojaksoista sekä 
kunnossapitotoimenpiteistä.
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Laadunvarmistus
• Kosteusmittaukset

• Lämpökuvaukset

• Tiiveysmittaukset

• IV-mittaus ja -säätö, toimintakokeet
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TEHTÄVÄ: Annetaanko rakennuksen 
vastaanottoon riittävästi aikaa? 
Pohdi vastatessasi 
laadunvarmistusta, KK10 tehtäviä, 
P1-siivouksia yms.

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  

15.6.202227 |

http://www.menti.com/


Kosteudenhallintasuunnitelma
• Kosteudenhallinnan laatutavoitteet

• Kosteusriskien kartoitus

• Kuivumisaika-arviot

• Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely

• Kastumisen estäminen 

• Rakenteiden kuivumisolosuhteet

• Kosteudenmittaussuunnitelma

• Organisointi, seuranta, valvonta

• Dokumentointi

YM asetus (782/2017)
• Vastaavan työnjohtajan on 

huolehdittava työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelman 
laatimisesta.

• Kosteusvastaava nimettävä.



TEHTÄVÄ: Mihin ongelmiin olet 
törmännyt kosteudenhallintasuunnitelmaa 
laadittaessa?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja kerro lyhyesti 
kokemistasi ongelmista.
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Kosteusriskien kartoitus ja arviointi
• Lähtötiedot: Suunnitteluvaiheen kosteudenhallinnan riskiarvio.

• Kartoitus: Riskialttius rakenteen kosteusteknisen toiminnan ja 
työmaatoteutuksen kannalta, rakennedetaljeittain.

• Koonti: Toteutuksen kannalta riskialttiit rakenteet, tuotteet ja 
materiaalit sekä kunkin kohdalle toimenpiteet.
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Kuivaketju10-riskilista
1. Rakennusten ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa 
perustuksia ja lattiarakenteita.

2. Sadevesi tunkeutuu ulkoseinärakenteen sisälle.

3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen
vuotokohdista yläpohjaan.

4. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerrosten 
vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, 
jonne sitä tiivistyy vedeksi.

5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista 
ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään 
rakenteisiin.

6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat 
kiinteistöön laajoja vesivahinkoja.

7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus 
vaurioittaa ympäröivät rakenteet.

8. Kosteiden betonirakenteiden
päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin 
turmeltumisen.

9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen 
vaurioittaa rakennuksen.

10. Huonolla ylläpidolla ja huollolla rakennus 
rapistuu hitaasti mutta varmasti.



Kriittisiä kohtia – ulkopuoliset rakenteet
• Pihavesien ja kattovesien hallittu poisjohtaminen, sadevesikaivojen oikea malli ja 

viemärien riittävä koko.

• Tulvareitit pihoille.

• Pihakansien ja terassien vedeneristys ja vesienpoisto.

• Katutason ja sisätilojen väliset sokkelit.

• Pihavesien pääsy lattian sisälle ja lattian alusrakenteiden kuivuminen ja kuivana pysyminen.
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Kosteusriskit maanrakennus- ja perustusvaiheessa sekä niiden hallinta

Rakennusosa/-vaihe Riski ja sen huomiointi suunnitteluvaiheessa ja ohjeistus toteutusvaiheeseen

Maaperä ja 
perustukset

Maaperän kuivatus ja 
kaltevuus/pintavesien 
ohjaaminen 
rakennuksen ympärillä

Riski: Pintavesien ohjautuminen rakennukseen. 
Huomiointi: Suunnitelmissa määritetään maaperän kaltevuus ja huomioidaan pintavesien ohjaus. 
Työaikainen ohjeistus: Tarkistetaan maanpinnan kaltevuus ja pintavesien ohjautuvuus poispäin rakennuksesta. 
Kaltevuuden oltava vähintään 1:20 kolmen metrin etäisyydellä rakennuksesta.

Kapilaarikerros Riski: Kosteuden kapilaarinen nousu maaperästä rakenteisiin.
Huomiointi: Suunnitellaan rakenteet ja niiden liitokset niin, että veden kapilaarinen nousu pintarakenteisiin ei ole 
mahdollista. Kapilaarikerroksen alapintaan asennetaan salaojaputkisto ja yläpintaan tuuletusputkisto.
Työaikainen ohjeistus: Tarkistetaan kapilaarikerrosaineksen laatu ja kerrospaksuus. Täyttötyöstä tehdään malli.

Salaojitus Riski: Tukkeutunut tai liitoksistaan vuotava salaojajärjestelmä.
Huomiointi: Suunnitelmissa määritetään salaojaputkille- ja kaivoille materiaalivaatimukset, järjestelmän sijainti ja kaadot. 
Työaikainen ohjeistus: Tarkistetaan salaojituksen asennus ja toimivuus kuvaamalla salaojalinjat asennuksen jälkeen. 
Asennuksen aikana tarkistetaan kallistukset ja liitokset. Asennuksista tehdään malli.

Tarvittaessa tehtävä 
vedenpainelaatta

Riski: Pohjaveden nousu rakenteisiin, halkeamat laatassa, kosteuden nousu maaperästä.
Huomiointi: Suunnitellaan rakenne siten, että estetään riskien toteutuminen. Kiinnitetään huomioita läpivienteihin ja 
liitoksiin. Tehdään tarvittavat detaljikuvat ja valitaan materiaalit, joissa ei riskiä.
Työaikainen ohjeistus: Huolehditaan toteutusvaiheessa hyvästä työtavasta. Kaikki liittymäkohdat ja rajapinnat tiivistetään 
huolellisesti ja käytetään ns. radontiivistyskaistoja ja lisäksi kaikki raot tiivistyskitataan ilma/vesihöyrytiiviiksi.

Pihakannet Riski: Sadevedet ohjautuvat rakenteisiin. 
Huomiointi: Kallistuksien ja liittymien määritys suunnitelmissa. Vanhan pihakannen 
järjestelmiin. 
Työnaikainen ohjeistus: Tarkistetaan pinnan kaltevuus ja pintavesien ohjautuvuus 
toteutetaan rakennetyyppien sekä ko. asiakirjan vaatimusten mukaan.

vesieristeen limittyminen uusiin 

rakennuksesta pois. Vedeneristys 

Kellarin seinät Riski: Kapilaarisen kosteuden siirtyminen rakenteisiin. 
Huomiointi: Suunnitelmissa varaudutaan kapilaariseen kosteuteen ja 
Työnaikainen ohjeistus: Tarkistetaan mahdollisen vedenpainelaatan 
vesieristetään. Vedeneristyksestä tehdään malli.

tehdään 
liittymät 

detaljit läpivienneistä ja liitoksista. 
seinärakenteisiin. Seinärakenteet 



Kriittisiä kohtia – katot, seinät
• Lasikatot ja niiden liittymät, kyntetilojen tuuletus ja 

vedenpoisto

• Seinien rakenteiden ja liittymien toimivuus

• Ulkovaipparakenteiden tuuletusväliin pääsevän veden 
hallittu ulosjohtaminen ja tuuletus, tuuletusvälin auki 
pysyminen, esim. tiiliverhoillut ulkoseinät

• Vedeneristyksen toimivuus rakenteiden 
liikuntasaumoissa

• Räystäsliittymien toimivuus
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Kosteusriskit ja niiden hallinta katoissa ja julkisivuissa
Katon kaadot Riski: Veden "seisominen" vesikatolla. 

Huomiointi: Mahdolliset kallistusvalut tai kevytsorakallistukset esitetään suunnitelmissa. 
Työnaikainen ohjeistus: Ennen vedeneristystä ns. pohjien katselmus, jossa todetaan ja tarkastetaan mm. kallistukset. 

Aluskate Riski: Veden kulkeutuminen rakenteisiin. 
Huomiointi: Aluskatteen oltava tiivis. Sen on toimittava vedenpitävästi ilman varsinaista vesikatetta. 
Työnaikainen ohjeistus: Asennustarkastuksen työmaalla ja oikeiden materiaalien käyttö. Aluskatteettomia vesikattoja, kuten huopakattoja, 
koskevat samat tiiveysvaatimukset kuin aluskatettakin.

Vesipellitykset Riski: Vuodot pellityksissä, kiinnityksen pettäminen. 
Huomiointi: Peltien kallistukset vähintään 1:6. Katteiden pellitykset kiinnitetään huomioiden tuulen imu tai paine ja mahdollisissa rei’issä
liikevara. Vaakapintojen kiinnitysruuveissa joustavat säänkestävät tiivisteet. Katteiden suojapellitykset katteiden päälle irti kermeistä. 
Työnaikainen ohjeistus: Asennustarkastukset, pellityksistä tehdään mallityö. 

Julkisivun liitokset, 
liittymät ja 
läpiviennit

Riski: Sade- ja sulamisveden tunkeutuminen rakenteisiin. 
Huomiointi: Liitoksien, liittyminen ja läpivientien detaljisuunnittelu. 
Työnaikainen ohjeistus: Kuvat tarkistettava työmaalla. Mallitöiden teko, työnaikaset tarkastukset

Kondensaatio
/tiivistymisriskit, 
ilmavuoto prosessi 

Riski: Kondessikosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
Huomiointi: Suunnitelmat läpivientien, ikkuna- ja oviaukkojen sekä rakennetyyppien välisten liitosten ilmatiiviistä toteuttamisesta. 
Työnaikainen ohjeistus: Toteutuksen valvonta ja seuranta työmaalla höyrynsulun asennuksen tarkastukset ja mallityöt. Ilmatiiveyden 
varmistaminen tiiveysmittauksella. 

Julkisivupinta Riski: Sade- ja sulamisveden tunkeutuminen rakenteisiin. 
Huomiointi: Julkisivupintaan tai heti sen taakse yhtenäinen roiskevedenpitävä kerros/pinta, joka estää veden tunkeutuminen rakenteeseen. 
Työnaikainen ohjeistus: Asennuksen tarkastukset.

Ulkoseinien ja 
yläpohjan tuuletus

Riski: Kosteuden kerääntyminen rakenteisiin. 
Huomiointi: Suunnitelmissa määriteltävä riittävät tuuletusvälit tarvittaviin rakenteisiin. 
Työnaikainen ohjeistus: Suunnitelmien ja toteutuksen tarkastamisella varmistetaan, että tuuletusvälit ovat riittäviä ja auki. 

Saumat ja niiden 
tiivistäminen

Riski: Sade- ja sulamisveden tunkeutuminen rakenteisiin. 
Huomiointi: Detaljikuvat liitoksien saumoista ja niiden toteutuksesta. 
Työnaikainen ohjeistus: Rakenteellisten liikuntasaumojen sekä muiden irrotettujen rakenneosien irroituskaista-alueet sekä liikevarat tulee 
varmistaa. Vastapeltien kittauksiin huomiota. 

Lämpösillat/
kylmäsillat 

Riski: Kondessiokosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
Huomiointi: Tarkastettava suunnitelmat kylmäsiltojen varalta. 
Työnaikainen ohjeistus: Asennusten aikaiset tarkastukset ja valvonta. Tarvittaessa lämpökuvaukset.



Kriittisiä kohtia, välipohjat

Kosteusriskit ja niiden hallinta välipohjissa
Välipohjarakenteet Välipohjat Riski: Riskinä rakennusaikanen kosteus. 

Huomiointi: Määritettään etukäteen tarvittava kuivatusaika, tarvittavat 
kosteusmittaukset ja raja-arvot. 
Työnaikainen ohjeistus: Varmistutaan kosteusmittauksin rakenteen sopivasta 
kosteuspitoisuudesta ennen päällystämistä. Varmistetaan tarvittavat 
kuivamisolosuhteet (lämpötila ja RH).
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Kriittisiä kohtia – tilat
• IV-konehuoneiden rakenteet

• Märkätilat

• Rakenteiden kuivumismahdollisuus valmiissa 
rakennuksessa

• Homehtumiselle alttiiden materiaalien välttäminen 
huonosti tuulettuvissa tiloissa 

• puupintainen vaneri,
• kartonkipintainen kipsilevy, yms.

• Rakenneratkaisut, joista ei ole aiempaa kokemusta
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Esimerkkinä vedeneristys
Asennettu vedeneriste irti alustastaan olevalle pinnalle
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Kosteusriskit ja niiden hallinta korkean kosteusriskin tiloissa

Kosteat tilat Vedeneriste Riski: Vedeneristeen halkeaminen, liian ohut kerrospaksuus, eriseen irotaminen alustasta, 
(tilat joissa korkea vesieriseet rikkoutuminen. 
kosteusrasitus) Huomiointi: Vedeneristeen valinta - elastisuusominaisuudet valitaan pituuden ja paksuuden 

vaihtelun mukaan. Määritetään pinnoitus kosteuden pitoisuuteen ja tehdään tarvittavat mittaukset. 
Työnaikainen ohjeistus: Alustan riittävän kuivuuden varmistaminen kosteusmittauksin. Riittävän 
kerrospaksuuden tarkastaminen mittauksin. Valmiin pinnan suojaus eristeen rikkoutumisen 
estämiseksi. 

Lattia Riski: Veden "seisominen" lattiapinnoitteen päällä", kosteuden kulkeutuminen rakenteisiin 
läpivientin kautta. 
Huomiointi: Määritetään lattian kaltevuuden suunnitelmissa. Asennetaan ainoastaan 
välttämättömät läpiviennit. Läpiviennit tehtävä riittävän etäälle roiskevesialueelta lukuun ottamatta 
lattiakaivoja. Detaljit kynnyksen ja läpivientien toteutuksesta. 
Työnaikainen ohjeistus: Lattiakaatojen tarkistaminen, kynnysrakenteen tarkastus, läpivientien 
tarkastus.

Seinät Riski: Höyrynsulku ulkoseinillä - lisääntynyt riski kastepisteelle (jääminen kahden tiiviin pinnan 
väliin). 
Huomiointi: Asennetaan ainoastaan välttämättömät läpiviennit. Läpiviennit tehtävä riittävän etäälle 
roiskevesialueelta lukuun ottamatta lattiakaivoja. 
Työnaikainen ohjeistus: Suunnitelmien tarkistus työmaalla, asennusten tarkistus.

Ilmanvaihto Riski: Kosteuden kertyminen tilaan ja siirtyminen rakenteisiin. Viileiden pintojen aiheuttama 
kondessiriski. 
Huomiointi: Märkätilojen riittävä tulo- ja poistoilmamäärä on varmistettava mittauksin. Oikein 
mitoitetun ilmanvaihdon pitäisi kuivattaa märkätilan pinnat käytön jälkeen n. puolessa tunnissa. 
Työnaikainen ohjeistus: Tulo- ja poistoilmamäärämittaukset tehtävä ennen tilojen käyttöönottoa.



Kriittisiä kohtia - työmaa
• Materiaalien kastumisen estäminen kuljetuksen, varastoinnin, 

asentamisen ja työn aikana sekä rungon kuivumisvaiheessa.

• Kipsilevyseinien kastumisen estäminen.

• Valmiudet seurata ilman ja rakenteiden kosteuden 
(sensoritoimittaja tiedossa).

• LV-putkistoissa ja kalusteissa mahdollisesti esiintyvien 
vuotojen hallittu havainnointi.

15.6.2022

Helsingin Jätkäsaareen rakentuvan 100 
miljoonan euron Wood Cityn puukerrostaloista 
on löytynyt hometta – Mikrobivauriot ovat olleet 
tiedossa jo puoli vuotta - Koti | HS.fi40 |

https://www.hs.fi/koti/art-2000005442247.html


Kosteusriskit ja niiden hallinta asennusvaiheessa
Asennukset Vesiputket Riski: Vesiputkien rikkoutuminen ja veden vuotaminen 

rakenteisiin. 
Huomiointi: Vuotovahtien asennus. Käyttövesiputket 
asennetaan suojaputkeen. 
Työnaikainen ohjeistus: Vesiputkien koeponnistus ennen 
käyttöönottoa. 

Ilmanvaihto Riski: Kosteuden kertyminen rakenteisiin. 
Huomiointi: Ilmanvaihto tulee mitoittaa rakennuksen 
käyttötarpeen ja käyttäjien määrän perusteella. 
Työnaikainen ohjeistus: Riittävä ilmanvaihto on tarkastettava 
mittauksin. 

Aukkojen sijoitus 
tiloissa

kosteissa Riski: Kosteuden ja veden siirtyminen rakenteisiin läpivientien 
kautta. 
Huomiointi: Läpiviennit tehtävä riittävän etäälle 
roiskevesialueelta lukuun ottamatta lattiakaivoja.
Työnaikainen ohjeistus: Asennusten ja tiivistysten tarkastus

Tunnistetaan arat 
detaljien 
suunnittelukohdat 

Liitosdetaljit, vesikattodetaljit, 
läpivientien detaljit, ikkuna- ja 
oviaukkojen sekä 
rakennetyyppien välisten liitosten 
ilmatiivis toteutus

Vaaditaan detaljien kuvaus ja piirustukset. Liitosdetaljit 
vähintään 1:5 mittakaavassa. Huomioidaan valmistajien 
työohjeet. 

Materiaalien valinta Materiaalit Käytetään materiaaleja joista on kokemusta ja jos ei ole, niin 
selvitetään riskit. Materiaalien varastointiin ja sääsuojaukseen 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Huomioitava valmistajien 

41 | 15.6.2022
ohjeistukset ja selostukset. 



Erityisesti huomioitavaa, esim. työmaalla
Muita kosteusriskejä ja niiden hallintaa

Muut ohjeet • Rakennusmateriaalit on varastoitava työmaalla siten, että ne eivät altistu sateelle tai maaperästä 
työmaalle nousevalle kosteudelle. 
toteutusta • Rakennusmateriaalit on peitettävä esim. kevytpeitteellä tai katoksella, jotta ne eivät pääse kastumaan. varten. 

• Työmaalle toimitettava rakennusmateriaali on tilattava siten, että se päästään asentamaan paikalleen 
Mihin työmaan mahdollisimman nopeasti, jotta sen varastointiaika jää mahdollisimman lyhyeksi.
on kiinnitettävä • Työmaan on huolehdittava sadevesien poistosta ja hallinnasta aktiivisesti.
erityistä 
huomiota? •

•

•

•

Vastaavat työnjohtajat vastaavat kohteensa kosteudenhallinta toimenpiteistä.
Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennusluvan alainen alue kierretään päivittäin mahdollisen sateen 
tai vesivuodon aiheuttamien vahinkojen varalta ja tarvittaessa puutteisiin reagoidaan välittömästi.
Pinnoitettavien rakenteiden kosteuspitoisuus on mitattava ennen päällystämistä ja varmistuttava, että 
rakenteen kosteuspitoisuus on alle kohteelle määritettyjen raja-arvojen.
Kuivaketju10-ohjeistusta ja todentamista sovelletaan niiltä osin kuin se on mahdollista.

15.6.202242 |



Esimerkkinä vesivahinko
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TEHTÄVÄ: Minkä kriittisen kohdan 
toteutus aiheuttaa eniten ongelmia?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  

15.6.202244 |
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Työvaiheiden riskien minimointi 
tehtäväsuunnittelulla

• Suunnittelijan hyvään tapaan kuuluu viestittää selkeästi 
siitä, millaiset rakenneratkaisut ovat ”mukautettuna” ja 
”kohteeseen sovellettuna” riskeille alttiit.

• Työmaasuunnittelun ja laadunvarmistuksen rooli 
asianmukaisessa toteutuksessa on suuri:

• Varmistetaan, että suunnitteluohje on ymmärretty oikein

• Varmistetaan, että ohjetta on mahdollista toteuttaa 
kaikissa työkohteissa.

• Pyydetään tarvittaessa lisäohjeistusta.

• Mestatarkastukset ja työmiesten palautteet haasteista 
dokumentoidaan.

• Tilaaja vastaa sellaisesta työkulttuurista missä laadun 
kannalta tärkeän tiedon kulku on mahdollinen riittävän 
työajan ja projektiorganisaation puitteissa.

15.6.202245 |



Riskien minimointi
Ongelma: Rakennuksen nurkkiin 
tiivistyy kosteutta

BUILD UP Skills Finland –hanke, Tampereen teknillinen yliopisto

Ongelma: Talvibetonoinnista aiheutuva kosteusrasitus

BUILD UP Skills Finland –hanke, Tampereen teknillinen yliopisto

15.6.202246 |



Työmaan kosteusriskien hallinta
1. Rakennesuunnitelmien 
vastaanottotarkastus 
varmistetaan ratkaisujen 
asennusaikainen
kosteusturvallisuus 

2. Työmaan suunnitteluvaihe 
määritellään 

kosteusturvallisuuden ja 
seurannan toimenpiteet

3. Työmaan seurantavaihe
• Jatkuu päivittyvän tiedon 

perusteella
• päättyy päivitetyn tiedon 

luovuttamisella elinkaarihuollon 
tahoille

15.6.202247 |



Esimerkkinä suunnitelmakatselmus, riskilista
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Aikataulut
Rakennesuunnitelmien vastaanottotarkastuksessa:
• Millaisilla oletuksilla tavoitteet ja ohjeet määritelty?
• Ovatko oletukset, tavoitteet ja ohjeet toteutettavissa?

Työmaan suunnitteluvaiheessa varmista tilaajan että seuraavat tekijät huomioitu 
kokonaisaikataulussa:

• Kosteudenhallintasuunnitelma tehtävät
• Kuivumisajat
• Muut rakennuspaikkaan, arkkitehtonisiin, rakenne- ja materiaaliseikkoihin liittyvät 

erikoisvaatimukset
• Mahdolliset häiriötekijät ja niiden vaikutukset (kastuminen)

Työmaan aikataulu ja siinä pysyminen on yksi hankkeen tärkeimpiä edellytyksiä.

15.6.202249 |



Tahdistavat työvaiheet

Alapohjien ja 
pintabetonien valut 
valmiit

Lämmityksen 
aloitus

Kuivatuksen kesto 
lohkoittain

Kosteutta sisältävät 
työvaiheet

Runko-kattovaiheen 
yksityiskohtainen aikataulutus

Sääsuojan pystytys ja 
purkaminen

Vaipan vedenpitävyys 
mahdollisimman nopeasti

Lattiapäällysteiden asennuksen aloitus

15.6.202250 |



2. Materiaalien kosteudenhallinta



TEHTÄVÄ: Oletko ollut tilanteessa, 
jossa betonilattian hidas kuivuminen 
on aiheuttanut ongelmia?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  

15.6.202252 |
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Betoni: kuivumisaika-arviot ja päällystettävyys 1/2
Materiaaliominaisuudet: 
koostumuksesta 
huokosrakenteeseen

Työmaamenetelmät:
jälkihoito ja 
säältäsuojaus

Rakenteen 
ominaisuudet ja 
olosuhteet

Ympäristön olosuhteet

Nilsson 1980; Hedenblad 1995 teoksessa Merikallio, T. 2009, s. 22.
Kuvitukset: HAMK, Rakennusfysiikan jatkokurssi. Korkeamäki T., Rodionova K.
rudus.fi | Betonin paikallavaluohjeita.pdf 
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https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4656
https://www.rudus.fi/Download/23943/Betonin%20paikallavaluohjeita.pdf


Betoni: kuivumisaika-arviot ja päällystettävyys 2/2
• Kuivatettavat rakenteet

• Kuivumisaika-arviot

• Kuivumisen varmistaminen

• Olosuhdehallinnan vaikutus
Video: HAMK, Rakennusfysiikan jatkokurssi. Korkeamäki T., Rodionova K. Lähteet:
1. Björkholtz, D. 1997. Lämpö ja kosteus: rakennusfysiikka. Helsinki: Rakennustieto Oy.
2. Hedenblad, G. 1995. Fuktsäkerhet i byggnader. Uttorkning av byggfukt i betong – 

Torktider och fuktmätning. Byggforskningrådet T12:1995.
3. Merikallio, T. 2009. Betonilattian ”riittävän” kuivumisen määrittäminen 

uudisrakentamisessa. Espoo: TKK Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitoksen 
väitöskirjoja  TKK-R-VK4

4. Sjöberg, A. 2001. Secondary emission from concrete floors with bonded flooring 
materials. –effect of alkaline hydrolysis and stored decomposition products. Göteborg: 
Chalmers University of technology. Department of Building Materials.

15.6.202254 |



Betonin kuivuminen
• Kuivatettavan veden määrä riippuu käytetystä

vesisementtisuhteesta ja jälkihoidosta (hydrataatioasteesta).

• Entä, jos betonirakenne kastuu kuivumisvaiheessa?

 Kosteuden liike voi pysähtyä rakenteessa tai kosteus voi liikkua
“väärään suuntaan”.

 Tärkeää huolehtia pintaosan riittävästä kuivana pysymisestä, 
jotta kosteus kulkeutuu pintaan ja haihtuu rakenteesta!

15.6.202255 |



VN.FI

Betonilattian kuivuminen
• Suhteellinen kosteus

päällystettävyyden
arvioinnissa.

• Mikä on riittävän kuiva?

• Materiaalivalmistajien ohjeet
ja takuut.



TEHTÄVÄ: Osataanko 
kosteudenhallinta puukerrostalojen 
rakentamisessa?

Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  

15.6.202257 |
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Puu: kosteushallinta materiaalin ehdoin
Säältä suojassa olevat puuosat kuivatetaan hallitusti 
ja hitaasti ulkoilman kosteudelle tai sateelle 
altistumisen jälkeen

Varmistetaan, että suunnitelmissa on 
esitetty vesiputkien vaurioitumisen 
havainnoinnin menetelmät ja 
työmaavaiheen laadunvarmistus 
menetelmät

Varmistetaan, ettei 
rakenteissa ole veden 
kertymiselle alttiita rakoja 

Kastuneiden rakenteiden kuormittaminen 
suunnittelijan arvion perusteella

Suomen olosuhteissa 
rakentaminen säältä suojassa

Varmistetaan, että on saatu 
suunnittelijan ohjeistus eri 
materiaaleja yhdistävien liitosten 
laadunvarmistukselle ja käsittelylle 
ongelmatilanteissa 

Dokumentoidaan valokuvin ja 
paikannetaan suunnitelmiin piilossa 
olevien vesijohtojen asennukset. 

Rodionova, K. (2021) Adapting our buildings for circular
economy: harnessing risks and opportunities of structural

timber. MSt
dissertation. University of Cambridge.
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Työmaaolosuhteiden hallinta
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Rakenteiden kastumisen estäminen
• Rakennuksen vaipan ummistus
• Lämmitys
• Suojaukset - sääsuoja
• Vesikaton väliaikaiset sadevesiviemärit
• Timanttiporausten työmenetelmät
• Vesiletkujen eheys
• Laastiasemat
• Rakenteilla olevien putkien suojaus
• Toimenpiteet vesivahingoissa

15.6.202260 |



Esimerkkinä väliseinät 1/2
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Esimerkkinä väliseinät 2/2
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Sääsuoja
• Vesikattotyöt suoritetaan tehdasvalmisteisessa sääsuojassa

• estää vesi- ja lumisateen pääsy rakenteisiin myös tuulisella säällä
• Sääsuoja tarkastetaan ennen työvaiheiden aloittamista sekä 

jokaisen työpäivän päätteeksi
• Huomioidaan kosteuden kondensoituminen 
• Päältä valuvien vesien ohjaus ja poisto

15.6.202263 |



Rakenteiden ja materiaalien suojaus - tehtävä
Mieti seuraavien materiaalien säilytys:

• Laastit

• Raudoitteet

• Runkopuutavara

• Kalusteet

• Kuivabetoni

• Puuikkunat ja –ovet

• Matot

Ratu S-1232
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Rakenteiden ja 
materiaalien suojaus
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Esimerkkinä kivivilla vesisateessa
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Kosteusmittaukset

• Porareikä- tai näytepalamenetelmä
• Väärin toteutettuna mittaus ei täytä hyvän 

rakentamistavan edellytystä.
• Arviointisyvyyden ohjeistusten puutteet
• Ylemmän arviointisyvyyden raja-arvot ja olosuhdehallinta
• Mittaajan pätevyys

• Mittauspöytäkirja (RT 14-10984)
• Mittauksen kokonaistarkkuuden ja virhelähteiden 

arviointi?
• Mittauslämpötila huomioitu?
• Mittaus tarvittaessa painoprosenttina 

(materiaalivalmistajan takuut)?

Lähtötilanteen selvitys:
Heti, kun kohteessa on lämpöä
Rakenteen kosteustila ja kuivatustarve

Seurantamittaukset:
2-4 viikon välein
Kuivumisen edistyminen
Lisäkuivatuksen tarve

Päällystettävyysmittaus:
Ennen päällystystyötä
Edellisiä kattavampi mittaus
Dokumentti rakenteiden riittävästä 
kuivumisesta
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Mittausten epätarkkuustekijöiden
suuruusluokka
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Betonin kuivumisen nopeuttaminen
• Suuriraekokoisen ja jäykän massan käyttö
• Nopeasti kuivuvien betonilaatujen käyttö (NP-betoni)
• Minimoimalla betonirakenteen kastuminen
• Luomalla hyvät kuivumisolosuhteet (ilman lämpötila yli + 20 °C ja 

suhteellinen kosteus 50…60 % RH)
• Sementtiliiman hionta sekä rakenteen pinnan puhtaana ja paljaana 

pitäminen
• Poistamalla betonirakenteeseen päässyt vesi ja lumi 

mahdollisimman nopeasti (vesi-imurilla, lastalla)
• Nostamalla betonirakenteen lämpötilaa

15.6.202269 |



Betonin kuivumisen havainnollistaminen
Vastaukset

Korkea

Paksu

Hyvin kostea

Viileä

Viileä ja kostea

Liiallinen kastelu

Ominaisuus

Vesi-sementti-suhde

Rakenteen paksuus

Alustan kosteus

Rakenteen lämpö

Työmaan ilma

Jälkihoito

Vastaukset

Pieni

Ohut

Melko kuiva

Lämmin

Lämmin ja kuiva

Sopiva jälkihoito ja 
kosteus

Pitkä 
kuivumisaika

Lyhyt 
uivumisaikak
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Esimerkkinä hankkeen loppuraportti 1/2
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Esimerkkinä hankkeen loppuraportti 2/2

15.6.202272 |



Tulevia kehityssuuntia
• Kosteudenhallinnan käytäntöjen yhtenäistäminen

• Kosteudenhallinnan toimintamallit, sähköiset järjestelmät

• Täyden sääsuojan käyttö, kustannusvaikutusten arviointi

• Tarkemmat mallinnukset kuivumisaika-arvioihin

• Jatkuvat olosuhdeseuranta, mittareiden kehitys
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TEHTÄVÄ: Miten vaikuttaa laatuun, 
jos KH-koordinaattori on 
rakennuttajan organisaatiosta, vaikka 
rakennuttaja ja urakoitsija ovat 
samasta organisaatiosta?
Siirry kännykällä tai verkkoselaimella osoitteeseen 
www.menti.com, syötä koodi 1846 4514 ja valitse sopivin 
vastausvaihtoehto.  

15.6.202274 |
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Tiivistelmä ja johtopäätökset
• Uudistyömaiden kosteudenhallinta hoidetaan pääosin hyvin ja 

kosteusongelmiin suhtaudutaan vakavasti.

• Mittaus ym. teknologian kehittyminen ja KK10 (sekä vastaavat 
toimintamallit) tuovat uusia työkaluja, läpinäkyvyyttä ja varmuutta 
kosteudenhallintaan.

• Työmaan kosteudenhallinnassa suunnittelu ennen aloitusta on 
tärkeää ja siihen on kannattavaa käyttää aikaa.
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Rakentamisen ohjeita
• RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen

• YMa 782/2017 Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

• Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
(YM 2020). 

• Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet RIL 107-2012
• Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL (2010…2013)

• BY 47 Betonirakentamisen laatuohjeet 2013

• Terveen talon toteutuksen kriteerit (RT 07-10805)

• PowerPoint-esitys (rakennusteollisuus.fi)

15.6.202276 |
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