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YLEISTÄ	
  VAIHEISTA	
  

Kosteudenhallinnan kannalta tärkeitä rakennushankkeen vaiheita ovat
•
•
•
•
•

hankesuunnittelu
rakennussuunnittelu
rakentamisen valmistelu
rakentaminen
käyttöönotto

Hankesuunnittelu	
  
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta toimivuutta,
laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Valmisteluun kuuluu
tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.
Rakennussuunnittelu	
  
Rakennussuunnittelussa laaditaan mitoitetut suunnitelmat ja tuotemääritelmät
rakentamista ja rakentamispalveluhankintoja varten. Toteutussuunnitteluun sisältyy
tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.
Rakentamisen	
  valmistelu	
  
Rakentamisen
valmistelussa
rakentamistehtävät, käydään
hankintasopimukset.

organisoidaan
rakentaminen,
sopimusneuvottelut ja tehdään

kilpailutetaan
urakka- ja

Rakentaminen	
  
Rakentamisvaiheessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet
täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen
valmistuminen todetaan vastaanottotarkastuksessa.
Käyttöönotto	
  
Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus.
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HANKESUUNNITTELU	
  
Hankesuunnitteluvaiheessa keskitytään hankkeen kosteudenhallinnalle asetettaviin
vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Kosteusriskit kartoitetaan alustavasti, hankkeelle
asetetaan kosteudenhallinnan taso ja hankkeelle mietitään menettelyt ja
toimenpiteet, jolla kosteutta hallitaan.
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
määrittää
kosteudenhallinnan
tason.
Kosteudenhallinnan vaatimukset ja tavoitteet esitetään kosteudenhallintaasiakirjassa, joka toimii lähtötietona suunnittelun sekä rakennushankkeen
kosteudenhallintasuunnitelmalle.

HANKKEEN	
  KOSTEUDENHALLINNAN	
  VAATIMUKSET	
  JA	
  TAVOITTEET	
  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on määritettävä kosteudenhallinnan taso ja
keskeiset toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään. Keskeisiä rakentamisen
kosteudenhallinnan tasoon vaikuttavia tekijöitä ovat rakenneratkaisut, rakentamisen
ajankohta, aikataulu, materiaalivalinnat sekä sääsuojauksen toteutustavat.
Kosteudenhallinnalle asetetut tavoitteet kirjataan ylös kosteudenhallinta-asiakirjaan,
joka toimii lähtötietona rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelmalle
sekä työmaalla tehtävälle kosteudenhallintasuunnitelmalle. Kosteudenhallinnalle
asetettavat vaatimukset on syytä sisällyttää myös tarjouspyyntöasiakirjoihin.
Määritetään	
  asemakaavan	
  asettamat	
  vaatimukset	
  suunnitteluratkaisuille	
  
Kaavavaatimuksista etsitään ja tunnistetaan kosteusteknisesti ongelmalliset
rakenteet kuten ulokeparvekkeet , puurakenteiset parveketaustaseinät sekä muu
erityisdetaljiikka. Arvioidaan kosteustekniset erityistä huomiota vaativat rakenteet.
Tällaisia rakenteita ovat mm. monimuotoinen julkisivu, loivien vesikattorakenteiden
liitokset ja tasoerot sekä rakennuksen vaipan läpivientejä. Kosteustekniseen
suunnitteluun ja suojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota mikäli rakennuksen
runko on puuta.

Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015
VAIHEET

3

Määritetään	
  riittävä	
  rakennusaika,	
  jotta	
  hankkeen	
  eri	
  vaiheet	
  voidaan	
  toteuttaa	
  hallitusti	
  
Arvioidaan vuodenaikojen aiheuttamat riskitekijät eri rakennusvaiheille. Erityisesti
mikäli rakennuksen runkovaihe ajoittuu syksylle tai talvelle, on erityinen huomio
kiinnitettävä
suojauksiin
ja
pohdittava
sääsuojien
tarpeellisuutta
ja
käyttömahdollisuutta. Aikataulussa olennaiset ajankohdat ovat vaipan umpeen
saaminen sekä rakennuksen lämmityksen aloittaminen. Näiden tietojen pohjalta on
mahdollista arvioida teoreettinen kuivumisaika, jonka jälkeen rakenteet voidaan
pinnoittaa tai peittää muilla rakennusosilla.
Yhteen	
   sovitetaan	
   valitut	
   runkoratkaisut	
   ja	
   pintamateriaalit	
   sekä	
   rakennusvaiheelle	
  
varattu	
  aikataulu	
  	
  
Rakennuksen
ulkopuolinen
kosteusrasitus
arvioidaan
kosteusteknisesti
ongelmallisten tilanteiden selvittämiseksi. Ongelmia aiheutuu usein mikäli meri tai
muu suuri vesistö on rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä tai pohjavesi on
korkealla.
Päätetään	
  sääsuojaustaso	
  
Rakentamisen ajankohdasta riippumatta rakentamisen aikana joudutaan
varautumaan sään vaihteluun. Tarvittavan suojausmenetelmän valintaan vaikuttavat
rakennuksen sijainti, koko ja muoto, rakenneratkaisut, rakennusmateriaalit,
rakentamisajankohta, työjärjestys ja aikataulu sekä kustannukset.
•
•
•

Normaali sääsuojaustaso: Sääsuojaus toteutetaan rakennussuojaukseen
sisältyvin kevytpeittein ja väliaikaisin suojauksin rakennusosittain tai alueittain
Normaalia korkeampi sääsuojaustaso: Ns. täysi sääsuojaus ja
muuraustelineiden ja vesikaton huputus
Erityisen
korkea
sääsuojaustaso:
Kokonaisvaltainen,
itsekantava
sääsuojausjärjestelmä

Riippumatta suunnitellusta suojaustasosta työmaalla tulee varautua tehostettuun
kuivattamiseen tai kuivumisaikojen pidentämiseen sekä kuivumisen todentamiseen.
Sääsuojauskalustosta
löydät
lisätietoa
sääsuojauskalustosta ja sääsuojista.

Suojaus-osiosta.

Lue

lisää

Kosteudenhallinta-‐asiakirja	
  
Kohteelle asetetut laatutavoitteet kosteudenhallinnan osalta määritellään selkeästi ja
dokumentoidaan, niin että ne tulevat hankkeen kaikille osapuolille selkeästi esiin.
Kosteudenhallinta-asiakirja
on
siis
kirjallinen
dokumentti
vaaditusta
rakennustuotannon kosteudenhallinnan tasosta. Kosteudenhallinta-asiakirja tai
asetetut tavoitteet viestitään eteenpäin suunnittelijoille ja toteuttajille. Hyvä tapa on
määritellä
vaadittu
kosteudenhallinnan
taso
suunnitteluohjeissa
ja
sopimusasiakirjoissa. Suunnittelu- ja urakkasopimuksilla määritetään reunaehdot
kosteudenhallinnalle. Mikäli asiakirjoissa ei määritetä kosteudenhallinnan tasoa, on
urakoitsijoilla vapaus valita käytettävät tuotanto- ja sääsuojausmenetelmät.

KOSTEUSRISKIEN	
  ALUSTAVA	
  KARTOITUS	
  
Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään kolmiasteisella arvioinnilla kosteuslähteiden
merkitys, rakenteiden vaurioalttius, rasitustaso, mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden
vakavuus sekä alustava kosteusriskiluokka. Tietoja käytetään hyväksi arvioitaessa
hankkeen kosteudenhallinnan vaativuutta. Arvioidut riskit tulee antaa tiedoksi
suunnittelijoille ja urakoitsijoille.
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Hankesuunnitteluvaiheessa luodaan edellytykset rakennussuunnittelussa tehtävälle
kosteudenhallinnan suunnittelulle ja edelleen rakentamisvaiheen tehtävälle
kosteudenhallinnan suunnittelulle.
Kosteuslähteiden merkitys
•
•
•

Vähäinen
Normaali
Normaalia suurempi

Rakenteiden vaurioalttius
•
•
•

Normaali
Normaalia korkeampi
Erityisen korkea

Aiheutunut rasitustaso
•
•
•

Normaali
Normaalia vaativampi
Erityisen vaativa

Mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden vakavuus:
•
•
•

Normaali
Normaalia vakavampi
Erittäin vakava

Alustava kosteusriskiluokka
•
•
•

Normaali
Normaalia vaativampi
Erityisen vaativa

KOSTEUDENHALLINNAN	
  MENETTELYT	
  JA	
  TOIMENPITEET	
  
Kosteusriskiluokan perusteella määräytyy kosteudenhallinnan tavoitetaso sekä sen
perusteella vaadittu sääsuojaustaso sekä vaadittu kosteudenhallinnan suunnittelun
taso.
Kosteudenhallinnassa on käytössä normaalimenettely, jossa käsitellään toimenpiteitä
liittyen rakennuttamiseen ja projektinhallintaan, suunnitteluun, toteutukseen ja
valvontaan sekä rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon. Ks. Kosteusriskiluokat.
Vähäinen	
  kosteusriskiluokka	
  
Kosteudenhallinnan suunnittelun perustaso
•

•
•

•
•

tarkistuslistan käyttö: rakenneratkaisujen tarkistus rakennusmääräysten,
hyvää
rakennustapaa
ohjaavien
ohjeiden,
tuoteohjeiden
ja
referenssikohteiden perusteella.
suunnittelija kirjaa tehdyt tarkistukset
suunnitelma-asiakirjoista
ilmenee
vähintään
rakenteiden
lämmön-,
kosteuden- ja vedeneristeiden tuoteluokka, -tyyppi tai -nimi sekä liitosten ja
läpivientien toteutus mm. höyrynsulkujen ja vedeneristysten osalta
työmaan kosteudenhallinnan suunnittelu (sääsuojaus)
käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet

Normaali	
  kosteusriskiluokka	
  
Tarkennettu kosteudenhallinnan suunnittelu
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Kosteudenhallinnan suunnittelun perustason mukaisten tehtävien lisäksi:
•

•
•
•

rakennusosakohtaisissa riskiarvioissa tarkistetaan rakennusosaan liittyvät
kosteustekniset rasitustekijät käyttäen mm. toimintapiirroksia ja laskennallisia
tarkasteluja
kastepiste-, kosteudenkertymä- ja kuivumislaskelmat aina rakenneratkaisun
kestävyyden ja toimivuuden sitä edellyttäessä
rakenneratkaisujen
muodonmuutostarkastelut
aina
rakenneratkaisun
kestävyyden ja toimivuuden sitä edellyttäessä
rakennuksen ja rakenteiden toimintapiirrokset ja räjäytyskuvat tarvittaessa

Normaalia	
  suurempi	
  kosteusriskiluokka	
  
Analyysipohjainen kosteudenhallinnan suunnittelu
Kosteudenhallinnan suunnittelun perustason ja tarkennetun suunnittelun mukaisten
tehtävien lisäksi:
•
•
•
•
•

rakenneratkaisujen analyysipohjainen tutkiminen
epästationääriset laskelmat ja analyysit aina tarvittaessa rakenneratkaisun
toimivuuden ja kestävyyden sitä edellyttäessä
rakennustekniikan ja talotekniikan yhteensopivuuden ja toimivuuden
analysointi yhteistyössä eri suunnittelualojen kanssa
uusista rakenne- ja järjestelmäratkaisuista kattavat laboratoriomittaustulokset
ja toimivuustarkastelut
kriittisistä rakenne- ja järjestelmäratkaisuista esitetään yksityiskohtaiset
käytön, huollon ja uusimisen toimenpiteet ja ajoitukset

RAKENTAMISEN	
  AIKATAULU	
  
Rakentamisen suunnittelun ja rakennustyön aloitusajankohta vaikuttaa rakentamisen
aikaiseen kosteusrasitukseen. Hankkeen laajuudesta ja toteutusmuodosta riippuu,
kuinka kauan suunnitteluvaiheet ja esimerkiksi rakennusluvan saaminen kestää.
Rakennusaika puolestaan vaihtelee työmaan olosuhteiden sekä valittujen toteutus- ja
runkovaihtoehtojen mukaan. Suunnittelulle ja rakentamiselle tulee varata riittävä aika,
jotta suunnittelu ja rakentaminen voidaan toteuttaa kosteusturvallisesti.
Rakentamisen	
  aikataulu	
  
Rakennus on koko runkovaiheen altis kastumiselle ennen kuin vesikatto ja tiivis
julkisivu ikkunoineen suojaavat runkoa ja sisätiloja. Perustus- ja runkovaihe olisi
syytä ajoittaa mahdollisimman kuivaan vuoden aikaan. Rakentamisen suhdanteet ja
rakennuksen haluttu käyttöönotto eivät aina mahdollista tätä, jolloin runkovaiheessa
on käytettävä suojaus-, kuivatus- ja lämmitysmenetelmiä. Aikataulusuunnittelussa
tulee ottaa huomioon suojausten tekemiseen käytettävä aika, säävaraukset sekä
rakennuksen eri kuivumisajat.
Hankeaikataulun laadinnassa pyritään siihen, että rakennusta ei rakennettaisi
epäedullisimpaan vuodenaikaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista niin aikataulussa
tulee ottaa huomioon, että rakentamisen eri menetelmät ovat erilaisia eri
vuodenaikoina. Esimerkiksi työmaan aloitusajankohdan siirtäminen elokuulta
lokakuulle hidastaa rakennuksen runkotöiden aikataulua sekä aiheuttaa lisätöitä
työmaalle mm. erilaisten suojausten ja lämmityksien kanssa.
Tilaajan on syytä asettaa vaatimuksia hänelle toimitettavan työaikataulun muodolle ja
sisällölle. Tilaaja voi omalta osaltaan varmistua siitä, että urakoitsija kykenee
suoriutumaan omista velvoitteistaan sovitusti. Kosteudenhallinnan osalta keskeistä
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on, että tilaaja on asettanut välitavoitteet milloin vaipparakenteet ovat vedenpitäviä ja
eristettyjä sekä milloin lämmitys on aloitettava. Tilaaja voi vaatia myös, että
aikatauluun merkitään yksittäisinä tapahtumina kosteusmittausten ajankohdat.
Suunnitteluaikataulu	
  
Suunnittelulle on varattava riittävä aika, jotta hankinnat ja tuotannon suunnittelu
voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Suunnittelijoiden tulee
yhteisissä palavereissaan käsitellä tilaajan esittämät kosteudenhallinnan vaatimukset
ja sopia yhteisesti käytettävät menetelmät.
Suunnitelma-aikatauluun eli piirustusaikatauluun tarkennetaan eri työvaiheiden ja
hankintojen eri suunnitteluosapuolilta tarvittavat piirustukset sekä niiden
valmistumispäivämäärät. Piirustusten valmius tarkoittaa rakennusvalvonnan,
pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, tilaajan ja ulkopuolisen asiantuntijan
hyväksymien piirustusten toimittamista työmaalle tai tilaajalle.

KOSTEUDENHALLINTA-‐ASIAKIRJA	
  
Rakennuttajan
laatimassa
kosteudenhallinta-asiakirjassa
eli
alustavassa
kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään hankkeen kosteudenhallintaan liittyvät
tavoitteet ja toimintaperiaatteet jatkotyöskentelyyn. Tällaisia asioita ovat mm:
1. hankkeen yleistiedot
2. hankkeen erityispiirteet ja erityisvaatimukset
3. rakennuttajan tavoitetaso (määritetään käytettävät kriteerit esimerkiksi Terve
Talo toteutuksen kriteerit)
4. kosteusriskien arviointi ja tulokset: riskiluokka sekä kriittiset rakenteet
5. ympäristöön liittyvät ja rakennustyön aikaiseen käyttöön liittyvät riskit
6. ilmastolliset riskitekijät, vuodenaikojen aiheuttamat riskitekijät, ilmansuunnat
7. rakennuspaikan sijainti
8. työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu
9. hankkeen kesto ja aikataulu sekä kuivumisaika-arviot rakennekohtaisesti
10. rakennustarvikkeiden varastointi ja suojausvaatimukset työmaalla, sekä
kuljetuksen aikainen suojausvaatimus kosteudelta
11. keskeneräisten
ja
valmiiden
rakenteiden
tai
rakennusosien
suojausvaatimukset
12. suunnitteluvaiheeseen lähtötiedoiksi tarvittavat tutkimukset ja kartoitukset ja
niiden sovittaminen hankeaikatauluun.
Kosteudenhallinta-asiakirja on kirjallinen dokumentti vaaditusta rakennustuotannon
kosteudenhallinnan tasosta. Kosteudenhallinta-asiakirja tai asetetut tavoitteet
viestitään
eteenpäin
suunnittelijoille
ja
toteuttajille.
Alustavaa
kosteudenhallintasuunnitelma täydentyy hankkeen edetessä, ja sitä päivitetään
tiedon
karttuessa.
Rakennussuunnisteluvaiheessa
tilaajan
tekemää
kosteudenhallinta-asiakirjaa
täydennetään
ja
siitä
muodostuu
rakennussuunnitteluvaiheen
kosteudenhallintasuunnitelma.
Kosteudenhallintaasiakirja sekä rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma toimivat
lähtötietoina työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle.
Hyvä tapa on määritellä vaadittu kosteudenhallinnan taso suunnitteluohjeissa ja
sopimusasiakirjoissa. Suunnittelu- ja urakkasopimuksilla määritetään reunaehdot
kosteudenhallinnalle. Mikäli asiakirjoissa ei määritetä kosteudenhallinnan tasoa, on
urakoitsijoilla vapaus valita käytettävät tuotanto- ja sääsuojausmenetelmät.
Tilaajan tulee sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisimman yksityiskohtainen
kosteudenhallintasuunnitelman laatimisohje sekä ilmoittaa tarvittavilta osiltaan
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vaatimukset
urakoitsijoiden
vähimmäissisällön suhteen.

kosteudenhallintasuunnitelman

laatimisen

ja

Tilaajan tulee velvoittaa pääurakoitsijaa esittämään ja hyväksyttämään tilaajalle
kriittisten rakenteiden kuivumisaika-arviot ja näiden kuivumiseen liittyvä aikataulu,
sääsuojaussuunnitelma, työmaan olosuhteiden hallinta, varastotilat ja tarvikkeiden
varastoinnin aikainen kosteus- ja sääsuojaus sekä kosteusmittaussuunnitelma.
Vaadittavan sääsuojaustason osalta tilaajan on määriteltävä kuinka kattavaa
sääsuojausta vaaditaan ja missä rakentamisen vaiheessa sääsuoja on asennettava.
Sääsuojauksesta ja sääsuojauksen hankinnasta vastaava urakoitsija tulee nimetä
yksiselitteisesti. Varastotilojen toimittamisen ja rakennustarvikkeiden, rakennusosien
ja rakenteiden kosteudenhallinnan urakkarajat tulee esittää tarkasti ja
yksiselitteisesti.
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RAKENNUSSUUNNITTELU	
  
Rakennussuunnitteluvaiheessa tärkeintä on rakenteiden kosteusteknisen toiminnan
varmistaminen. Suunnittelijat määrittelevät riskirakenteet ja rakennuttajan aloittamaa
kosteudenhallinta-asiakirjaa täydennetään.

RAKENTEIDEN	
  KOSTEUSTEKNISEN	
  TOIMINNAN	
  VARMISTAMINEN	
  
Tavoitteet	
  
Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistamisella on kaksi tavoitetta:
1. Rakenteet on suunniteltu siten, ettei niiden kosteuspitoisuus missään
vaiheessa aiheuta merkittävää haittaa rakenteiden toiminnalle ja rakennuksen
käytölle.
2. Suunnittelussa on varauduttu siihen, että rakenteet voivat satunnaisesta
syystä kastua ja niillä tulee olla kyky kuivua riittävän nopeasti.
Suunnittelussa	
  huomioonotettavia	
  asioita	
  
Rakennuksen elinkaaressa on kolme kosteustekniseltä toiminnaltaan merkittävästi
erilaista jaksoa, jotka on otettava suunnittelussa huomioon:
1. Rakentamisvaihe, jolloin ulkoinen ja materiaaleista vapautuva kosteusrasitus on
suurimmillaan. Tekniset ratkaisut, suojaustavat, kuivumisajat jne. on valittava niin,
että ne ovat toteutettavissa ja valintoihin liittyvät riskit ovat hallittavissa.
2. Rakennuksen kuivumisvaihe, jolloin rakenteisiin kohdistuva rasitus, kuten
diffuusiokosteusrasitus, saattaa olla olennaisesti käytönaikaista kosteusrasitusta
suurempi. Tällöin määräävä tekijä on usein rakennusaikaisen kosteuden
kuivumismahdollisuus.
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3. Rakennuksen normaali käyttövaihe, jolloin rakennekosteus on kuivunut ja
rakennuksen kosteustekninen toiminta seuraa sääolosuhteiden ja sisäilmaston
muutoksia.
Suunnitteluvaiheessa arvioidaan riskinsietotaso, joka hankkeen valituilla teknisillä
ratkaisuilla ja rakenteilla voidaan sietää. Niin ikään määritetään suunnittelussa
huomioon otettavat tekijät mm. huollettavuuden, korjattavuuden, ratkaisun
teoreettisen toimivuuden sekä rakennusajan ja käyttöönoton suhteen. Teknisten
ratkaisujen valinnassa huomioidaan rakennukselle asetettavat erityisvaatimukset ja tavoitteet, rakennuksen käytön ja ulkoisten rasitusten asettamat vaatimukset sekä
ratkaisuihin liittyvät riskit ja niiden hallinta vallitsevissa sääolosuhteissa niin
rakentamisaikana kuin käyttövaiheessakin.
Rakenteiden	
  kosteustekninen	
  suunnittelu	
  
Rakenteiden kosteusteknisessä suunnittelussa huomioidaan ainakin seuraavien
tekijöiden vaikutus:
•
•
•
•
•

sateen vaikutus julkisivuihin sekä veden ja lumen tunkeutuminen
tuulenpaineen vaikutuksesta
kosteuden siirtyminen kapillaarisesti ja diffuusiolla sekä sen tiivistyminen ja
sitoutuminen rakenteeseen
maaperästä ja ympäristöstä siirtyvä kosteus ja lumien sulaminen
sisätilojen kosteudentuotto, sisä- ja ulkopuolinen pintakondenssi sekä
vedenkäyttö
rakennuskosteus ja vesivahinkojen seurauksena rakenteisiin päässyt kosteus
sekä sen mahdollisuus poistua

Erityisesti runko- ja eristysrakenteet on suunniteltava kestämään myös rakentamisen
aikainen kosteusrasitus: sadevesien pääsyä sandwich-elementin eristetilaan on
pyrittävä rajoittamaan, ja rakenteiden tuulettuminen ja kondenssiveden poisto on
ehdottomasti huomioitava. Rakenteiden tuuletusratkaisujen on sovelluttava
valmistukseen, asennukseen ja lopulliseen käyttöön.
Suunnitelmassa käydään systemaattisesti läpi kosteusteknisesti kriittiset rakenteet ja
rakennusosat niin rakennusfysikaalisen toimivuuden, aikataulun, urakkarajapintojen,
ja työnaikaisen suojauksen kannalta.
On erittäin tärkeää, että kosteudenhallintariskit
1. kartoitetaan
2. tiedostetaan
3. kirjataan ylös näkyville ja niihin mietitään torjunta- sekä korjaustoimenpiteet
etukäteen.
Tarkistuslista:	
  
1. Onko ulko-olosuhteiden merkitys otettu suunnitelmissa riittävästi huomioon?
•
•
•

julkisivun yhteen tai useampaan osaan kohdistuva suuri viistosaderasitus
kattorakenteen vedenpoistoon liittyvät tekijät, lumien sulaminen
kondenssiriski
sateen ja lumen kulkeutuminen rakenteisiin tuulen mukana

ja

2. Onko rakennuspohjan kosteuden merkitys otettu suunnitelmissa riittävästi
huomioon?
•
•
•

korkea pohjaveden pinta
läheisten vesistöjen aiheuttama tulvimisriski
pintavesien ohjaus pois rakennuksen vierestä
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•
•

rakennuksen korkeusasema suhteessa maastoon, esim. sulamisvesien
kannalta
rakennuksen pintavesisuunnitelma ja sen kattavuus

3. Onko sisäilman kosteusrasituksen aiheuttamat vaikutukset otettu suunnitelmissa
riittävästi huomioon:
•
•
•

onko korkean kosteustuoton tiloissa riittävä ilmanvaihto?
onko korkean lämpötilan (>26 °C) tiloissa suhteellinen kosteus riittävän
alhainen (RH < 60%)?
Mikäli kosteustuotto on korkea (kostutus, avoimia vesipintoja, haihtuvaa vettä,
riski sisäpuoliselle ylipaineelle), onko tarvetta kosteutta kestävien rakenteiden
ja LVI-ratkaisuiden käytölle?

4. Ovatko rakenneosat lämpö- ja kosteusteknisesti toimivia ja onko suunnittelun
apuna käytetty tarvittavia toimintapiirroksia ja laskelmia? Esimerkiksi:
•

•
•

•

ovatko kantavat rakenneosat sijoitettu mahdollisuuksien mukaan sisätiloihin
niin, että höyryn/ilmansulun katkot sekä kylmäsillat minimoituvat? Korkeilla
kosteuskuormilla tämä korostuu myös pintakondenssin kannalta.
ovatko räystäät riittävän leveät? Leveiden räystäiden merkitys korostuu
matalissa rakennuksissa.
onko
ulkovaipassa
pyritty
minimoimaan
höyryn/ilmansulun
sekä
lämmöneristyksen toteutettavuuden kannalta vaikeasti toteutettavat liitokset ja
ulokkeet?
onko ryömintätilainen alapohja kosteusteknisesti toimiva?

5. Ovatko suunnitellut rakenneratkaisut testattuja/tunnettuja?
6. Onko eri rakennevaihtoehtojen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta vertailtu?
7. Mikä on rakenteiden toleranssien ja muodonmuutosten merkitys?
8. Millainen on rakenteiden ja rakenneosien tarkistettavuus/korjattavuus?
9. Onko suunnitelmissa esitetty rakenteiden yksityiskohdat, työvaiheiden kuvaukset
ja toteutettavuus?
10. Ovatko rakennusmateriaalit soveltuvia kohteeseensa?
•
•

•
•
•

julkisivumateriaalit/komponentit
vaatimukset tärkeiden materiaaliominaisuuksien (vesihöyrynläpäisevyys,
ilmanläpäisevyys, vedenpitävyys, sateenpitävyys, pakkasenkestävyys,
kosteuskapasiteetti, kuivumiskyky, kapillaarisuus, pitkäaikaiskestävyys
vaihtelevissa lämpö- ja kosteusolosuhteissa, muodonmuutokset) suhteen
materiaalien sertifikaatit
käytettävissä olevat dokumentit
eri materiaalien vertailu

11. Onko rakenteisiin tulevien laiteasennusten vaikutus otettu riittävästi huomioon?
1. ilmanvaihdon
ulkoilman
ottoaukkojen
sijainti
ja
viistosadetta/lunta vastaan
2. laiteasennusten vuotomahdollisuudet, liitokset
3. laiteasennusten pintakondenssiriski
4. talotekniikan sijoitus rakenteisiin (kylmät/lämpimät tilat)

suojaus

mm.

12. Onko rakenneosien lämpö- ja kosteusteknisesti kriittisten tekijöiden arvioimiseksi
laadittu toimintapiirroksia?
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13. Onko tarvetta kosteustekniselle valvontajärjestelmälle? Mittauspisteet, mitä
mitataan, anturityypit, kriittisten raja-arvojen määrittäminen valvontaa varten ja
toimenpideohje.
14. Onko tarvetta lämpö- ja kosteusteknisille laskelmille, mikäli rakenneosien käyttö
ja soveltuvuus eroaa tunnetusta esim. materiaalivalintojen, käyttöolosuhteiden,
materiaalikombinaatioiden tai liittyvien rakenneosien suhteen?
15. Onko tarvetta automaattisille valvontajärjestelmille, esim. pumppaamoiden ja
puhaltimien yhteydessä?

TALOTEKNISET	
  JÄRJESTELMÄT	
  
Taloteknisten järjestelmien toimivuuden varmistaminen suuntautuu järjestelmien
käytönaikaiseen toimintaan. Rakentamisvaiheessa taloteknisten järjestelmät eivät ole
niin herkkiä kosteudelle kuin esimerkiksi lämmöneristeet.
Talotekniset	
  suunnitelmat	
  
Taloteknisissä suunnitelmissa tulee edistää mahdollisuutta vesivahingon nopeaan
havaitsemiseen siten, että vuoto ohjataan rakenteita hyväksikäyttäen näkyville ja
vuodon huomaamaton ja haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin estetään. Lisäksi
laitteistojen, joihin liittyy vesivahingon mahdollisuus, tulee olla helposti
tarkastettavissa ja korjattavissa.
Vesijohtoputket	
  
Vesijohtoputkien sijoituksessa rakennukseen tulee huomioida niiden vaihdettavuus ja
vuotojen havaittavuus. Esimerkiksi PEX-muoviputkia käytettäessä ne on
suunniteltava asennettavaksi suojaputken sisälle. Korkeisiin pystylinjoihin täytyy
suunnitella vuodonilmaisimet, joista vuotava vesi valuu näkyvälle paikalle.
Vesijohtoputkiin on sijoitettava riittävä määrä sulkuventtiilejä, jotta mahdollinen vuoto
saadaan
pysäytettyä
haittaamatta
kohtuuttomasti
muun
rakennuksen
vesijohtoverkoston toimintaa.
Putket,	
  kanavat	
  ja	
  laitteet	
  
Putket, kanavat ja laitteet on sijoitettava, eristettävä tai varustettava siten, ettei vesi
putkistoissa jäädy ja ettei putkien, kanavien tai laitteiden pinnoille tiivisty haitallisesti
vettä tai tiivistyvä vesi on johdettavissa pois haittaa aiheuttamatta. Lämpimät tulo- ja
poistoilmakanavat on sijoitettu höyrynsulun lämpimälle sisäpuolelle. Jos lämpimiä
ilmakanavia sijoitetaan kylmälle ullakolle, joudutaan yläpohjan höyrynsulku
rikkomaan useasta kohdasta. Läpivientikohteiden tiiviyden varmistaminen vaatii
erityisratkaisuja. Yläpohjaan voi vaikuttaa talvipakkasilla sisäpuolinen ylipaine, joka
voi työntää kosteaa ilmaa vuotokohtien kautta yläpohjarakenteisiin.
Lisäksi ulkoilma- ja jäteilmakanava tulee suunnitella mahdollisimman lyhyiksi, jotta
lämmöneristyspituus jää pieneksi sekä kanavien lämpö- ja kosteuseristys on oltava
riittävä ja oikein toteutettu.
Viemärisuunnitelmat	
  
Viemärisuunnitelmissa
tulee
olla
huomioituna
ilmanvaihtokoneiden
jäähdytyspatterien kondenssiviemäröinti. Kondenssivettä voi tiivistyä myös tilojen
jäähdytykseen suunnitelluista jäähdytyslaitteista, niidenkin kondenssivedet tulee
viemäröidä. Ulkoilmakammioissa tulee myös olla viemäröinti lumen ja sadeveden
takia. Yleensä ulkoilmakammioihin suunnitellaan kuivakaivo.
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Tarkistuslista:	
  
1. Tulo- ja poistoilmavirrat on suunniteltu niin, että rakennus on lievästi
alipaineinen ulkoilmaan verrattuna?
2. Huonetiloissa on riittävät ilmanvaihto?
3. Onko
lattialämmitysjärjestelmässä
lämpösyöksy
lämmitysputkiin
(häiriötilanne) estetty automaattisella sulkuventtiilillä?
4. Onko lämmitysjärjestelmän jäätyminen estetty (lämpöanturit kriittisissä
paikoissa, glykolitäyttö tai muu ratkaisu)?
5. Varaudutaanko korvaamaan vesikiertoinen lattialämmitys asentamalla
suojaputkitus rakennusvaiheessa valmiiksi vesi- tai sähköpattereille?
6. Todennetaanko ulkoseinän ja alapohjan liitosalueen eristevirheet ja
kylmäsillat käyttämällä lämpökuvausta ilman ulko/sisä -paine-eroa?
7. Rakennuksen lämpövuodot ja ilmatiiveys: Tehdäänkö kaksivaiheinen
lämpökuvaus ja tiiviysmittaus (norm.paineessa ja –50 Pa:n alipaineessa)?
8. Ulkovaipassa olevat ilmavuodot ja laajat kylmät sisäpinnat altistavat
kosteusriskeille. Onko rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluku alle 1?
9. Suunnitellaanko katon sisäpuolisen vedenpoiston varareitti (ei tarkoita toista
kattokaivoa) siten, ettei lammikoituvan veden paino ylitä mitoituslumikuormaa
kaivojen tukkeutuessa?

PIHAN	
  JA	
  RAKENNUSPOHJAN	
  VEDENPOISTO	
  
Rakennussuunnittelun pääsääntönä pihan ja rakennuspohjan vedenpoistossa on,
että vesi johdetaan aina poispäin rakennuksesta. Pihan ja rakennuspohjan
vedenpoiston suunnittelussa läpikäytäviä asioita ovat:
•
•
•
•
•

Rakennuksen korkeusasema ja pihan yleistaso
Pihantasaus
Sade- ja sulamisvedet
Tontin pohjaolosuhteet
Pintavesien imeytys tontille

Lisäksi rakennussuunnittelussa annetaan suunnitteluohjeita ja loppuun on koottu
tarkastuslista.
Tavallisimmin pintavesille vaurioalttiita rakenteita ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

maanvaraiset lattiat, joiden rakenteet ovat ulkopuolista maanpintaa alempana
ulkoseinärakenteet, joiden alaosat ovat ulkopuolen maanpintaa alempana
lattiarakenteen sisään ulottuvat sisäseinien rakenteet
seinät ja lattiat joiden lämmöneristys on maanvastaisen rakenteen
sisäpuolella niin, että kuivuminen estyy tai hidastuu olennaisesti
toissijaisessa käytössä olleet kellaritilat, jotka on otettu asuinkäyttöön
kellaritilat rinneratkaisuissa
alapohjan alapuoliset ryömintätilat ja niitä ympäröivät rakenteet
ryömintätilaisessa alapohjassa kosteusvaurioita voi syntyä alapohjan ja
sokkelin liitokseen, joka voi olla huonosti tuulettuva ja muita osia kylmempi

Tutustu riskirakenteiden määrittelyyn sekä tarkemmin itse riskirakenteisiin.
Rakennuksen	
  korkeusasema	
  ja	
  pihan	
  yleistaso	
  
Rakennuksen korkeusasema ja pihan yleistaso valitaan siten, että sadevedet
saadaan kaikkialla kunnollisin kallistuksin ja viemärein ohjattua pois rakennuksen
vierestä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että riittävä sokkelikorkeus on toteutettavissa.
Perusedellytys toimivalle pintavesisuunnitelmalle on rakennuksen korkeusaseman
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valinta ympäristöön nähden riittävän korkealle vaikeuttamatta kuitenkaan pintavesien
hallintaa viereisten rakennusten kohdalla.
Rakennuksen korkeusasemaan ja pihan yleistason valintaan vaikuttavat monet
ympäristöasiat, kuten
•
•
•
•
•
•
•

tontilla vallitsevat pohjasuhteet
tontin muoto ja korkeussuhteet
salaojituksen purku- tai liitostasot
sade- ja jätevesiviemärien purku- ja liitostasot
ympäröivien tonttien ja rakennusten tasot sekä sijainti
rakennuksessa ja piha-alueella tapahtuvat toiminnot
liikenneväylien sijainti sekä niiden korkeusasemat ja kaltevuudet

Pihantasaus	
  
Pihojen tasauksella huolehditaan, että pintavedet johdetaan rakennuksen vierestä
hallitusti pois aiheuttamatta haittaa rakennukselle tai ympäröiville rakenteille.
Maanpinta muotoillaan vähintään 1:20 kaltevaksi kolmen metrin etäisyydelle
rakennuksesta poispäin.
Pihojen tasauksessa tulee ottaa huomioon maan painuminen rakennuksen vierellä
vuosien aikana vierustäytön tiivistyessä pihaa enemmän. Vierustäyttöjen
tiivistyksessä ja tiivistykseen käytettävän kaluston valinnassa on lisäksi otettava
huomioon mahdollisen kellarin rakenteet ja mitoitus vaakavoimia vastaan.
Rakennuksen rajoittuessa asfaltoituun alueeseen ulkoseinän/perusmuurin ja asfaltin
väli tiivistetään.
Sade-‐	
  ja	
  sulamisvedet	
  
Sade- ja pintavesien pääsy salaojajärjestelmään estetään rakennuksen vieressä
piha-alueen päällysteellä tai pintamaan alla olevalla huonosti vettä läpäisevällä
ainekerroksella tai muovikalvolla.
Katolta syöksytorvien kautta poistuva sadevesi johdetaan sadevesiviemäriin tai pois
rakennuksen vierestä niin, ettei vesi pääse salaojajärjestelmään eikä imeytymään
vierustäyttöjen kautta kapillaarisesti rakenteisiin. Kattovedet johdetaan syöksytorven
alapäässä sadevesiverkostoon. Pintakouruja käytetään vain erityistapauksissa esim.
korjausrakentamisessa. Sadevesikourujen ja erityisesti syöksytorvien vauriot
saattavat aiheuttaa nopeasti vakavia vaurioita seinärakenteissa.
Sadevesiviemäriputkiston toimivuus varmistetaan routasuojauksella ja tarvittaessa
lisäksi saattolämmityksellä jos putkisto joudutaan olosuhteista takia asentamaan
lähelle maanpintaa.
Yleisten
viemäreiden
toiminta-alueilla
sadevedet
johdetaan
sekatai
sadevesiviemäriin tai vesilaitoksen ylläpitämään ojaan (ei koskaan jätevesiviemäriin).
Kiinteistön omistajan tai -haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että luonnollisen
vedenjuoksun muuttamisesta ei aiheudu haittaa naapurikiinteistöille.
Rinnetalossa yläpuolelta valuvat sade- ja sulamisvedet ohjataan riittävillä
vastakallistuksilla rakennuksen sivuitse. Tarvittaessa tehdään niskaojat. Niskaojan
paikka, suunta ja kaltevuus valitaan siten, että valuva vesi sivuuttaa rakennuksen
vähintään kolmen metrin etäisyydeltä ja ettei siitä aiheudu haittaa
naapurikiinteistöille.
Tontin	
  pohjaolosuhteet	
  
Erittäin routivilla maapohjilla on huomioitava myös routimisen aiheuttama maan
kohoaminen routaeristyksen ulkopuolella.
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Pintavesien	
  imeytys	
  tontille	
  
Mikäli pintavesiä imeytetään tontille on maaperän oltava hyvin vettä läpäisevää eikä
siitä saa aiheutua haittaa rakennukselle, naapurin tonteille ja muulle ympäristölle.
Maaperän vedenläpäisevyys on osoitettava pohjatutkimuksella. Imeytyskaivossa on
oltava ylivuotomahdollisuus.
Suunnitteluohjeita	
  
Edellä esitetyn lisäksi noudatetaan seuraavia, hyvän rakennustavan mukaisia,
suunnitteluohjeita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Sadevesiverkoston linjat johdetaan sadevedentarkastuskaivosta toiseen
Sadevesikaivoja ei saa laitaa hiekkalaatikon läheisyyteen.
Hiekka-alueen sadevesikaivon ympärillä on oltava vähintään 1 metri kiveystä
joka suuntaan.
Syöksytorvet tehdään maasta lukien vähintään 2 metrin korkeudelle 2 mm
paksusta teräksestä
Syöksytorvi tuodaan mahdollisimman lähelle rännikaivoa
Rännikaivon ympärille tehdään yleensä loiskekuppi, asfalttialueelle asfaltista
muotoilemalla, istutusalueella kaivo kierretään kivetyksellä.
Rännikaivoja ei käytetä pintavesikaivoina vaan pintavesikaivot tehdään
erikseen kauemmaksi rakennuksesta.
Rännivesikaivon ympärillä maa muotoillaan niin, että rännikaivon
tukkeentuessa vesi virtaa rakennuksesta poispäin sadevesikaivoon.
Mikäli syöksytorvi johdetaan umpinaisena suoraan kaivoon, on ns.
hormivaikutus estää, sekä rännikaivon, että sen sadevesikaivon johon se
liittyy jäätymissuojauksella ja tarvittaessa myös padotusventtiilillä.
Talojen vierelle ei tule istuttaa mitään. Seinän ja istutus/nurmialueen väliin
tulee vähintään 0,5 m kiveys/sorakaista. Puita ei tule istuttaa 5 m lähemmäs
rakennusta.
Talon seinustoille ei tule istuttaa köynnöksiä. (Seinän kuivuminen, salaojien
tukkeentuminen juurista, kourujen ja kaivojen roskaantuminen)

Tarkastuslista:	
  
1. Tehdäänkö rakennuspaikalle erillinen pintavesisuunnitelma?
2. Tehdäänkö
rakennuspaikalle
erillinen
pintavaaitus
(yleiseen
korkeusjärjestelmään sidottu) ennen suunnitteluvaihetta?
3. Onko rakennuksen viereinen maanpinta ulospäin viettävä vähintään 1:20, ts.
vähintään 15 senttimetriä 3 metrin matkalla?
4. Onko sokkelin ja lattian yläpinta vähintään 30 cm valmiin maanpinnan
yläpuolella?
5. Johdetaanko kattovedet suoraan rännikaivoihin ja edelleen ehytseinämäiseen
sadevesiputkeen?
6. Varaudutaanko em. varsinaisen sadevesijärjestelmän tukkeutuessa
estämään veden pääsy rakenteisiin johtamalla vesi rännikaivosta pintoja
pitkin poispäin rakennuksesta?
7. Sijoittuvatko lumien suunnitellut läjityspaikat yli 3 m etäisyydelle
rakennuksista?
8. Valuvatko läjitetyn lumen sulamisvedet suunnitellusti poispäin rakennuksista?
9. Esitetäänkö lumen läjityspaikkoja suunnitelmissa riittävästi, vähintään 15 m2?
10. Ovatko puiden ja puumaisten pensaiden sijoitusetäisyydet rakennuksen
sokkelista yli 3 metriä?
11. Ovatko kukkapenkit sokkelista yli 1 metri etäisyydellä?
12. Todetaanko kapillaarikatkomateriaalin veden nousukorkeus ja puhtaus
luotettavasti ?
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13. Onko kapillaarikatkokerros paksuudeltaan vähintään suunnitelmien mukainen
ja yhtenäinen rakennuksen alla perustus mukaan lukien lisäksi onko katkon
alusta pinnaltaan ulospäin viettävä?
14. Erotetaanko kapillaarikatkon päälle mahdollisesti tuleva täyttökerros
suodatinkankaalla kapillaarikatkosta?
15. Jos perustusten alle maapohjan kantavuus edellyttää kapillaarisesti vettä
nostavaa mursketta tai jos pohjavesi on lähempänä perustusten alapinnasta
kuin perustusten alapuolisen materiaalin kapillaarinen vedennousukorkeus,
esitetäänkö suunnitelmissa kapillaarisen vedennousun estäminen, esim.
bitumieristyksellä anturan ja sokkelin työsaumassa?

RISKIRAKENTEIDEN	
  MÄÄRITTELY	
  
Suunnitelmista kartoitetaan mahdolliset kosteusteknisesti kriittiset rakennusosat ja
niiden kosteustekninen toiminta varmistetaan.
Kartoituksen perusteella kosteudenhallintasuunnitelmaan kootaan riskialttiit
rakenteet, tuotteet ja materiaalit sekä kunkin kohdalle toimenpiteet, jotka työmaalla
sovitaan tehtäväksi kosteudenhallinnan toteutumiseksi. Rakenteita tarkastellaan sekä
rakennusaikaisen että rakennuksen tulevan käytön näkökulmasta.
Rakenteiden riskejä on tarkasteltu osiossa Rakenteiden yleisimpiä kosteusriskikohtia.
Kosteusteknisesti kriittisiä rakennusosia ovat muun muassa seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pihakansien vedeneristys ja vesienpoisto
katutason (pihakannen) ja sisätilojen väliset sokkelit, pihavesien pääsy lattian
sisälle ja lattian alusrakenteiden kuivuminen ja kuivana pysyminen
betonirungon kastuminen sateista tai lumien sulaminen
kerroksellisten lattioiden kastumisvaara ja kuivuminen
yläpohjarakenteiden kastumisvaara ja kuivuminen
vesien pääsy seinärakenteisiin holveilta
vesien pääsy rankaseiniin ja pelti-mineraalivilla-pelti - seinien sisälle
lasitiiliseinien rakenteet ja liittymät
tiiliverhoiltujen
ulkoseinien
tuuletusväliin
pääsevän
veden
hallittu
ulosjohtaminen ja tuuletus, tuuletusvälin auki pysyminen.
aukkojen liittymien vesitiiveys/tuuletus
vesieristys ja rakenteiden liikuntasaumat
räystäsliittymät
betonirakenteiden kuivuminen, kuivumisolosuhteet mittaukset ja betonin
ominaisuudet
lasikatot ja niiden liittymät, kyntetilojen tuuletus ja vedenpoisto
seinien liittymiset vesikattoon, ylösnousevan seinän sisälle pääsevän veden
hallittu ulosjohtaminen
rakenteiden
kuivumismahdollisuus
myös
valmiissa
rakennuksessa
(kuivumismahdollisuuden omaavat rakenteet)
sääsuojaukset vesikattokorjauksissa sekä julkisivuja uusittaessa
IV-konehuoneiden rakenteet
märkätilojen rakenteet
kipsilevyseinien kastumisen estäminen
LV-putkistoissa ja kalusteissa mahdollisesti esiintyvien vuotojen hallittu
havainnointi
pihavesien ja kattovesien hallittu poisjohtaminen, SVK-kaivojen oikea malli ja
viemärien riittävä koko (hiekkapesät, käännetyissä katoissa vesien pääsy
kaivoon myös vedeneristeiden pinnalta ja putkien koko, min. 100 mm)
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•
•

•

materiaalien kastumisen estäminen kuljetuksen, varastoinnin, asentamisen ja
työn aikana sekä rungon kuivumisvaiheessa
homehtumiselle alttiiden materiaalien välttäminen, mm. puupintainen vaneri
on altis homehtumaan seinien ulkopinnoissa tai muuallakin kylmissä sateelta
suojatuissa tiloissa
rakenneratkaisut, joiden kosteusteknisestä toiminnasta ei ole aiempaa
käytännön kokemusta.

RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHEEN	
  KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA	
  
Hankesuunnitteluvaiheen alustavaa kosteuslähteiden arviointia tarkennetaan ja
laajennetaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Tilaajan tekemää kosteudenhallintaasiakirjaa
täydennetään
ja
siitä
muodostuu
rakennusvaiheen
kosteudenhallintasuunnitelma.
Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelmaan tuodaan esiin myös
kosteusteknisesti kriittiset rakenteet ja niiden kosteusteknisen toimivuuden
varmistamiseen
liittyvät
tekijät.
Kriittiset
rakenteet
jaetaan
edelleen
ympäristöolosuhteisiin sekä rakennusvaipan (ulkoseinät ja julkisivut, alapohja,
välipohjat, yläpohja, vesikatto ja liittymädetaljit) erikoispiirteisiin kiinnittäen erityisesti
huomiota kaavoituksen asettamiin detaljitasoisiin vaatimuksiin. Tavoitteena on
alustavasti määritellä kosteuslähteet ja niiden merkitys, rakenteiden alttius
kosteudelle sekä mahdollisten syntyvien vaurioiden vakavuus.
Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelman sisällöksi muodostuu:
•
•
•
•
•

Kohteen yleistiedot
Hankkeen organisointi, viestintä ja raportointi
Rakennuttajan asettamat laatutavoitteet
Suunnitelmien ja asennusten kosteusriskikartoitus
Alustava kosteudenhallintasuunnitelma

Rakennussuunnitteluvaiheen
kosteudenhallintasuunnitelmaa
rakentamisen valmisteluvaiheessa sekä rakentamisvaiheessa.

täydennetään

Hankkeen	
  organisointi,	
  viestintä	
  ja	
  raportointi	
  
Rakennuttajan on myös määritettävä kosteudenhallintakokonaisuuksien vastuut,
sekä työmaalla työmaakokouksissa käsiteltävät kosteudenhallinnan asiat yleisellä
tasolla. Lisäksi hankkeen kosteudenhallinnan kannalta keskeiset osapuolet listataan,
heidän välisestään viestinnästä sovitaan ja työmaan kokouskäytäntö määritellään.
Suunnitelmien	
  ja	
  asennusten	
  kosteusriskikartoitus	
  
Suunnitelmien
ja
asennusten
kosteudenriskikartoituksessa
käydään
läpi
suunnitelmien kosteusriskikartoitus ja kosteusteknisesti kriittiset rakenteet sekä
kuvataan toimenpiteet kosteusriskien torjumiseksi sekä rakenteiden tarkastukset.
Työmaan	
  kosteudenhallinnan	
  suunnittelu	
  
Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelmassa otetaan kantaa
työmaan
kosteudenhallinnan
suunnitteluun.
Työmaan
kosteudenhallinnan
suunnittelun tavoitteita ovat:
•
•
•
•

Estää kosteusvaurioiden synty
Varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä
Vähentää kuivatustarvetta
Pienentää materiaalihukkaa
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Rakennuttajan tulee määrittää omat vaatimuksensa urakoitsijan toiminnalle.
Suunnitelmaan on kirjattava työmaan kuivanapidon suunnittelun lähtötiedot, kuten
sallitut olosuhteet sekä suojaus-, lämmitys- ja kuivausmenetelmät. Kuivanapidon
perusratkaisuiksi materiaalien, keskeneräisten rakenteiden ja rungon sääsuojausta ja
kastumisen estämistä, sadevesien viemäröintiä, lumen ja jään mekaanista poistoa
holvilta sekä vesivahinkojen ennakointia ja torjuntaa.
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RAKENTAMISEN	
  VALMISTELU	
  
Rakentamisen valmisteluvaiheessa mietitään kuinka tilaajan asettamat tavoitteet
kosteudenhallinnalle toteutetaan. Kosteudenhallinta-asiakirja sekä suunnittelijoiden
tekemä suunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma toimivat lähtökohtana
työmaalle
tehtävälle
kosteudenhallintasuunnitelmalle.
Kosteudenhallintasuunnitelmassa käydään läpi miten työmaan kuivanapito
toteutetaan. Rakennuttajan antamat muut tavoitteet siirretään tuotantosuunnitelmiin
ja tehtävien toteutus suunnitellaan.

TYÖMAAN	
  KOSTEUDENHALLINNAN	
  SUUNNITTELU	
  
Tilaajan	
  vaatimukset	
  
Tilaajan (rakennuttajan) on kirjattava urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin urakoitsijoille
asettamansa vaatimukset kosteudenhallinnan toimenpiteiden tasosta ja laajuudesta
sekä vastuunjaosta. Työmaan suunnittelussa on otettava huomioon tilaajan omat
ohjeistukset ja tilaajan erikseen antamat hankekohtaiset ohjeet esimerkiksi
sääsuojien käytöstä.
Suunnitteluvaiheen	
  kosteudenhallintasuunnitelman	
  huomioiminen	
  
Tarjouspyyntöasiakirjoihin
tulee
sisällyttää
suunnitteluvaiheessa
tehty
kosteudenhallintasuunnitelma, jonka tiedot urakoitsija voi ottaa huomioon omassa
kosteudenhallintasuunnittelussaan. Näin urakoitsija voi suunnata erityistä huomiota
niihin toimenpiteisiin, jotka suunnittelijat ja tilaaja ovat havainneet erityisen
riskialttiiksi.
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Mikäli kyseessä on olevan rakennuksen korjaus- ja muutostyöt, niin teetetyt kosteusja
rakennustekniset
kartoitukset
ja
tutkimukset
on
sisällytettävä
urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin, jotta tarjoajat voivat ottaa niissä esitetyt asiat
huomioon omassa tarjouslaskennassaan.
Työmaan	
  kosteudenhallintasuunnitelman	
  laatiminen	
  
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman lähtötietoina toimivat tilaajan asettavat
vaatimukset
(kosteudenhallinta-asiakirja)
sekä
suunnitteluvaiheessa
tehty
kosteudenhallintasuunnitelma. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa kuvataan
mitä konkreettisia toimia työmaalla tehdään, jotta kosteudenhallinnan tavoitteet
saavutetaan.
Tilaajan on määriteltävä kuinka kattavaa sääsuojausta vaaditaan ja missä
rakentamisen vaiheessa sääsuoja on asennettava. Tilaajan on myös nimettävä
yksiselitteisesti sääsuojauksesta ja sääsuojauksen hankinnasta vastaava urakoitsija.
Varastotilojen toimittamisen ja rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden
kosteudenhallinnan urakkarajat tulee esittää tarkasti ja yksiselitteisesti. Reunaehdot
määrittää siis tilaaja.
Pääurakoitsijan tulee esittää ja hyväksyttää tilaajalla kriittisten rakenteiden
kuivumisaika-arviot ja näiden kuivumiseen liittyvä aikataulu, sääsuojaussuunnitelma,
työmaan olosuhteiden hallinta, varastotilat ja tarvikkeiden varastoinnin aikainen
kosteus- ja sääsuojaus sekä kosteusmittaussuunnitelma.
Työmaalla
on
hyvä
varautua
kosteusvaurioiden
syntymiseen.
Kosteudenhallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet ja vastuurajat mahdollisesti
työmaalla kastuneiden rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden suhteen,
esimerkiksi:
•
•
•
•

kuivaus
seurantamittaukset
miltä osin kastuneita rakenteita tai tarvikkeita ei hyväksytä kuivattavaksi ja
jälleen asennettavaksi tai käytettäviksi vai hyväksytäänkö miltään osin
kastumisen seurauksista koituvat taloudelliset vastuurajat.

Työmaan vastaavan urakoitsijan (yleensä päätoteuttajan) tulee laatia koko työmaan
kosteudenhallintasuunnitelma. Työmaalla toimivat muut urakoitsijat on vastuutettava
toimittamaan
omat
kosteudenhallintasuunnitelmansa
koko
työmaan
kosteudenhallintasuunnitelmasta
vastaavalle
urakoitsijalle.
Kosteushallintasuunnitelmaa tulee päivittää tarpeen mukaan. Tärkeää on viestiä
tavoitteet ja toimenpiteet kaikille työmaalla toimiville osapuolille.

TILAAJAN	
  VÄLITAVOITTEET	
  JA	
  AIKATAULULLE	
  ASETTAMAT	
  VAATIMUKSET	
  
Tilaajan on tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettava vaatimukset urakoitsijan tekemälle
yleisaikataululle sekä määritettävä välitavoitteet. Aikataulun tarkoituksena on kuvata
koko rakennustyön ajallinen toteutus, joka toimii puitteena tarkemman tason
aikataulusuunnittelulle, mitoittaa ajallisesti työmaan tärkeimmät resurssit sekä
informoi tilaajaa ja urakoitsijoita.
Aikataulussa esitetään rakennustyön etenemisen kannalta tärkeät toiminnalliset
välitavoitteet, kuten
•
•
•
•

teknisten tilojen asennusvalmiuskohdat
lämpö päällä –ajankohta
toimintakokeen suoritusajankohta
koekäyttöjen alkamisajankohta
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•

eri työvaiheiden alkaminen, päättyminen ja suoritusjärjestys

Eri työvaiheiden kestot esitetään rakennusosittain ja kerroksittain niin
yksityiskohtaisina nimikkeinä, että eri urakoitsijoiden päätyövaiheiden keskinäiset
riippuvuussuhteet ovat selvästi todettavissa.
Tilaajan	
  vaatimukset	
  
Koska työaikataulu on olennainen osa urakoitsijan tuotannonhallintaa, ja sillä on
merkitystä myös tilaajan omiin toimiin, on tilaajan syytä asettaa vaatimuksia
työaikataulun muodolle ja sisällölle. Tilaaja voi määrittää esimerkiksi missä
muodossa työaikataulu on laadittava, mitä asioita aikataulusta on käytävä ilmi sekä
miten talotekniset työt ja rakennustekniset työt tahdistuvat keskenään.
Kosteudenhallinnan	
  kannalta	
  olennaista	
  aikatauluissa	
  
Tarkoituksena on saada rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä käyttöön
mahdollisimman nopeasti, jotta rakennuksen lämmitys tapahtuisi tasaisesti ja
kustannustehokkaasti. Kun rakennuksen vaippa on tiivis, pyritään saamaan
huonetiloihin noin + 20°C:n lämpötila ja alle 50% ilman suhteellinen kosteus.
Lämmittämällä rakenteita ja tiloja saadaan aikaan hyvät olosuhteet ja lämpötilat
kuivumiselle ja kosteuden poistolle sekä samalla estetään materiaalien jäätyminen ja
kosteusvauriot. Lisäksi eri rakennusvaiheet tarvitsevat erilaista lämmitystä. Niiden
tarkoituksena on luoda optimaaliset olosuhteet sisävalmistusvaiheen töille ja
kuivattaa rakenteita pinnoituksia varten.

URAKOITSIJAN	
  AIKATAULUSUUNNITTELU	
  
Urakoitsijan on otettava omassa aikataulusuunnittelussaan huomioon tilaajan
asettavat vaatimukset. Rakennushankkeen ajoittuminen vaikuttaa valittaviin
kosteudenhallintamenetelmiin sekä ajalliseen suunnitteluun. Aikataulussa on
varauduttava sateiden ja pakkasten aiheuttamiin töiden viivästyksiin. Toisaalta
aikataulun pitää ottaa huomioon eri työvaiheiden järjestys ja limitys. Kosteudelle
alttiita työvaiheita ei voida aloittaa ennen kuin olosuhteen rakennuksessa ovat
sellaiset, että rakenteet eivät kastu.
Rakenteiden	
  kuivumisaika	
  
Hankkeen aikatauluihin varataan aikaa rakenteiden kuivumiselle. Rakenteiden
kuivumisen kannalta merkittäviä ajankohtia ovat:
•
•
•

rakennusvaipan ja vesikaton valmistuminen veden- ja lämmöneristeineen ja
saumoineen
lämmitysjärjestelmän käyttöönotto
kosteusrasitusta aiheuttavat työvaiheet kuten valut, tasoite- ja pintalattiatyöt
sekä muuraus.

Rakenteiden
kuivumisaika
määrittää
kunkin
siitä
riippuvan
tehtävän
aloitusajankohdan. Pitkä kuivumisaika aiheuttaa tehtävien päällekkäisyyttä
esimerkiksi pinnoitusajankohdan myöhäisestä ajankohdasta johtuen.
Aikataulussa on otettava huomioon tasoitetyöt ja pintalattiatyöt, sillä näistä
muodostuu kosteussisältöä rakennuksen rakenteisiin. Myös seinien tasoittaminen
pitää sisäilman suhteellisen kosteuden korkeana, jolloin sisäilman kapasiteetti
vastaanottaa rakenteista kosteutta voi olla vähäinen ja rakenteiden kuivuminen
hidastua.
Aikataulussa on otettava huomioon ne toimenpiteet, jotka vaikuttava rakenteiden
teoreettiseen
kuivumisaika-arvioon.
Kuivumisaika-arvio
antaa
teoreettisen
ajankohdan, jolloin rakenteiden kosteudenmittaaminen kannattaa aloittaa.
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Mittaamisella varmistetaan, etteivät tosiasiallisesti kuivumisaikaan vaikuttavat,
teoreettista kuivumisaikaa pidentävä tekijät pääse vaikuttamaan haitallisesti
rakenteen toimintaan, ja rakenne voidaan pinnoittaa.
Kuivumisaika-arvioita verrataan suunniteltuun toteutusaikatauluun, ja siitä laskettuun
rakenteen kuivumisaikaan ennen päällystystyöhön ryhtymistä. Kuivumisaikaarvioiden ja aikataulun perusteella voidaan määrittää, millaiset olosuhteet on luotava,
jotta tarvittava kuivuminen tapahtuu aikataulun puitteissa.
Betonin	
  kuivumisaika	
  
Nyrkkisääntönä
betonin kuivumisajan arvioinnissa on, että betonilattialle on
varattava kuivumisaikaa viikko/cm aina 4 cm:iin asti. Yli 4 cm:n menevällä
paksuudelle on varattava 2 viikkoa/lisä-cm, ja yli 6 cm paksun betonin kuivumisaika
on 4 viikkoa/jokainen lisä-cm. Toisin sanoen 8 cm paksun betonin on annettava
kuivua vähintään (4*1)+(2*2)+(2*4) = 16 viikkoa.
Kuivumisaikaan vaikuttavat:
•
•
•
•
•
•

betonin lujuusluokka; korkealujuuksilla betonilaaduilla kuivumisnopeus on
jopa kaksinkertainen tavalliseen betoniin verrattuna
yhteen suuntaan kuivuva rakenne kuivuu 2-3 kertaa hitaammin kuin kahteen
suuntaan kuivuva
betonin lämpötilan nosto 10 asteella yleensä puolittaa kuivumisajan
ilman suhteellisen kosteuden (RH) lasku 60 % 50 %:iin nopeuttaa
kuivumisaikaa noin 20 %
alle 50 % RH ei oleellisesti nopeuta kuivumista, mutta yli 60 % kosteus
hidastaa sitä merkittävästi
betonin uudelleen kastuminen kuivumisjakson aikana lisää kuivumisaikaa 1,42 -kertaiseksi

Betonin kuivumisen nopeuttamiseksi voidaan käyttää seuraavia keinoja:
•
•
•
•
•

betonin valmistuksessa käytetään alhaista vesisementtisuhdetta ja notkistinta
raudoitukseen asennetaan lankalämmityskaapelit ja lämmitetään betonia
lämmitetään alusta ja mesta jo ennakkoon, pidetään lämpötila korkealla
valu suojataan muovilla 1-2 viikon ajaksi
ilman lämpötila pidetään yli 20 asteessa ja suhteellinen kosteus noin 50%:ssa

Lattiatasoitteet hidastavat olennaisesti betonin kuivumista. Tämä voidaan ottaa
huomioon siten, että betonin paksuuteen lisätään tasoitteen paksuus 2-3-kertaisena,
yleensä 20-60 mm. Toinen tapa on, että betonin kuivumisaikaan lisätään 1 viikkoa
jokaista tasoitteen 5 mm:ä kohden, eli tavallisemmin kaksi viikkoa. Esimerkiksi 20
mm:n paksulla kerroksella tasoitetun ontelolaatan kuivuminen 85 %:n suhteelliseen
kosteuteen kestää voin kymmenen viikkoa pidempään kuin käytettäessä 5 mm:n
tasoitepaksuutta.

KOSTEUDENHALLINTA	
  TEHTÄVÄKOHTAISESSA	
  SUUNNITTELUSSA	
  
Tehtäväsuunnitelma tehdään projekti- tai tuotantokohtaisesti määritetyistä
kokonaisuuksista. Tehtäväsuunnittelun lähtökohtana on yleisaikataulu ja tilaajan
asettamat laatuvaatimukset.
Kosteusriskit	
  
Tehtäväsuunnittelun yhteydessä kartoitetaan tehtäväkohtaiset potentiaalisen
ongelmat ja kosteusriskit. Kosteudenhallintaan voidaan katsoa liittyvän laaturiskit,
aikatauluriskit ja ympäristöriskit (olosuhderiskit). Tunnistettuun riskiin liitetään sen
kuvaus, todennäköisyys, aikataulu- ja kustannusvaikutus sekä riskiin varautuminen.
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Esittämällä kosteusriskit tehtäväsuunnitelmassa muiden teknisten riskien rinnalla ja
samalla tarkkuudella sekä etenemällä tehtäväsuunnitelman mukaisesti tuetaan
kosteudenhallinnan pääkohtien riittävää huomioimista laadunvarmistusprosessissa.
Kosteudenhallintasuunnitelma	
  lähtötietona	
  
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedoissa ja teknisessä laadussa ilmoitetaan käytettävät
suunnitelmat, työsuorituksen tekniseen laatuun kohdistuvat riskit ja laatuun liittyvien
riskien torjunta. Lähtötiedoissa käsitellään myös kosteudenhallintasuunnitelma sekä
suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kosteusriskit torjuntatoimenpiteineen.
Tehtäväkohtaiset	
  kosteudenhallinta	
  
Tehtäväsuunnitelman yhteydessä suunnitellaan tehtäväkohtaiset suojaukset,
varmistetaan
rakennusmateriaalien
asianmukaiset
varastointipaikat
sekä
varmistetaan, että kuivumisaika on riittävä.
Kylpyhuoneissa	
  huomioitavaa	
  
Kylpyhuoneiden vedeneristystä koskevan tehtäväsuunnitelman laadinta on syytä
aloittaa valitsemalla vedeneristysjärjestelmä, tarkastamalla tarvikkeiden määrät ja
tyypit sekä tarkastamalla suunnitelmat. Yleensä vedeneristysjärjestelmä, laattatyypit
ja muut tarvikkeet voidaan vapaasti valita hyväksytyistä sertifioitujen CE-merkittyjen
järjestelmien tuoteperheistä. Lisäksi kylpyhuoneiden tehtäväsuunnitelmassa on syytä
varmistaa laatoituksien riittävä liikuntasaumajako kuivumiskutistuman varalta.
Tehtäväsuunnitelman	
  läpikäynti	
  
Tehtäväsuunnitelman
sisältö
käsitellään
työntekijöiden
kanssa
tehtävän
aloituspalaverissa. Aloituspalaverissa käsitellään myös kosteudenhallintasuunnitelma
ja kosteusriskit muiden teknisten riskien tapaan. Erityisesti käsitellään
kosteusriskeihin liittyvää yleisimpien ja todennäköisimpien kosteusongelmien
palautetietoa.
Tehtäväsuunnitelman	
  valvonta	
  
Tehtävän toteutusta valvotaan riittävän taajaan. Malliasennuksella ja -katselmuksella
tarkastetaan tehtäväsuunnitelman mukainen toteutus. Tarkastuksilla, mittauksilla ja
testeillä tunnistetaan lopputuotteen laatuun liittyvät mahdolliset ongelmat, ja
korjauksiin ryhdytään mikäli havaitaan tekijöitä, jotka saattavat vaarantaa rakenteen
toimivuuden.
Muistilista	
  
Varmista tehtäväsuunnitelmassa seuraavat kosteudenhallintaan liittyvät asiat:
•
•
•
•
•
•
•

liittyvät työt ja suunnitelmatilanne
käytettävät materiaalit, niiden hyväksynnät ja soveltuvuudet
materiaalien vaatimat olosuhteet ja niiden vaatimat toimenpiteet
toleranssit ja raja-arvot
toteutusajankohta ja työn vaatima menekkeihin perustuva kesto
toteutusolosuhteet tai niiden vaatimat toimenpiteet
laadunvarmistus ja mittaukset

MATERIAALIEN	
  TOIMITUKSET	
  JA	
  VARASTOINTI	
  
Hyvä rakentamistapa edellyttää materiaalien ja rakenteiden koko kuivaketjun
toimivuuden varmistamista niin valmistus-, kuljetus-, varastointi-, asennus-, kuin
käyttövaiheessakin. Materiaalit on suojattava sade- ja valumavesiltä sekä
rakennekosteudelta. Työmailla tulee keskittyä kosteudelle kaikkein arimpien
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materiaalien, kuten puupohjaisten rakennustarvikkeiden
suojaamiseen sateelta ja muilta kosteusrasituksilta.

ja

lämmöneristeiden

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kastumista voidaan vähentää seuraavin keinoin:
•
•
•
•
•
•

edellyttämällä toimittajilta kuljetuksen aikaisen suojauksen varmistamista
noudattamalla valmistajan ohjeita rakennusmateriaalin varastoinnista
oikea-aikaisella toimituksella
suunnittelemalla varastointialueet ja logistiikka ajoissa
varaamalla rakenteiden ja materiaalien suojaukseen tarkoitettuja sääsuojia
riittävästi työmaalle
suojaamalla keskeneräiset rakenteet saman työvuoron aikana

Toimitusten	
  suunnittelu	
  
Materiaalien toimituksen suunnittelussa olennaista on varmistaa toimitusten
ajankohta sekä varastointi. Materiaalitoimitusten ajankohta on valittava siten, että
tuotteet voidaan asentaa paikalleen mahdollisimman nopeasti toimituksen jälkeen.
Toimitusajankohtana perjantaita on syytä välttää, sillä työmaalla ei välttämättä ehditä
järjestämään asianmukaisia varastointiolosuhteita. Erityisesti pientalotyömallla
materiaalien toimitusta perjantaisin on syytä välttää.
Työmaasuunnittelussa on otettava huomioon materiaalien varastointialueet.
Varastointipaikka suunnitellaan sellaiseen paikkaan, missä ei ole työmaatoimintoja
tai -liikennettä. Sen pitää olla riittävän lähellä rakennuskohdetta, jotta turhilta
siirtelyiltä vältyttäisiin. Varastointipaikan pitää kestää varastoitavaksi tulevien
rakennusmateriaalien kuormat. Sen pitää myös olla tasainen ja sadevedet pitää
johtaa hallitusti pois paikalta.
Kuljetuksen	
  aikainen	
  suojaaminen	
  
Rakennustuotteiden ja materiaalien kastumista voidaan ehkäistä edellyttämällä
toimittajilta kuljetuksenaikaista suojausta ja oikea-aikaista toimitusta, suunnittelemalla
varastointialueet etukäteen sekä varaamalla riittävästi suojia. Materiaalit on myös
eroteltava sen mukaan, onko pääasiallinen riski kosteus itsessään vai sen siirtyminen
herkkiin materiaaleihin.
Materiaalitoimittajan on ennen kuljetusta varmistettava, että tuotteilla on riittävä ja
ehjä sääsuojaus ja pakkaustapa mahdollistaa tuotteiden toimittamisen kuivina.
Tuotteet kuljetetaan työmaalle säältä suojattuna tai katetulla rekalla. Kuljetukset
ajoitetaan siten, että välivarastointia ja siirtoja tarvitaan mahdollisimman vähän.
Materiaalien	
  vastaanotto	
  
Rakennusmateriaalit tulee purkaa kuljetuskalustosta mahdollisimman lähelle
rakennuskohdetta, mutta taas ei liian lähelle, että ne eivät haittaa rakentamista.
Mieluiten materiaalit viedään heti sisätiloihin tai muuhun sadesuojaan. Rungon
valmiiden osien sisään varastoitaessa huolehditaan, etteivät betoniholveille lastatut
materiaaliniput hidasta rakenteiden kuivumista. Muuten ne suojataan säältä ja
rikkoutumiselta.
Materiaalit	
  työmaalla	
  
Elementtien ja muiden tuotteiden mukaan tulevat sääsuojaukset pidetään ehjinä ja
poistetaan vasta ennen asennusta. Tuotteiden ja elementtien kunto ja
kosteuspitoisuus sekä sääsuojauksen eheys tarkistetaan tuotteita vastaanotettaessa.
Ilman omaa alustaa ja suojaa olevat tuotteet varastoidaan suoraan alustalle, irti
maakosketuksesta ja suojataan pressuin, ellei työmaalla ole valmista sääsuojaa
kuten telttakatosta. Mikäli tuotteista, esim. puutavaranipusta käytetään vain osa,
käyttämättä jäävät tuotteet suojataan uudelleen. Suositeltavaa on, että työmaalla
säilytettäville rakennustarvikkeille on oma sääsuoja esim. katos.
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Rakennustyömaalla varastointi- ja asennusaikaista kosteutta hallitaan suojauksella,
jolla
pyritään
estämään
puisten
rakennusosien
liiallista
kastumista.
Kosteudenhallinnassa on otettava huomioon, että varastoinnin ja asennuksen aikana
suojattukin puumateriaali yleensä kostuu, paitsi sahatavara, joka korkean
toimituskosteutensa vuoksi yleensä jatkaa kuivumista.

Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015
VAIHEET

25

RAKENTAMISVAIHE	
  
Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä
lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet.

KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMAN	
  NOUDATTAMISEN	
  VALVONTA	
  
Kaikkien	
  vastuu	
  
Kosteudenhallinnan yhtenä periaatteena on, että jokainen rakennustyömaalla
työskentelevä henkilö on velvollinen huolehtimaan ja tiedostamaan omat vastuunsa,
jotka oleellisesti liittyvät kosteudenhallintaan. Havaitsemistaan kosteusriskeistä tai
vaurioista tulee ilmoittaa välittömästi työnjohdolle tai lähimmälle esimiehelleen.
Kosteusteknisiin asioihin liittyen on periaatteessa samanlainen ilmoitusvelvollisuus
kuin työturvallisuushavainnoissakin.
Kosteudenhallinnasta	
  vastaavan	
  nimeäminen	
  
Työmaalle tulisikin nimetä henkilö, joka vastaa kosteudenhallinnasta. Tällöin vastuu
kosteudenhallinnasta kokonaisuutena olisi selkeästi määritelty.
Kosteudenhallintavastaavan henkilön lisäksi työmaan kosteudenhallintasuunnitelman
liitteestä, vastuunjakotaulukosta, tulee löytyä eri kosteudenhallinnan osa-alueista
vastaavat henkilöt ja heidän kuittauksena siitä, että he ovat ymmärtäneet vastuunsa
ja tutustuneet kosteudenhallintaan liittyviin asiakirjoihin, ohjeisiin ja suunnitelmiin.
Vastuunjakotaulukosta tulisi löytyä työmaan kosteudenhallinnasta vastaavan
henkilön tietojen lisäksi suunnittelijoiden, lvi-urakoitsijan, runkourakoitsijan ja muiden
kosteudenhallintaan oleellisesti liittyvien urakoitsijoiden ja henkilöiden tiedot ja
kuittaukset.
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Kosteudenhallinnasta vastaavan henkilöt tehtävät kosteudenhallinnassa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyttäminen
tilaajalla
sopimusten ja suunnitelmanmukaisuuden sekä työmenetelmien valvominen
kosteusteknisen toteutuksen laadun valvominen
rakenteiden kuivumisaika-arvioiden ja -aikataulun noudattamisen seuranta ja
valvominen
osallistuminen kosteusteknisesti riskialttiiden työvaiheiden aloituspalavereihin
malliasennusten tarkastaminen
kosteusmittausten valvonta ja kosteusmittausraporttien tarkastaminen
katselmuksiin osallistuminen ja tarpeen vaatiessa katselmustarpeiden
ilmoittaminen osapuolille
hankkeen työmaa-aikainen dokumentointi ja valokuvaus.

Valvontasuunnitelma	
  
Tilaajan valvojan tehtävänä on yksityiskohtaisen valvontasuunnitelman laatiminen.
Valvontasuunnitelman tulee sisältää tarkastusmenettelyt tilaajan vaatimalle työmaaaikaiselle kosteudenhallinnalle. Valvontasuunnitelmaan tulee sisältyä myös
kosteusteknisen laadunvarmistuksen tarkistuslista. Valvonnan tehtävänä on myös
hankkeen päätoteuttajan, joka on useimmiten pääurakoitsija hankkeessa, laatiman
työmaan kokonaisuutta koskevan kosteudenhallintasuunnitelman tarkastaminen ja
kommentointi.
Tilaajan valvojan on valvottava rakennusaikaisen kosteudenhallinnan toteutumista
suunnitellulla tavalla ja reagoitava nopeasti, jos poikkeamia ilmenee. Poikkeamat ja
niistä aiheutuvat toimenpiteet tulee kirjata rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Koska
laiminlyödystä kosteudenhallinnasta saattaa aiheutua tuleville rakennuksen käyttäjille
terveydellistä haittaa, on vähäistä suuremmasta poikkeamasta ilmoitettava
rakennusvalvontaviranomaiselle viipymättä, jotta rakennusvalvontaviranomainen voi
varmistua, että terveydellisen haitan estämiseksi tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet
käynnistetään viipymättä. Vähäistä suurempana poikkeamana on pidettävä
esimerkiksi sitä, kun sellaiset rakennustuotteet tai rakenteet kastuvat, joiden ei ole
kosteudenhallintasuunnitelmassa sallittu kastuvan.
Dokumentointi	
  
Kaikista kosteudenhallintaan liittyvistä mittauksista, havainnoista, mahdollisista
vesivahingoista sekä poikkeustapauksista laaditaan asianmukaiset ja tarvittavat
pöytäkirjat, jotka dokumentoidaan rakennuksen tulevaa käyttöä varten. Poikkeamat
ja niistä aiheutuvat toimenpiteet tulee kirjata rakennustyön tarkastusasiakirjaan.
Rakennusvalvonta	
  
Rakennusvalvonta valvoo rakennustyönaikaisen kosteudenhallinnan suunnitelmien
toteutumista ja terveellisyyden kannalta vaadittujen tavoitteiden saavuttamista ja
todentamista rakennusluvassa määrättyjen rakennustyönaikaisten katselmusten
yhteydessä tai erillisten, vain kosteudenhallintaan liittyvien työmaakäyntien
yhteydessä.

TYÖMAAN	
  SUOJAUKSET	
  
Rakenteiden suojaaminen sisältää valmistuvan rakennuksen riskialttiiden ja
kosteudesta vaurioituvien rakennusosien suojaamisen sekä varastoinninaikaisen
materiaalin suojaamisen. Rakenteiden suojaaminen kosteudelta on aina
tehokkaampaa kuin rakenteiden kuivattaminen. Taloudellisin tapa suojata rakenteet
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kosteudelta on käyttää rakennuksen omia rakenteita. Tämä ei kuitenkaan aina ole
mahdollista, joten työmaalla joudutaan turvautumaan väliaikaisiin ratkaisuihin.
Suojauksen	
  valitseminen	
  
Koko rakennuksen sääsuojaukseen vaikuttaa paljon minkälaista kohdetta ollaan
rakentamassa: onko rakennus uudis- tai korjausrakennuskohde. Myös rakennuksen
muilla ominaisuuksilla, kuten sijainnilla, muodolla, koolla ja vaurioitumisherkkyydellä,
on vaikutusta suojaustason valintaan. Suojauksen suunnittelussa tulee miettiä
pystytäänkö koko rakennus huputtamaan kustannustehokkaasti vai vain osa
kerrallaan tai pystytäänkö rakennus suojaamaan erilaisia peitteitä käyttäen.
Sääsuojauskalusto	
  
Rakentamisessa käytettävään sääsuojakalustoon kuuluvat sääsuojat, suojapeitteet
sekä julkisivusuojat. Suojapeitteitä käytetään väliaikaisina ratkaisuina kun muilla
suojauksilla ei voida varmistaa rakenteiden asianmukainen suojaus. Suojapeitteiden
avulla on mahdotonta suojata rakenteet tiiviisti ja saumattomasta, sillä ongelmana on
aina peitteiden saumat ja niistä rakenteisiin vuotava vesi.
Suojapeitteiden
ominaisin
käyttökohde
onkin
lähinnä
varastoitavien
rakennusmateriaalien ja elementtien suojaaminen. Rakennuksen runkovaiheen
aikana on kuitenkin tilanteita, joissa peitteiden käytöllä saavutetaan hyötyjä
kosteusrasitusten pienentämiseksi. Tällaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi
betonisandwich-elementtien asennusaikainen yläpäiden eristeen suojaus tai avoimen
holvin suojaaminen sateelta.
Sääsuojat	
  
Sääsuojat ovat pääasiassa teräs- tai alumiiniristikkorunkoisia rakenteita, jotka
kootaan työmaalla. Sääsuojan avulla voidaan suojata tehokkaasti rakenteilla olevan
rakennuksen holvi tai matala rakennus voidaan suojata kokonaan. Sääsuojilla
voidaan saada kokonaistaloudellista hyötyä ja samalla pystytään parantamaan
työolosuhteita ja työturvallisuutta. Myös lumitöiden ja mahdollisten sulatusten määrä
vähenee, ja rakennus pysyy suojassa myös sateelta ja säästytään aikaa vievältä
kuivatukselta. Sääsuojien haittana on sääsuojakaton purkaminen nostojen tieltä pois.
Sääsuojaus on hyvä tapa suojata rakennus korjausrakentamisessa, kun rakennusta
korotetaan, vesikatto uusitaan tai julkisivu korjataan. Näissä rakennustilanteissa isoja
nostoja on vähän ja suojan kattoa joudutaan harvoin aukaisemaan.

RAKENTEIDEN	
  KUIVATUS	
  
Kosteuden	
  siirtyminen	
  
Rakenteiden kuivuminen tapahtuu fysikaalisten kosteudensiirtymisilmiöiden
vaikutuksesta. Kosteus voi siirtyä painovoimaisesti, kapillaarisesti, diffuusiolla tai
kosteuskonvektiolla. Rakenteiden kuivatuksessa menetelminä ovat kuitenkin
useimmiten luonnollinen kuivaminen, lämpötilan nostaminen, lämpötilaeron
luominen, ilmavirran luominen ja mahdollinen koneellinen kuivaaminen esimerkiksi
kosteudenerottimilla.
Kosteuden	
  poistuminen	
  
Kosteuden poistumiseen rakenteista vaikuttaa merkittävästi lämpötila ja rakennetta
ympäröivä ilman suhteellinen kosteus. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla
riittävän alhainen, jotta rakennuksessa oleva ilma pystyy vastaanottamaan
rakenteista poistuvaa kosteutta. Tämän lisäksi rakenteiden kuivumisnopeus riippuu
rakenteissa käytettyjen materiaalien kosteudensiirto-ominaisuuksista.
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Kuivatus	
  
Kuivatukseen liittyvät oleellisesti
•
•
•
•

tavoiteolosuhteet
ulkoilman olosuhteet ja niiden suhde kriittisiin
ruiskutasoitetyöt, pintabetonilattiat ym.
lisälämmityksen ja koneellisen kuivatuksen tarve
alueellisen kuivatussuunnitelman tarve.

työvaiheisiin,

kuten

Kuivatuksen tarkoituksena on poistaa mahdollisimman paljon kosteutta
mahdollisimman vähällä lisälämmittämisellä. Tiloissa, joissa käytetään lämmittimiä
kuivaamiseen, on oltava myös tehokas ilmanvaihto. Kuivatusprosessi koostuu
kolmesta tekijästä: ilman suhteellisen kosteuden alentamisesta, rakenteen lämpötilan
kohottamisesta sekä ilman liikkumisesta rakenteen pinnalla.
Lämpötilan nostaminen on tehokkain tapa nopeuttaa rakenteiden kuivumista,
kuitenkaan unohtamatta vuodenajan ja vallitsevien sääolosuhteiden vaikutusta
kuivamiseen. Sisäilman lämpötilaa nostamalla saadaan ympäröivän ilman RH
laskemaan ja samalla myös rakenteiden lämpötila nousemaan, jolloin niiden
kosteutta siirtävä voima tehostuu. Rakenteita kuivattaessa sisäilman lämpötilan olisi
hyvä olla vähintään +20 °C ja ilman RH korkeintaan 50 %.
Vuodenaikojen	
  vaikutus	
  
Työmaan kuivatusta suunniteltaessa tulee aina ottaa huomioon vuodenajat. Talvella
rakenteet saa parhaiten kuivatettua nostamalla sisätilan lämpötilaa. Riittävä lämpö
ajaa kosteutta pois rakenteista ja pitää sisäilman suhteellisen ilmankosteuden
riittävän alhaisena. Loppusyksystä ja keväällä rakenteiden kuivumista edistää myös
lämpötilan nosto, mutta tällöin olisi syytä tehostaa myös ilmanvaihtoa. Kesällä ja
alkusyksystä ulkoilman ilmankosteus voi olla niin suuri, että ilman kuivaminen
edellyttää erillisten kosteudenkerääjien käyttöä. Kosteudenkerääjien käyttö edellyttää
kuitenkin huolellista osastointia, jotta kosteudenkerääjät eivät kerää ulkoilman
kosteutta, vaan rakenteista vapautuvaa kosteutta.
Kuivatusmenetelmän	
  valitseminen	
  
Kosteudenpoistajat tai säteilylämmittimet voivat olla toimivia yksittäisten pienialaisten
alueiden kuivattamisessa tai kosteuden poistamisessa rakennuksen joistakin osista,
mutta yleisesti ottaen rungon kuivattaminen näillä menetelmillä ei ole toteutusaikana
järkevää. Mikäli rakennuksen runkoa halutaan kuivattaa on helpointa, että
rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.
Tällöin tarve väliaikaisten kuivatusjärjestelmien ja -laitteiden käytölle pidetään
vähäisimpänä.
Kuivatusmenetelmää valittaessa on varmistettava, että
•
•
•

sisäilmassa on riittävästi kapasiteettia vastaanottaa kosteutta rakenteista
sisäilman lämpötila on riittävä
sisäilma vaihtuu riittävän usein

Mikäli turvaudutaan lisälämmitysjärjestelmään, on se mitoitettava tehokkaammaksi
kuin tarvittaisiin, koska rakenteilla olevassa rakennuksessa on vielä
lämpövuotokohtia
tai
tarvittaessa
lämpötilaa
voidaan
nopeasti
nostaa
käyttämättömän tahon avulla.
Ilmalämmitys on monipuolinen lämmitysmuoto. Ilmalämmitystä voidaan käyttää sekä
lämmitykseen että ilmanvaihtoon. Lisäksi se soveltuu myös laajempien alueiden
lämmitykseen huonekohtaisen lämmityksen ohella. Kosteudenpoisto ilmasta voidaan
suorittaa menetelmällä, jossa ilma otetaan ulkoilmasta, lämmitetään ja puhalletaan
kuivattavaan tilaan. Tämän jälkeen tila vielä tuuletetaan, jolloin kostea ilma saadaan
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pois tilasta. Myös
lämmittämisessä.

lämpösäteilyä

voidaan

käyttää

hyväksi

rakenteiden

KOSTEUSMITTAUKSET	
  
Kosteusmittaussuunnitelma	
  
Oleellinen osa kosteusmittauksia on kosteusmittausten suunnittelu osana
kosteudenhallintasuunnitelmaa. Kosteusmittaussuunnitelmassa määritellään mm.
seuraavat asiat:
•
•
•
•
•

kohteessa tehtävät mittaukset
mittausmenetelmä ja käytetty kalusto
mittauslaitteiden kalibrointi
henkilösertifioitu kosteusmittaaja, jolla riittävästi kokemusta kosteuksien
mittaamisesta
mittausten aikataulu, laajuus ja missä tarvittavat mittauspisteet sijaitsevat

Kosteusmittaussuunnitelman laatii kosteudenhallinnasta vastaava taho, vastaava
työnjohtaja tai asiantuntija, esimerkiksi sama henkilösertifioitu kosteusmittaaja, joka
mittauksetkin suorittaa.
Mitä	
  mitataan	
  
Kosteudenhallintaan ja kosteusmittauksiin liittyviä mittaustapoja ovat sisäilman
lämpötila- ja kosteusmittaukset sekä rakennekosteusmittaukset. Työmaan sisäilman
lämpötila- ja kosteusmittaustuloksien perusteella voidaan tehdä päätös mahdollisesta
sisälämpötilan nostamisesta tai laskemisesta. Mittaukset tukevat myös päätöksiä
siitä tulisiko ilmanvaihtoa lisätä tai vähentää sekä mahdollisesti ottaa ilmankuivaajia
käyttöön.
Mistä	
  mitataan	
  
Kosteustarkastuskierroksilla rakenteissa havaitut kosteat kohdat tulee dokumentoida
riittävällä tarkkuudella kosteusmittausten suunnittelun tueksi. Kosteusmittaukset
tulisikin suorittaa juuri näistä kohdista. Kun mittaukset tehdään kohdista, joihin
kosteutta on kertynyt eniten, voidaan varmistua tarpeeksi siitä, että myös rakenteen
muut kohdat ovat riittävän kuivat. Oikeiden mittauskohtien valinta tuo siten
lisävarmuutta kosteusmittausten tuloksiin.
Kosteuden mittaamiseksi rakenteeseen joudutaan poraamaan mittausreikä tai
ottamaan koepaloja. Tällöin rakenteeseen jää näkyviä jälkiä. Koska mittaukset
rikkovat mitattavia rakenteita ja ovat suhteellisen vaativia, mittauspisteiden
lukumäärä pidetään rajallisena. Mitattavat kohdat valitaan esimerkiksi
pintakosteusmittausten, riskiarvioiden ja aistihavaintojen avulla. Lisäksi voidaan
tehdä lisämittauksia tai perustaa mittauskohtien valinta täysin aiempien vastaavien
rakenteiden mittauskokemuksille. Tavoitteena on kyetä valitsemaan rakenteen
todellista kosteutta edustava mittauspiste.
Mittausajankohdat	
  
Ensimmäinen rakennekosteusmittaus tulisi tehdä heti, kun rakennuksen vaippa on
saatu suljettua ja kohteeseen on saatu lämmöt päälle. Tällöin saadaan käsitys
rakenteiden sen hetkisestä kosteustilasta ja mahdollisesta kuivatustarpeesta.
Rakenteista tehtävien seurantamittausten avulla seurataan, onko rakenteiden
kuivaminen edennyt toivotussa aikataulussa. Seurantamittaukset on syytä tehdä
tapauksesta ja olosuhteista riippuen joko kaksi viikkoa ennen päällystämistöiden
aloitusta tai tarvittaessa useamminkin. Viimeinen, kattavampi ja tarkempi, mittaus

Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015
VAIHEET

30

ennen päällystystyön aloitusta viimeistelee seurannan varmistaen, että rakenne
todellakin on kuiva ja päällystettävissä.
Rakennusaikana kosteusmittaukset tehdään betonirakenteille, mutta mittauksia
voidaan tehdä muillakin materiaaleille. Yleensä betonirakenteet, joille tehdään
kosteusmittaus, päällystetään tai pinnoitetaan. Betonirakenteiden tulee alittaa
pinnoitusmateriaalin asettama alustan suhteellisen kosteuden yläraja, jotta
pinnoitusmateriaali ei vaurioituisi, tai rakenteeseen syntyisi kosteusvauriota
myöhemmässä vaiheessa. Betonin kosteuden mittauksessa tulee olla tarkka. Virheet
mittauksessa voivat aiheuttaa turhaa odottelua tai johtaa kosteusvaurioon.
Kosteusmittauksiin on hyvä ryhtyä hyvissä ajoin ennen pinnoitus- ja päällystystöitä.
Mittausten	
  suorittaminen	
  
Rakennekosteusmittaukset tehdään yleensä mittaamalla rakenteeseen poratusta
mittausreiästä tai rakenteesta otetusta koepalasta suhteellinen kosteus.
Mittaustyöhön tulee käyttää kalibroituja mittalaitteita ja mittaustyössä tulee olla
erityisen huolellinen. Mittaajalla tulee olla riittävät tiedot mittalaitteen toimintatavoista,
mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä sekä mitattavan rakenteen tai materiaalin
toimivuudesta ja ominaisuuksien vaikutuksesta mittaukseen.
Pintakosteusmittari
Pintakosteusmittarilla voidaan mitata materiaalin arvioitua kosteutta pintamateriaalia
rikkomatta. Mittarin toiminta perustuu kuivan ja kostean materiaalin
sähkönjohtavuuden eroihin. Mittauksia tehtäessä pintakosteudenmittarilla tulokset
ovat vain suuntaa-antavia, koska rakenteen materiaalien, rakenteessa olevien
raudoitteiden tai vesi- ja sähköjohtojen vuoksi materiaalin sähkönjohtavuus voi
poiketa mittarin käyttämästä oletuksesta. Mittarin tulokset voivat osoittaa kosteampia
tai kuivempia arvoja kuin mitä materiaali todellisuudessa on. Pintakosteusmittarilla
suoritetut mittaukset joudutaan vielä varmistamaan mittaustavoilla, jotka eivät ole
yhtä häiriöherkkiä.
Kuivatus-punnitusmenetelmä
Kuivatus-punnitusmenetelmällä kohteesta otettu mahdollisimman häiriintymätön
materiaalinäyte punnitaan. Punnituksen jälkeen materiaalinäyte kuivataan ja
punnitaan uudelleen. Materiaalin absoluuttinen kosteuspitoisuus saadaan
punnitustulosten erotuksena. Menetelmä on luotettavampi kuin kolme edellä esiteltyä
menetelmää, mutta tulos ei kerro koepalan tai rakenteen suhteellista kosteutta.
Laitteisto
Suhteellisen kosteuden mittalaitteistoon kuuluvat mittauspäät ja näyttölaite, sekä
kaapeli, jolla mittauspäät yhdistetään laitteeseen. Mittauspään sisällä on kosteus- ja
lämpötila-anturit. Suhteellinen kosteus mitataan puhdistetuista ja tiivistetyistä
mittausrei'istä. Mittausreiät porataan mitattaviin kohtiin, reiät puhdistetaan ja reikiin
asennetaan mittausputket. Mittausputken ja betonin sauma sekä mittausputken avoin
pää tiivistetään. Reikien kosteuden annetaan tasaantua 3-7 päivää, jonka jälkeen
mittauslaitteiston mittauspäät asennetaan ja tiivistetään mittausputkiin. Mittausreikien
kosteuden annetaan tasaantua vähintään puolen tunnin ajan. Tämän jälkeen
mittauspää kytketään näyttölaitteeseen ja lukema kirjataan mittauspöytäkirjaan.

KOSTEUDENHALLINNAN	
  DOKUMENTOINTI	
  
Yksi kosteudenhallinnan tärkeimmistä dokumenteista on mittauksista saatavat
mittausraportit.
Mittausraportit
tulee
säilyttää
huolellisesti
esimerkiksi
kosteudenhallintasuunnitelman yhteydessä.
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Mittaustulokset on esitettävä siten, että raportin lukija ymmärtää, millä menetelmällä,
millaisesta rakenteesta, miltä syvyydeltä ja milloin mittaus on suoritettu. Raportissa
tulee myös ilmetä mittauksen aikana vallinneet olosuhteet.
Mittausraportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

mittauskohdetiedot (työmaan osoite ja päätoteuttajan yhteyshenkilö
yhteystietoineen)
mittaajan yhteystiedot
kohteen kuvauksen (hankkeen yleistiedot, rakenneratkaisu, betonilaatu,
valupäivä jne.)
piirroksen tai valokuvia mittauskohdista, joilla mittausten suorituskohta on
jäljitettävissä myöhemminkin. Yksi tapa on piirtää pohjakuva, jossa on esitetty
mittauspisteet etäisyyksineen ympäröivistä rakenteista
käytetyt mittalaitteet (laitetyyppi ja kalibrointiaika)
menetelmäkuvaus
(porauspäivä,
mittausreiän
puhdistusja
tiivistystoimenpiteet, mittapäiden asennushetki, tasaantumisajat ja lukemien
ottohetki)
sisä- ja ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus
mittaussyvyydet
mittaustulokset (rakenteen suhteellinen kosteus, lämpötila, vesihöyrynsisältö
ja absoluuttinen kosteus)
mittaustarkastelu (mittaukseen liittyvät mahdolliset virhetekijät)
tulosten tulkinta
johtopäätökset.

Mittaustulosten lisäksi dokumentointiin kuuluu kaikkien kosteudenhallintaan liittyvien
dokumenttien, asiakirjojen ja ohjeiden säilytys ja niiden oleellisten osien kerääminen
esimerkiksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden yhteyteen.
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KÄYTTÖÖNOTTO	
  
Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käyttäjille käytön
opastus. Käyttäjälle luovutetaan huoltokirja, joka sisältää kiinteistön hoidon, huollon
ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät.

LUOVUTUSMATERIAALIT	
  
Luovutettavat	
  asiakirjat	
  
Omistajalle ja ylläpidosta vastaavalle luovutetaan mm.
•
•
•
•

huoltokirja
suunnitelma-asiakirjat
tarkastusasiakirjat
kosteusmittauspöytäkirjat

Huoltokirja	
  
Rakentamisvaiheen lopussa rakennuksen toteumatiedot siirretään omistajalle ja
ylläpidosta vastaavalle osana huoltokirjaa, jolla hallitaan rakennuksen kunnon
arviointia ja seurantaa. Huoltokirjan laadinnassa keskeistä on valita ne toimenpiteet,
joilla kiinteistön rakenteet savuttavat niille määritellyn käyttöiän. Varsinkin
huoltovälien ja teknisien käyttöikien osalta on huomioitava, että niissä voi olla
valmistajakohtaisia yleisistä käyttöiästä poikkeavia ohjeita.
Kosteusteknisesti huoltokirjassa huomioitavia asioita ovat:
•
•

kosteusteknisesti riskialttiiden paikkojen määrittely ja ohjeet seurantaan
vaurioalttiiden ja tarkastusta vaativien rakenteiden tarkastusjaksot
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•
•
•

rakennuksen käytön aikaiset kosteushälyttimet ja vesivuotoihin varautuminen
ohjeet märkätilojen tuuletukseen ja kuivaukseen
tarkastusten vastuuhenkilö ja raportointi sekä dokumentointi

Valmistajan huolto-ohjeet yksilöivät ne toimenpiteet, joilla saavutetaan rakenteiden,
materiaalien tai kojeiden ja laitteiden tekninen käyttöikä. Rakennuksen huoltoohjelma on laadittava valmistajien huolto-ohjeiden sisältämien toimenpiteiden ja
käyttöikien perusteella. Erityisesti LVIAS-järjestelmien huolto-ohjeet tulee määritellä
erityisen huolellisesti.
Asukaskansiot	
  
Asukkaille jaettavat asukaskansiot tai vastaavat ohjeet on tarkoitettu normaalin
asunnon käytön tueksi. Kosteudenhallinnan näkökulmasta asukkaille jaettavassa
asukaskansiossa on otettava kantaa mm. puhdistuksessa käytettävän veden määrän
sekä märkätilojen pintojen kuivaamiseen ja tuulettamiseen jne. Myös asukkaiden
vastuulla olevien rakenteiden vaatimien huoltotoimenpiteiden on määritettävä
asukaskansiossa. Tällaisia ovat mm. ikkunoiden ja ovien tiivisteet sekä märkätiloihin
liittyvät tarkastus- ja huoltotoimet.

RAKENNUKSEN	
  YLLÄPITO	
  JA	
  KÄYTTÖ	
  
Käyttäjien	
  ja	
  ylläpitäjien	
  opastus	
  
Käyttöönottovaiheessa kosteudenhallinnan kannalta huomattavia asioita on
käyttäjien ja ylläpitäjien opastus, jossa on erityisesti huomioitava salaojien, vesikaton,
julkisivujen ja lvi- järjestelmän toiminta sekä oikeat siivoustavat. Huoltokirja ja
käyttökoulutukset
toimivat
käyttöönottovaiheessa
oppaina
käyttäjille
ja
kiinteistönpidolle.
Katto	
  
Vaipparakenteiden osalta rakennusten katot, etenkin tasakatot on puhdistettava ja
huollettava vuosittain. Vesikourut, sisä- ja ulkopuoliset syöksytorvet ja kattokaivot on
pidettävä roskattomina ja jäättöminä. Syksyllä ennen lumen tuloa puhdistetaan
katolta veden kulkua estävät lehdet. Keväällä tarkastetaan, ettei jää ole
vahingoittanut kattorakenteita. Katon puhtaanapitotöiden yhteydessä on varottava
rikkomasta vesikatetta ja läpivientejä.
Salaojat	
  
Salaojien kunto tulee tarkastaa viiden vuoden välein tarkastuskaivojen putkien kautta
esimerkiksi juoksuttamalla kettä kaivosta toiseen. Salaojat on tarvittaessa
huuhdeltava.
Padotusventtiilit	
  ja	
  pumput	
  
Kiinteistön alueella olevat padotusventtiilit ja pumput tulee tarkastaa säännöllisesti.
Jos liikenneväylien sijaintia muutetaan kiinteistön alueella, putkien sijainti täytyy ottaa
huomioon siten, että putkiin ei kohdistu liian suuria kuormituksia. Vesivuodon
sattuessa tai huoltotoimenpiteen yhteydessä sulkuventtiileille tulee olla esteetön
pääsy. Huollosta vastaavan on huolehdittava sulkuventtiilien merkintöjen
säilymisestä ja tilojen järjestyksessä.
Viemärikaivojen pumput ja padotusventtiilit tulee puhdistaa, tarkastaa ja huoltaa
huolto-ohjelman mukaisesti vähintään vuosittain. Pumppukaivoissa on suositeltavaa
olla kaksi pumppua, joista toisen mahdollisesti rikkoutuessa toinen jatkaa
toimintaansa, vaikka hälytys toiminnan keskeytymisestä tapahtuukin. Aina pumpun
rikkoutuessa tulee olla järjestetty hälytys, joka johtaa toimenpiteisiin. Varolaitteet
tulee tarkastaa ja huoltaa käyttö- ja huolto-ohjeessa mainitulla tavalla.
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Tiski-‐	
  ja	
  pesualtaat	
  
Tiski- ja pesualtaan vesilukkojen, tiivisteiden ja liitosten kuntoa tulee tarkkailla.
Tarvittaessa viat on korjattava tai niistä on ilmoitettava kiinteistön isännöitsijälle tai
huoltoyhtiölle. Vettä käyttävät kotitalouskoneet tulee asentaa vain sellaisiin tiloihin,
joissa on lattiakaivot. Jos pyykin- tai astianpesukone on asennettu lattiakaivottomaan
tilaan, pesukoneen alle on asennettava pienten vuotojen havaitsemiseksi vesitiivis
alusta. Tilaan voidaan asentaa myös vuodonilmaisin. Vesipisteellisten tilojen
rakenteiden, kuten keittiöiden alakaapistojen kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti
vuotojen havaitsemiseksi.
Pyykin-‐	
  ja	
  astianpesukoneet	
  
Pyykin- ja astianpesukoneessa on oltava käyttötarkoitukseen sopiva täyttö- ja
poistoletku liitäntöineen. Poistoletku tulee liittää kiinteästi viemäriverkostoon ja sen
kiinnityksen tulee olla tukeva. Letkujen tiivisteet on tarkastettava ja tarvittaessa
vaihdettava aina letkuliitoksen avaamisen yhteydessä.
Pyykin- ja astianperuskoneen painepuolen vesiliitännän tulee olla varustettu
pesukonehanalla. Koneen pesukonehana on pidettävä suljettuna kun konetta ei
käytetä.

KÄYTÖNAIKAISET	
  KOSTEUDENHÄLYTTIMET	
  
Vesivuodon havaitsemisen helpottamiseksi voidaan asentaa vuodonhälyttimiä
rakenteen pinnalle tai putkistoon. Rakenteen pinnalle vuotaneen nesteen ilmaisevat
tuotteet ovat tarkoitettu esimerkiksi astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen alle
asennettavaksi. Putkistoissa ilmenevän vuodon ilmaisevat tuotteet liitetään
esimerkiksi käyttövesiputkistoon.
Vedenilmaisulaite käsittää keskusyksikön, johon on yhdistetty yksi tai useampia
veden- ja/tai kosteudenilmaisimia. Laitteessa on oltava paikallishälytys
äänitoiminnolla ja merkkivalotoiminto liitettävissä. Yksinkertaiset ja itsenäisesti
paristoilla tai 12 voltin virtalähteellä toimivat kosteusilmaisimet seuraavat kahden
kuparijohtimen sähkönjohtavuutta. Eli veden levitessä johtimen päälle se siinä alkaa
kulkea sähkövaraus, joka laukaisee hälytyksen.
Putkistoon liitettävät vesivuotokytkimet asennetaan putkistoon yleensä heti kiinteistön
vesimittarin jälkeen, mikäli se vain on mahdollista. Järjestelmä mittaa jatkuvasti
paineen muutoksia käyttövesiputkistossa. Kytkin pystyy havaitsemaan niin suuret
kuin pienetkin tihkuvuodot, ja tarvittaessa magneettiventtiili katkaisee automaattisesti
vedentulon. Kytkimen asetuksia pystyy säätämään käyttöpaneelista, jolloin voidaan
määrittää, kuinka herkästi järjestelmä katkaisee vedentulon. Lisäksi kytkin voidaan
asettaa poissa- tai kotona-tilaan. Poissa-tilassa kytkin katkaisee vedet huomattavasti
herkemmin.
Laitteen virtalähteenä voi olla sähköverkkoon kytkettävä muuntaja, akku, paristo tai
näiden yhdistelmä. Akku tai paristokäyttöisten laitteiden on ilmoitettava pariston
vaihtotarve tai akun lataustarve riittävän aikaisessa vaiheessa (vähintään kaksi
viikkoa ennen toiminnan loppumista). Laitteen antama hälytys on voitava kuitata tai
katkaista. Laitteessa on oltava muistitoiminto, joka ilmaisee kuittaamattoman
hälytyksen. Keskusyksiköstä tulee ilmetä laitteen toimintatila sekä hälyttänyt anturi.
Laitteen on palauduttava normaaliin valvontatilaan sähkönsyöttö-katkoksen jälkeen.
Laitteen on oltava liitettävissä kiinteistön muuhun valvontalaitteistoon. Lisäksi laitteen
on voitava tarvittaessa ohjata esim. magneettiventtiiliä.
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OHJEET	
  MÄRKÄTILOJEN	
  KÄYTTÖÖN	
  
Märkätilojen	
  huolto	
  
Märkätilojen käytössä on otettava huomioon vedeneristeiden rikkoontumattomuus
kuin myös hallittu kosteudenpoisto käytön jälkeen. Märkätilojen käytön yhteydessä
märkätilan ilmanvaihtoventtiilit ja lattiakaivot on puhdistettava säännöllisesti eikä
niiden säätöä saa muuttaa puhdistuksen yhteydessä. Lisäksi on suihkutilassa
suositeltavaa käyttää veden roiskumista seinälle ja lattialle rajoittavaa suihkukaappia
tai -verhoa.
Vesilukko poistetaan puhdistusta varten ja puhdistus suoritetaan siten, ettei
vedeneristeelle tai kaivoliitokselle aiheuteta vaurioita. Puhdistuksella mahdollistetaan
veden esteetön kulku viemäriin ja ehkäistään kaivon tulviminen. Laatoitus
saumoineen puhdistetaan säännöllisesti vedellä tai laimealla pesuaineliuoksella (pH
6 ‐ 10) ja harjalla. Kalkki poistetaan tarvittaessa pesuaineella (pH n.2,5)
tuotekohtaisia ohjeita noudattaen. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja
kuivataan.
Silikonisaumat puhdistetaan säännöllisesti vedellä tai laimealla pesuaineella ja
pehmeällä harjalla. Silikonisaumojen vaihtoväli riippuu puhdistustiheydestä,
ilmanvaihdon tehokkuudesta sekä käyttörasituksesta. Normaalissa asuinkäytössä
vaihto on ajankohtaista noin 10 vuoden välein. Vaihdon yhteydessä vanha silikoni
poistetaan varoen mekaanisesti vedeneristystä rikkomatta.
Märkätilan pinnat kuivataan lastalla tms. aina käytön jälkeen. Ylimääräisen veden
poisto nopeuttaa tilan kuivumista, ehkäisee kosteuden leviämistä huoneistoon sekä
likaveden kuivumista laatoitukselle ja saumoihin. Märkätilan riittävästä
ilmanvaihdosta on huolehdittava, jotta ilmankosteus pysyy alhaisella tasolla.
Koneellista ilmanvaihtoa ei saa sammuttaa eikä venttiilejä säätää omatoimisesti.
Suihkun jälkeen on suositeltavaa tehostaa ilmanvaihtoa kahden tunnin ajaksi.
Mikäli märkätilassa on lattialämmitys, se on pidettävä kytkettynä. Lämmitys
nopeuttaa tilan kuivumista. Lattian pintalämpötila saa olla korkeintaan +28°C.
Vedeneristyksen rikkovia lävistyksiä tai kiinnityksiä ei saa tehdä seiniin roiskeveden
alueelle. Läpivientien tiivistyksiä pitää tarkkailla säännöllisesti. Jos märkätilojen
vedeneristyksissä
on
kiinnityksen
aikaansaamia
lävistyksiä,
esimerkiksi
ruuvikiinnityksiä, on reiät tarkastettava ja tiivistettävä tiivistysmassalla.
Vedeneristyksen on oltava vesitiivis myös läpivientien kohdalla.
Keittiö	
  ja	
  kodinhoitotila	
  
Keittiön ja kodinhoitotilan allaskaapin ja pesukoneen alla tulee asentaa suojaalustaksi sivu- ja takareunoiltaan ylösnostettu vesitiivis matto tai pinnoite
vesivuotojen havaitsemiseksi. Tämän lisäksi suoja-alusta voidaan varustaa myös
vuodonilmaisimella.
Märkätilan	
  korjaus	
  
Koska märkätilojen vedeneristeiden kunnossapitovastuu kuuluu pääsääntöisesti
kiinteistön omistajalle, on märkätilan korjaustoimenpiteille hankittava kiinteistön
omistajan lupa. Korjaustyön saa tehdä vain alan ammattilainen pätevän valvonnan
alaisena. Märkätilan korjaukset suositellaan teetettäväksi henkilösertifioidulla
asentajalla. Silloin myös märkätilaan tulevien rakennustarvikkeiden yhteensopivuus
tulee tarkastetuksi.
Kiinteistön omistajan valitsema tai aloituskokouksessa sovittu henkilö tarkastaa
vedeneristyksen aina ennen rakenteiden peittämistä ja tarkastuksesta tehdään
merkintä tarkastuspöytäkirjaan. Suositeltavaa on käyttää asiantuntevaa suunnittelijaa
ja valvojaa. Märkätilojen korjaustyöt on aina hyväksytettävä talon omistajalla tai
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asunto-osakeyhtiön isännöitsijällä. Märkätilojen vedeneristyksistä
tarkastuspöytäkirja ennen rakenteiden piiloon laittamista.

tulee

tehdä

Tarkistuslista	
  
• märkätilan ilmanvaihtoventtiilit ja lattiakaivot on puhdistettava säännöllisesti
• suihkutilassa suihkukaappi tai -verho
• vesilukon säännöllinen puhdistus
• silikonisaumojen puhdistus
• märkätilojen kuivaus lastalla käytön jälkeen
• lattialämmitys pidetään kytkettynä
• läpievientien tiivistysten tarkkaileminen
• vuotohälyttimien käyttö allaskaapin ja pesukoneen alla

VESIVUOTOTILANTEET	
  
Vuotovahinkotilanteissa on heti otettava yhteys kiinteistön hoidosta vastaavaan ja
pyrittävä käytettävissä olevin keinoin estämään vuoto esimerkiksi veden tulo
sulkuventtiilistä. Kiinteistön hoidosta vastaava voi myös kutsua putkiliikkeen paikalle.
Vakavassa vesivahinko- tai tulvimistapauksessa tulee soittaa hätäkeskukseen.
Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan
veden leviämistä huonetiloihin. Vuotava vesi on pyrittävä valuttamaan esimerkiksi
vesilastaa ja suojamuoveja apuna käyttäen suoraan lattiakaivoon tai ulos.
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