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TOIMET	  
Toimet-osiossa tutustutaan rakentamisen kosteusriskeihin, suojaukseen, 
kuivatukseen, mittausten tekemiseen sekä erilaisiin ohjeisiin. 

Riskit	  
Rakentamisessa kuten kaikessa toiminnassa on mahdollisia riskejä, jotka voivat 
toteutua. Riskit-osiossa tutustutaan rakentamisen kosteuslähteisiin, kosteuden 
aiheuttamiin vaurioihin, riskien kartoitukseen sekä rakenteiden yleisimpiin 
kosteusriskikohtiin. 

Suojaus	  
Kaikki rakenteet ja materiaalit tulee suojata riittävästi kosteudelta. Tutustu miten 
työmaa, rakenteet ja eri materiaalit tulee suojata sekä miten kuivaketju voidaan 
toteuttaa. Tutustu myös sääsuojauskalustoon. 

Kuivatus	  
Kuivatus on toimenpide, jolla nopeutetaan rakenteiden kuivumista. Tutustu siihen 
miten eri rakenteille laaditaan kuivumisaika-arvio, miten kuivumisaika tulee 
huomioida aikatauluissa ja miten kuivatustoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan. 

Mittaus	  
Työmaalla mitataan kuivumisolosuhteita sekä rakenteiden kosteuspitoisuuksia. 
Tutustu tehtäviin mittauksiin sekä rakenteiden pinnoitettavuusvaatimuksiin. 

Kosteudenhallintasuunnitelma	  
Katso esimerkki kosteudenhallintasuunnitelman sisällöstä. 

Pientalorakennuttaja	  
Sivuilta löytyy mm. pientalorakennuttajan työturvallisuusopas, kosteuden 
peruskäsitteitä -pdf sekä tietoa sitä, kuinka asukas voi ehkäistä kosteusvaurioita. 
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RISKIT	  
Rakentamisen kosteusriskien hallintaprosessin ei tarvitse olla monimutkainen. 
Tärkeintä on, että mahdollisia riskejä arvioidaan etukäteen ja että ne kirjataan 
kosteudenhallintasuunnitelmaan. Tämän jälkeen arvioidaan miten riski voidaan 
ennalta ehkäistä ja miten toimitaan riskin toteutuessa. 

Kosteuden vaikutukset rakentamisessa aiheuttavat riskejä rakennushankkeen 
toteuttamiselle ja rakennuksen käytölle. Riski määritellään usein riskin seuraamusten 
vakavuuden ja todennäköisyyden yhteisvaikutukseksi. Kosteusriskillä on 
toteutuessaan kielteinen vaikutus rakennuksen kosteustekniseen toimintaan: 
rakenteisiin voi syntyä terveydelle vaarallisia mikrobikasvustoja tai rakenne voi 
vaurioitua. Esimerkiksi puun lujuus voi heiketä lahoamisen seurauksena, joiden 
kummankin seuraamukset voivat olla hyvinkin vakavia. 

Kosteusriskit tulee tunnistaa jokaisessa rakentamisen vaiheessa hankesuunnittelusta 
rakennuksen käyttöön. Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan 
kosteudenhallinnan kannalta epävarmat alueet sekä useissa hankkeissa toistuvat 
riskit ja määritetään riskien torjunnan vastatoimet. 

Kosteusriskien hallintaprosessi koostuu kolmesta vaiheesta 

1. Kosteusriskien tunnistaminen 
Määritellään kosteusriskit, riskien syyt ja niistä aiheutuvat seuraukset. 

2. Kosteusriskien arviointi 
Kosteusriskit luokitellaan sen mukaan, miten hyvin rakenteet kestävät 
kosteusrasitusta ja miten paljon ne altistuvat kosteusrasitukselle. 

3. Kosteusriskien torjunta ja riskeihin varautuminen 
Määritellään kuinka kosteusriskejä hallitaan. Rakennusprojektin aikana toteutuvat 
ongelmat  ja hyvät käytännöt kirjataan ylös ja tuodaan muiden tietoon, jotta 
vastaavilta ongelmilta vältytään ja hyvät toimintatavat yleistyvät. 

KOSTEUSLÄHTEET	  

Materiaaleihin ja rakenteisiin voi kulkeutua kosteutta: 

• vesi- ja lumisateesta 
• märästä maasta, jossa materiaali on kiinni 
• pintavesistä 
• ilman vesihöyryn tiivistymisestä 
• työmaalla käytettävästä vedestä 
• rakennusmateriaalin valmistamiseen käytetystä vedestä 
• muissa rakenteissa olevasta vedestä 
• vesivuodosta 

Vesi-‐	  ja	  lumisade	  
Vesi- ja lumisateen lisäksi huomioidaan tuulen vaikutus yhdessä sateen kanssa. 
Tuulen takia sade voi olla viistosadetta, jolloin tuulenpaine siirtää vettä myös ylöspäin 
rakenteita pitkin. Tämän takia materiaalit suojataan myös sivulta esimerkiksi 
suojapeitteillä. Suojaukset tulee kiinnittää kunnolla. Ilman tulee kuitenkin kiertää 
suojausten alla, eikä vesi ei saa myöskään kerääntyä lammikoiksi suojausten päälle. 
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Maaperän	  kosteus	  
Maaperästä kapillaarisesti nouseva vesi huomioidaan rakenteiden suojaamisessa. 
Materiaalit irrotetaan alustasta esimerkiksi aluspuiden avulla. Alustan tulee kuitenkin 
kantaa sen päällä oleva materiaali. 

Pintavedet	  
Pintavedet johdetaan pois materiaalien alta. Kallistusten tulee olla sellaiset, että 
satava vesi tai sulava lumi ohjautuu poispäin materiaaleista ja rakenteista. 

Ilman	  sisältämä	  kosteus	  
Ilma voi sisältää tietyssä lämpötilassa vain tietyn määrän kosteutta. Talvella ilman 
sisältämä vesipitoisuus on pieni. Kesällä ilman sisältämä vesipitoisuus on 
suurimmillaan. 

Kosteus siirtyy aina kuivempaan suuntaan. Joko siis kuivempaan rakenteeseen tai 
kuivempaan ilmaan. Materiaalien kosteuspitoisuus muuttuu ilman kosteuspitoisuuden 
mukana. 

Rakenteissa	  oleva	  vesi	  
Rakennuskosteuden lähteitä ovat rakennusmateriaalien valmistamiseen käytetty 
vesi, rakennusaikainen vesi ja lumisade sekä työmaa-aikainen vedenkäyttö. 
Rakenteisiin tai materiaaleihin jääneen veden tulee päästä poistumaan vapaasti. 
Joissakin rakenteissa kosteuden poistuminen materiaalista tai rakenteesta voi olla 
liian hidasta suhteessa rakenteen kosteudensietokykyyn mikä tarkoittaa, että kosteus 
ehtii aiheuttaa vaurion synnyn ennen kuin se pääsee poistumaan. Esimerkiksi 
elementin lämmöneristykseen päässyt vesi ei välttämättä pääse poistumaan 
rakenteesta, vaan sen poistamisesta tulee huolehtia. 

Suojaus	  lyhyesti	  
Kosteusriskien minimoimiseksi työmaavaiheessa suojataan vähintään säärasitukselle 
avoimet työvaiheet ja rakenteet sekä työmaalla tarvittavat rakennusmateriaalit. 
Suojausmenetelmän valintaan vaikuttaa itse rakennuksen sijainti, koko ja muoto sekä 
rakenteiden vaurioitumisherkkyys. Kohteen koon perusteella mietitään myös, 
pysytäänkö kohde peittämään kustannustehokkaasti kokonaan vai peitetäänkö vain 
osa kerrallaan. 

Suojausmenetelmät valitaan myös sen mukaan, miltä halutaan suojautua. 
Vuodenaika vaikuttaa suojaustarpeeseen. Yleissuunnitteluvaiheessa sääoloja 
arvioidaan tarkastelemalla pitkän ajan säätilastoja. 

Kosteussuojattu	  rakenne:	  
• kosteus pidetään ulkona 
• sisään päässyt kosteus päästetään ulos 

KOSTEUDEN	  AIHEUTTAMAT	  VAURIOT	  

Kosteus-‐	  ja	  mikrobivauriot	  
Kosteus- ja mikrobivauriot voivat olla ihmisen terveydelle vaarallisia ja ne voivat 
vaurioittaa rakenteita pysyvästi. Ongelman luonteesta, laajuudesta ja vakavuudesta 
riippuen käytetään ilmaisuja kosteus-, mikrobi-, home- ja lahovika tai -vaurio. 

Homeet ja mikrobit aiheuttavat terveysongelmia, kun hometta ja itiöitä pääsee 
sisäilmaan. Tiiviit rakenteet estävät mikrobien sekä homeen kulkeutumisen 
sisäilmaan rakenteen läpi ja suojaavat ulkopuoliselta homeelta. Ensisijainen 
torjuntamenetelmä hometta vastaan tulee olla olosuhteiden säilyttäminen 
epäsuotuisina homeen kasvulle. Homeen muodostumisen mahdollistavien 
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olosuhteiden ehkäiseminen tulee olla ensisijainen toimi, mutta esimerkiksi 
alapohjarakenteiden alapuolella olosuhteet muodostuvat helposti homeen kasvulle 
suotuisiksi. Tämän vuoksi rakenteiden toteuttaminen tiiviinä on tärkeää. 

Kosteusvaurion	  synty	  
Rakennusmateriaalien kosteudensietokyky määrittää kuinka nopeasti rakenteeseen 
joutunut kosteus aiheuttaa kosteusvaurion. 

Rakennusaikaisista kosteusrasituksen lähteistä merkittävimmät ovat ulkopuolinen 
vesi, maaperän kosteus, käyttövesi sekä rakenteisiin rakennusaikana sitoutunut vesi. 
Ulkopuolisia vesilähteitä ovat sade-, lumi-, tuuli-, katto- ja valumavedet. Rakenteisiin 
sitoutuu vettä rakennusaikana betoni-, muuraus-, rappaus- ja tasoitetöiden aikana. 

Yleisistä työvirheistä syntyneitä kosteusvaurioita:  

• puutteet ilmansulkujen tiivistyksissä 
• puutteet vedeneristyksen jatkuvuudessa 
• liitoskohtien tiivistys 
• hallitsemattoman vedenkäyttö  työmaalla 

RISKIEN	  KARTOITUS	  

Kosteusriskien	  tunnistaminen	  
Riskien tunnistusmenetelmät (tarkistuslistat, POA, riskimatriisi jne) ovat apuvälineitä, 
jotka tukevat kokemusta sekä inhimillistä päättelyä. Kaikkia menetelmiä tulee 
kuitenkin hyödyntää kosteusriskien arvioinnissa. Rakennustyömaan kosteusriskit 
voidaan kartoittaa mm. tarkastamalla kohteen rakennedetaljeja. Tärkeää on myös 
tunnistaa kosteusriskiherkät rakenteet. 

Kun kosteusriskit on tunnistettu, on tärkeää kartoittaa kosteusriskien syyt ja 
seuraukset. Eri syihin voidaan kosteusriskin seurauksiin varautua sopivilla toimilla. 
Tunnetuille kosteusriskeille voidaan määrittää niiden toteutumisesta aiheutuvat 
seuraukset. Kun seuraukset tiedetään, pystytään määrittelemään miten vaikuttavasta 
kosteusriskistä on kysymys. 

Kaikkien kosteusriskien toteutumista ei pystytä ennaltaehkäisemään. Käytännössä 
vakavat kosteusriskit pyritään torjumaan ja pienempien kosteusriskien mahdollisiin 
seurauksiin varautumaan. 

Kosteusriskien	  arviointi	  
Tunnistetuille kosteusriskeille arvioidaan toteutumisen seuraukset sekä 
todennäköisyys. Kosteusriski pienenee parantamalla olosuhteita tai käyttämällä 
paremmin kosteutta kestäviä materiaaleja. 

Kosteusriskien	  torjunta	  ja	  riskeihin	  varautuminen	  
Kaikkia kosteusriskejä ei voida poistaa, mutta niiden toteutumistodennäköisyyttä ja 
vaikutuksia voidaan pienentää. Toimenpiteet kohdistetaan niihin rakennusosiin ja 
rakenteisiin, joiden vaurioitumisriski on suurin. Riskin todennäköisyyttä toteutua 
voidaan pienentää esimerkiksi koulutuksen ja tiedotuksen avulla tai hankkeen 
osapuolten yhteisellä aivoriihellä. 

Kosteusriskeihin varautumisen jälkeen mikään huonosti kosteutta kestävä 
rakenneosa tai materiaali ei tule altistumaan kosteudelle. 
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KOSTEUSRISKILUOKAT	  

Hankkeen kosteudenhallinnan riskitasoluokan eli kosteusriskiluokan määrittelyn 
tarkoitus on saada hankkeen osapuolet kohdistamaan riittävä huomio hankkeen 
riskien selvittämiseen ja hallintaan. 

Rakennuksen kosteusriskiluokka määräytyy ensisijaisesti hankkeen kosteusteknisen 
ja kosteudenhallinnan vaativuuden perusteella. Hankkeen vaativuuden lisäksi 
riskiluokan valintaan voi vaikuttaa kosteusvaurioiden seuraukset: vaikka vaativuus ei 
olisi suuri, voidaan mahdollisten vakavien tai laajojen seuraamusten perusteella 
nostaa riskiluokkaa. 

Hankkeen kosteusteknistä ja kosteudenhallinnollista vaativuutta arvioidaan 
rakennuksen, tilojen sekä rakennusosien suunnittelun, toteutuksen sekä ylläpidon 
vaativuuden perusteella. Rakennuksen kosteudenhallinnan vaativuuden 
määrittelyssä huomioitavia asioita on esitetty  muistilistassa. 

Rakennuksen kosteudenhallinnan vaativuuden määrittelyssä huomioitavia asioita 

• Rakennuksen sisäpuolinen kosteusrasitus (vaativia uimahallit, pesulat, 
suurkeittiöt) 

• Ulkopuolinen kosteusrasitus (meri, viistosade, kasvillisuus) 
• Rakennuksen geometria (monimuotoisuus, koko, liitosten määrä) 
• Vaadittava turvallisuus kosteusvaurioita vastaan 
• Sisäilmavaatimukset ja terveellisyys 
• Käyttöikätavoite 
• Korjauskohteen vaativuus 

Kosteusriskiluokat	  
Hankkeet voidaan jakaa kolmeen kosteusriskiluokkaan: 

1. Kosteusriskiluokka R1 
Tavanomaiset asuin-, liike-, ja toimistorakennukset. 

Kosteudenhallinnassa on käytössä normaalimenettely, jossa käsitellään toimenpiteitä 
liittyen rakennuttamiseen ja projektinhallintaan, suunnitteluun, toteutukseen ja 
valvontaan sekä rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon. 

2. Kosteusriskiluokka R2 
Normaalia vaativammat asuin-, liike-, ja toimistorakennukset sekä koulut ja 
päiväkodit. 

Kosteudenhallinnassa käytetään pääasiassa normaalimenettelyä. Tarvittaessa 
valitaan tehostettuja menettelytapoja. 

3. Kosteusriskiluokka R3 
Rakennukset, joilla on suuri kosteusrasitus tai jotka ovat muuten kosteudenhallinnan 
kannalta erittäin vaativia. Tällaisia rakennuksia ovat mm. uimahallit, kostutetut tilat 
sekä pakkasvarastot. 

R3 luokan rakennuksissa käytetään kosteudenhallinnassa tehostettua menettelyä. 

Kosteudenhallinnan	  tehostettu	  menettely	  
Kosteudenhallinnan tehostetussa menettelyssä 

• Toimijoiden pätevyys varmistetaan (AA pätevyys) 
• Tekniset ratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan huolella 
• Suunnitelmat tarkastetaan ulkopuolisella taholla 
• Työmaatoteutuksessa käytetään ulkopuolista laadunvarmistusta 
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• Valmisosien valmistuksen laadunvarmistus varmistetaan 
• Työmaan kosteudenhallintaa tehostetaan 
• Käytönaikaista seurantaa ja huoltoa tehostetaan (tarkistusväli, kunnostusväli) 
• Tiedonkulkua tehostetaan 

Lisäksi rakennuksilla, joilla on tavanomaista suuremmat käyttöikä- ja 
toimivuusvaatimukset, joiden käyttö aiheuttaa tavanomaista suuremmat rasitukset 
rakenteille tai joiden välilliset vauriot ovat suuret (esim. atk-keskukset, arvotavara-
arkistot) on otettava huomioon mm. rakenneratkaisujen tarkistettavuus sekä 
ratkaisujen teoreettinen toimivuus. 

Huomioitavia	  tekijöitä	  tavanomaista	  vaativammissa	  kohteissa,	  alhainen	  riskien	  sieto	  
• Tarkastettavuus 
• Huollettavuus ja korjattavuus 
• Välillisten vesivahinkojen korjattavuus 
• Ratkaisun teoreettinen toimivuus 
• Kokemukset ratkaisuista 
• Rakennusaika ja käyttöönotto 
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RAKENTEIDEN	  YLEISIMPIÄ	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Alle on koottu rakennusosittain rakenteille tyypillisiä riskejä. Luetteloa voidaan 
käyttää apuna tyypillisten riskien tunnistamisessa. Linkkien takaa löytyvät myös 
lyhyet suunnittelua ja työohjeet, laadunvarmistuslista, ohjeistava kuva sekä 
tarkistuslista. 

PERUSTUKSET	  JA	  ALAPOHJAT	  

TUULETTUVAN	  ALAPOHJAN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
2. Vajovedet niin rakennus- kuin käytönaikana. 
3. Rakenteen ilmatiiviys. 
4. Sokkeliin valuvat sadevedet. 
5. Rakenteen pinnoittaminen kostean alustan päälle. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Materiaalit kosteudenkestäviä. Maapohja eristetään ja tehdään 

kapillaarikatko. Eristeenä 50–100 mm EPS tai 150–300 mm kevytsoraa, 
kivirakenteisissa alapohjaratkaisuissa toimii myös sepelikerros. Tuuletus 0,5-
1,0 1/h. Tuuletus myös väliseinäsokkeleiden kohdalla. Tuuletusaukkoja 1,0 ‰ 
alapohjan pinta-alasta. Tuuletusaukot vähintään 150 mm ympäröivän 
maanpinnan yläpuolella ja vähimmäiskoko 150 cm2 enimmäisvälin ollessa 6 
m. 

2. Rakenteen salaojitussuunnitelma. Ks. Salaojat 
3. Ilmavuodot alapohjan läpi estetään. Ks. Höyrynsulun liitokset (kivitalo) ja 

Höyrynsulun liitokset (puutalo) 
4. Sokkelirakenne kestää hetkellistä kosteusrasitusta. Sokkeleiden vedenpoisto 

suunniteltava. 
5. Lämmöneristys rakenteen ulkopintaan. 

Työohjeet	  
1. Varmistetaan, että käytettävät materiaalit ovat suunnitelmien mukaisesti 

kosteudenkestäviä. Tarkastetaan suunnitelmat ja toteutetaan työ ohjeiden 
mukaan. 

2. Sekä perus- että pintamaa viettää kohti salaojia ja rakennuksesta poispäin (jo 
rakennusvaiheessa). Seinän vieressä sopiva kallistus on 1:20. Kaikki 
humusmaa ja eloperäinen aines poistetaan. Tuuletetussa tilassa ei varastoida 
mitään. Ryömintätilan korkeus vähintään 1,2 m. 

3. Höyrynsulun limitykset varmistetaan ruuvattavilla rimoilla (puristava liitos). Ks. 
Höyrynsulun liitokset (kivitalo) ja Höyrynsulun liitokset (puutalo) 

4. Työvaihe suoritetaan nopeasti, jotta rakenteiden kuivumiselle jää enemmän 
aikaa ja ulkopuolinen kosteusrasitus jää vähäiseksi. Sokkeleiden vedenpoisto 
pidetään avoimena. 

5. Alapohjan annetaan kuivua riittävästi ennen pinnoitusta ja kosteutta 
seurataan mittauksin. 

	  Laadunvarmistus	  
• Malliasennus liitoksista ilmatiiviyden varmistamiseksi. 
• Varmistutaan katselmuksella, että tuulettuva tila on puhdas roskista yms. 
• Kosteusmittaukset ennen pinnoitusta. 
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• Ilmatiiviyden varmistaminen lämpökuvauksin tai merkkisavulla. 

Tarkistuslista	  
• Suositellaan käytettäväksi levymäistä ilman/höyrynsulkua, ainakin läpivientien 

kohdalla. 
• US/AP-liitoksen tiiveys, läpimenojen kaulukset, saumojen tiiveys. 
• Väliseinäsokkeleiden rei’itys tuuletuksen varmistamiseksi. 
• Kaadot haluttuun suuntaan ja riittävillä kallistuksilla. 
• Alapohja puhdas. 

SALAOJIEN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Salaojien tukkeutuminen. 
2. Salaojaputkien väärä sijainti ja/tai väärät kaadot. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Pinta- ja sadevesiä ei saa johtaa salaojajärjestelmään. Salaojaputki 

kapillaarisen nousun katkaisevan salaojituskerroksen alapuolella. 
Salaojaputket ja kokoojakaivot eivät saa jäätyä. Salaojakerros erotetaan 
hienorakeisista maalajeista suodatinkankaalla. Salaojituskerroksen paksuus 
alapohjan alla vähintään 0,2 m ja sen tulee olla yhteydessä perustusten 
ulkopuolella olevaan salaojituskerrokseen. Vähintään yksi lietepesällinen 
kokoojakaivo ja riittävästi tarkastuskaivoja. 

2. Salaojaputken korkein kohta vähintään 0,4 m viereisen tai yläpuolisen 
maanvastaisen lattian alapinnan alapuolella. Salaojaputken sivuilla ja päällä 
vähintään 0,2 m kerros salaojituskerrosta. Alle 0,5 m peitesyvyyttä ei saa 
käyttää missään tapauksessa. Kallistus vähintään 1:200 ja rakennuksen alla 
vähintään 1:100. 

Työohjeet	  
1. Pintavesiä ei saa johtaa salaojajärjestelmään. Maanpinta muotoillaan ja 

pintarakenteet tehdään siten, että sadevedet eivät pääse salaojiin. 
Salaojakerros erotetaan hienorakeisista maalajeista suodatinkankaalla. 
Piiloon jäävät tarkistuskaivot dokumentoidaan esimerkiksi huoltokirjaan ja/tai 
tarkastuskaivojen paikat merkitään ulkoseinään. 

2. Salaojaputken sivuilla ja päällä vähintään 0,2 m kerros salaojituskerrosta. Alle 
0,5 m peitesyvyyttä ei saa käyttää missään tapauksessa. Kallistus vähintään 
1:200 ja rakennusten alla vähintään 1:100. 

Laadunvarmistus	  
• Salaojaputkien kaatojen tarkistus ennen peittämistä. 
• Tarkistetaan salaojituskerroksena käytettävä materiaali (ei hienoainesta). 
• Maapohjan kaatojen tarkistus. 
• Kun rakenne on valmis, tarkistetaan järjestelmän toimivuus, huollettavuus ja 

dokumentointi. 

Tarkistuslista	  
• Riittävät kaadot (1:200 ja 1:100). 
• Riittävät ”peitepaksuudet”. 
• Tarkistettavuus ja dokumentointi piiloon jäävistä kaivoista. 
• Pintavesien hallinta. 
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KELLARIN	  SEINIEN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
2. Vajovedet niin rakennus- kuin käytönaikana. 
3. Vedenpoistoreikien tukkeutuminen. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Lämmöneristys rakenteen ulkopintaan. Vedeneristys seinän ulkopintaan 

lämmöneristeen alle. Seinän vieressä käytetään hyvin vettä läpäisevää 
salaojakerrosta. Vedeneristyksenä käytetään kermieristystä. Perusmuurilevyä 
voidaan käyttää, jos seinä ei altistu vedenpaineelle ja rakennuspohjan 
kuivatus on varmistuttu salaojituksella. Vedeneristys nostetaan vähintään 300 
mm maanpinnan yläpuolelle. Vedeneristys ulotetaan anturan ulkopintaan asti. 
Kellarin seinän läpi ei tule tehdä läpivientejä. Jos kuitenkin läpivientejä 
tehdään, käytetään läpivientitiivisteitä. Rakennettaessa märkätila kellariin, 
tulee huolehtia siitä, että seinärakenne pystyy kuivumaan. Kellarin 
sisäseinissä ei saa käyttää vesihöyrytiiviitä materiaaleja. Muidenkin 
materiaalien tulee olla kosteudenkestäviä. Kellarin ilmanvaihdon tulee olla 
riittävä, jotta seinästä haihtuva kosteus saada poistettua. 

2. Huolehditaan riittävistä kallistuksista ja salaojituksesta. 
3. Vedenpoistoreiät riittävästi kallelleen. 

Työohjeet	  
1. Kevytsoraharkko tarvitsee vedeneristyksen lisäksi tiivistyksen esimerkiksi 

tasoite- tai rappauskerroksen avulla. 
2. Perusmaan kallistusten ja salaojien tulee olla suunniteltu ja toteutettu oikein. 

Veden imeytyminen maanpinnalta estetään käyttämällä esimerkiksi tiivistä 
maalajia. Seinän viereen ei saa laittaa kasvillisuutta. Kellarin sisäseinissä ei 
saa käyttää vesihöyrytiiviitä materiaaleja. Muidenkin materiaalien tulee olla 
kosteudenkestäviä. 

3. Reikiä ei saa tukkia vedeneristyksellä. Ylimääräistä kosteutta ei päästetä 
sisälle rakennusvaiheessa. 

Laadunvarmistus	  
• Vedeneristyksen tarkistus ennen lämmöneristeiden asentamista. 
• Kellarin seinän kuivumisedellytysten varmistaminen kosteusmittauksilla. 
• Pintamaan ja salaojien kaadot. 
• Tarkistetaan salaojituskerroksena käytettävä materiaali (ei hienoainesta).  
• Sokkelin tarkastus ennen täyttöjä. 

Tarkistuslista	  
• Vedeneristys yhtenäinen. 
• Lämmöneristys yhtenäinen. 
• Vältetään läpivientejä. 
• Ei tiivistä pinnoitetta sisäpintaan. 
• Ei peitetä vedenpoistoreikiä 
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VÄLIPOHJAT	  

ONTELOLAATTAVÄLIPOHJAN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Saumojen ja läpivientien kautta tuleva vesi. 
2. Onteloiden ja vesipesien sisältämät vedet. 
3. Sateen valuminen kantaville seinille. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Läpivientien tulppaus mietitään jo tehtaalla. 
2. Vesireikien poraus. 
3. Mietitään eristetilan suojaus. 

Työohjeet	  
1. Saumaus heti kun se on mahdollista. Läpivientivarausten juottaminen 

umpeen heti kun mahdollista. 
2. Vesireikien auki poraaminen. Etenkin reuna-alueiden huolellinen juottaminen. 
3. Suojataan villatila muovilla. Nopea runkovaiheen toteutus lyhentää 

altistusaikaa. Lumi tulee poistaa mekaanisesti. 

Laadunvarmistus	  
• Sokkelin tarkastus ennen täyttöjä. 

Tarkistuslista	  
• Nopea toteutus. 
• Vesireiät auki. 

VSS-‐PÄÄLLISTEN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
• Kosteuden kertyminen väestösuojan päälle. 

Suunnitteluohjeet	  
• Betonipintojen kuivuminen tulee mahdollistaa. Pinnoitemateriaalit eivät saa 

estää rakenteen kuivumista. Vältetään putkien vienti välitilassa mahdollisten 
putkirikkojen vuoksi. 

Työohjeet	  
• Työ suoritetaan kuivissa olosuhteissa ja käytettyjen materiaalien tulee olla 

kuivia. Kantavan laatan annetaan kuivua ennen eristyksen ja yläpuolisen 
laatan tekoa. 

Laadunvarmistus	  
• Varmistetaan, että eristystöiden alkaessa materiaalit ja työkohde ovat kuivia 

ja mahdollinen sadevesi ei pääse työkohteeseen. 

Tarkistuslista	  
• Materiaalit kuivia. 
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YLÄPOHJAT	  JA	  VESIKATTO	  

TUULETTUVAN	  YLÄPOHJAN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
2. Sadeveden ja lumen pääsy rakenteen sisään. 
3. Yläpohjan läpi tuleva kostea ilma. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Ilmatilan riittävä tuulettuminen. Sekä ilmanotto- että poistoaukkoja 2 ‰/katto-

m2. Käytetään lämpöä eristävää aluskatetta (lämmönvastus ≥0,4 m2K/W). 
Ilman liikkeen ollessa voimakasta, käytetään avohuokoisten 
eristysmateriaalien kanssa tuulensuojalevyä tai -pintaa, tyypillisesti reuna-
alueilla. Yläpohjassa kulkevat putket eristetään. 

2. Tuulettuva aluskate. Poistoaukkojen suunnittelussa varmistetaan, että niiden 
kautta yläpohjaan ei pääse ylimääräistä kosteutta, esimerkiksi lunta tai vettä. 
Vesikatteen kallistus on oltava materiaalille ja toteutustavalle oikea. 

3. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan elementtisaumojen tiiveys sekä 
höyrynsulun liitos. 

Työohjeet	  
1. Yläpohja ei saa kastua. Yläpohja voidaan rakentaa sääsuojassa tai 

yläpohjarakenne voidaan valmistaa esimerkiksi maassa valmiiksi, josta se 
nostetaan valmiiksi paikalleen. Yläpohjan lämmöneristeet asennetaan kuivalle 
pinnalle. Rakentamisessa tuleva lisäkosteus poistetaan tarvittaessa 
koneellisesti tai tuuletusta tehostamalla. Putkien alla ja läheisyydessä 
varmistetaan lämmöneristeen oikea määrä. 

2. Huolehditaan aluskatteen yhtenäisyydestä. Erityistä huolellisuutta vaativat 
aluskatteen osalta harja ja läpiviennit. 

3. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan erityisesti elementtisaumojen tiiveys. 
Tiivistyksenä toimii esimerkiksi bitumikermikaista. Kevytrakenteisissa 
ratkaisuissa höyrynsulkukalvo laskostetaan ja limitetään nurkka-alueilla. 
Höyrynsulun liitos puristetaan kahden pinnan väliin (puristava liitos). Ks. 
Höyrynsulun liitokset (kivitalo) ja Höyrynsulun liitokset (puutalo) 

Laadunvarmistus	  
• Höyrynsulun asennustarkastus ennen töiden jatkamista. 
• Betoni- ja betonielementtirakenteiden osalta yläpohjan tarkistus kosteuden ja 

tiiviyden osalta ennen lämmöneristeiden asentamista. 
• Rakenteen valmistuttua katselmus, jossa varmistetaan ilman vapaa 

liikkuminen ja ilman tulo- ja poistoaukot. 
• Läpivientien asennustarkastus. 

Tarkistuslista	  
• Kalvo ehjä. 
• Höyrynsulkuteippi. 
• Koolaus ruuvaamalla. 
• Läpimenojen kaulukset. 
• Ilman tulo- ja poistoaukot. 
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HUONOSTI	  TUULETTUVAN	  YLÄPOHJAN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
2. Sadeveden ja lumen pääsy rakenteen sisään. 
3. Yläpohjan läpi tuleva kostea ilma 

Suunnitteluohjeet	  
1. Sekä ilmanotto- että poistoaukkoja 2,5 ‰/katto-m2. Materiaalit 

kosteudenkestäviä. 
2. Tulo- ja poistoaukot sijoitetaan siten, että niiden kautta sade ja lumi eivät 

pääse rakenteisiin. Vesikatteen kallistus on oltava materiaalille ja 
toteutustavalle oikea. 

3. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan erityisesti elementtisaumojen tiiveys. 
Tiivistyksenä toimii esimerkiksi bitumikermikaista. Kevytsorakerroksen alla 
voidaan käyttää solumuovista eristettä alentamaan eristepaksuutta. 

Työohjeet	  
1. Yläpohja rakennetaan sääsuojassa tai varmistetaan kuiva rakennustapa. 

Käytetään vain kuivaa kevytsoraa. Ennen eristeen asentamista varmistetaan, 
että eristetila on riittävän kuiva ja siisti. Tarvittaessa eristetilan tuuletusta 
voidaan tehostaa. 

2. Katteen asennuksessa kiinnitetään huomiota läpivienteihin ja saumoihin. 
3. Betonielementtiyläpohjissa huolehditaan elementtisaumojen tiiveydestä 

esimerkiksi bitumikermikaistan avulla. Jos käytetään solumuovista eristettä, 
varmistutaan eristeen yhtenäisyydestä. 

Laadunvarmistus	  
• Betoni- ja betonielementtirakenteiden osalta yläpohjan tarkistus kosteuden ja 

tiiviyden osalta ennen lämmöneristeiden asentamista. 
• Yläpohjan katselmus ennen eristeen asentamista, jossa varmistutaan tilan 

kuivuudesta ja siisteydestä. Samalla varmistetaan että eriste on kuivaa. 

Tarkistuslista	  
• Yläpohja siisti ja kuiva. 
• Eriste kuivaa. 
• Läpiviennit tiiviitä. 
• Vesikate tiivis. 

TUULETTUMATTOMAN	  YLÄPOHJAN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
2. Sadeveden ja lumen pääsy rakenteen sisään. 
3. Yläpohjan läpi tuleva kostea ilma. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Eristyksen ylimmän kerroksen tuuletuskanaviston tulee olla yhtenäinen. 
2. Solumuovista eristettä käytettäessä varmistetaan eristeen yhtenäisyys. 

Solumuovieristeen yhteydessä tulee käyttää laakerikerrosta, esimerkiksi 
kovaa mineraalivillalevyä. Vesikatteen kallistus on oltava materiaalille oikea ja 
toteutustavalle oikea. 



Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 

TOIMET 

14 

3. Ilmanpitävyys varmistetaan elementtisaumojen ja läpivientien huolellisella 
tiivistyksellä. Betonielementtiyläpohjissa varmistetaan elementtisaumojen 
tiiveys esimerkiksi bitumikermikaistalla. 

Työohjeet	  
1. Yläpohja rakennetaan säältä suojassa tai varmistetaan kuiva rakennustapa. 

Asennuksen aikana eristeisiin ei saa päästää kosteutta. Tuuletuskanaviston 
tulee olla yhtenäinen ja avonainen. Ennen eristeiden asentamista 
varmistutaan rakenteen ilmanpitävyydestä. 

2. Vesikatteen huolellinen ja vesitiivis asennus tulevaisuuden ongelmien 
välttämiseksi. Mahdollisessa vuototilanteessa vuotokohta on vaikea 
paikallistaa ja korjaus on yleensä haastava. 

3. Asennuksessa kiinnitetään huomiota elementtisaumojen ja läpivientien 
tiiviyteen. 

Laadunvarmistus	  
• Betoni- ja betonielementtirakenteiden osalta yläpohjan tarkistus kosteuden ja 

tiiviyden osalta ennen lämmöneristeiden asentamista. 
• Yläpohjan katselmus ennen eristeen asentamista, jossa varmistutaan tilan 

kuivuudesta ja siisteydestä. Samalla voidaan varmistua että eriste on kuivaa. 
• Tuuletuskanaviston avonaisuus tulee varmistaa. 
• Läpivientien tiivistyksestä tehdään mallityö. 

Tarkistuslista	  
• Yläpohja siisti ja kuiva. 
• Ilmansulku tiivis. 
• Eristeet kuivia. 
• Läpiviennit tiiviitä. 
• Tuuletuskanavisto yhtenäinen ja avoin. 
• Vesikate yhtenäinen ja saumat ehyet. 

KÄÄNNETYN	  RAKENTEEN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
• Rakenteen vuotaminen. 

Suunnitteluohjeet	  
• Pääosa sadevedestä johdetaan pois pintarakenneratkaisuin. Vedeneristyksen 

kallistusten tulee olla riittäviä. Kallistus hoidetaan raudoitetulla pintalaatalla. 
Vedeneristeenä käytetään VE80 tai VE80R-käyttöluokkien vedeneristeitä. 
Vedeneristyksen päällä käytetään salaojamattoja. Lämmöneristeenä 
käytetään XPS-eristettä. Liikennöidyillä katoilla täytyy varmistaa eristeen 
puristuslujuus. Suunnittelussa tulee huomioida riittävä lämmöneristys, jotta 
vedeneristyksen alapuolisilta kondenssiongelmilta vältytään. Kattokaivojen 
tulee olla haponkestävää materiaalia ja vähintään 100 mm halkaisijaltaan. Ks. 
kattokaivot. Vedeneristys nostetaan varsinaisen kattopinnan yläpuolelle 
vähintään 300 mm ja vähintään 100 mm padotuskorkeuden yläpuolelle. 

Työohjeet	  
• Pintalaatan tulee olla puhdas ja kuiva ennen vedeneristyksen asennusta. 

Alustassa ei saa olla yli 3 mm hammastuksia. Suuremmat hammastukset 
tasoitetaan kaltevuuteen 1:5. Alustan kaltevuus vähintään 1:80. 
Tartuntasivelynä käytetyn bitumiliuoksen täytyy kuivua ennen varsinaisen 
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vedeneristyksen asentamista. Pinnan kosteuden tulee olla alle 90 % RH. Työt 
suoritetaan kuivissa olosuhteissa. Tarvittaessa käytetään sääsuojaa. 

Laadunvarmistus	  
• Pinnan tarkistus ennen vedeneristyksen asentamista (kaadot, puhtaus, 

kosteus) 
• Vedeneristyksen asentamisen jälkeen eristeen tartunta alustaan varmistetaan 

kolmioviiltokokeella. Kokeen jälkeen kohta tulee paikata. Paikan tulee ulottua 
viilloista vähintään 150 mm etäisyydelle. 

• Erityisen hankalissa kohteissa tehdään vedenpainekoe. 
• Erittäin vaativissa kohteissa rakenteeseen voidaan asentaa kosteusanturit. 

Tarkistuslista	  	   	  
• VE80 tai VE80R 
• Salaojamatto 
• Eristeiden puristulujuus 
• Ylösnostot 
• 1:80 

KATTOKAIVOJEN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Kaivojen tukkeutuminen. 
2. Kosteuden kondensoituminen. 
3. Liitosten vuotaminen. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Kattokaivossa tulee olla siivilä. 
2. - 
3. Liitos vedeneristykseen vähintään 150 mm laipalla. Kermieristyksessä laippa 

kermien väliin. Kaivon kohdalla kattopintaan tehdään vaakasuora syvennys. 
Tarvittaessa alusta jäykistetään levyllä. Viemäriliitosta ei saa sijoittaa 
rakenteen sisään. Tarvittaessa käytetään höyrynsulkukalvoa. Kaupunki-
ilmastossa kaivoissa ja viemäreissä käytetään haponkestävää materiaalia. 

Työohjeet	  
• Työ suoritetaan kuivissa olosuhteissa ja käytettyjen materiaalien tulee olla 

kuivia. Kantavan laatan annetaan kuivua ennen eristyksen ja yläpuolisen 
laatan tekoa. 

Laadunvarmistus	  
• Kattokaivojen liitoksista mallityö. 

Tarkistuslista	  
• Materiaali HST. 
• Laippatiivistys kermien väliin. 
• Ylijuoksutusmahdollisuus 

KATTOIKKUNOIDEN	  JA	  LASIKATTOJEN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Saumojen vuotaminen. 
2. Kosteuden kondensoituminen. 
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3. Reuna-alueiden jääpadot. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Tiivistysmateriaalien tulee kestää suuria lämpötilanvaihteluita, korkeita ja 

matalia lämpötiloja, UV-säteilyä ja muita säärasituksia. Saumaratkaisun tulee 
olla sellaisia, että saumoihin ei pääse kertymään suuria vesipatjoja. 

2. Kosteissa tiloissa ongelmaksi saattaa aiheutua kosteuden tiivistyminen. Tämä 
pystytään estämään lämmittämällä lasin pinta vähintään huoneilman 
lämpöiseksi. Lämmitys voidaan toteuttaa lämpöpuhaltimella tai 
sähkölämmitteisellä lasilla. Profiileihin tiivistyvä kosteus johdetaan turvalliseen 
paikkaan kanavoinnilla. 

3. Reuna-alueiden jääpadot voidaan ehkäistä lämmittämällä reuna-alueita. 
Veden poistoreitit tulee myös lämmittää, jotta järjestelmä ei tukkeudu. 

Työohjeet	  
1. Saumojen tiivistyksessä tulee olla huolellinen, koska saumat ovat ajoittain 

alttiita paineelliselle vedelle. 
2. – 
3. Sähkölämmitys kattaa koko vedenpoistoon tarkoitetun alueen. 

Laadunvarmistus	  
• Mallityö saumauksesta. 
• Lämmitettyjen osien lämpökuvaus. 

 

Tarkistuslista	  
• Saumat tiiviitä ja soveltuva tiivistysmateriaali. 
• Lämmitetyt reuna-alueet ja veden poisto. 
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ULKOSEINÄT	  

TIILIVERHOTUN	  PUURANKASEINÄN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
2. Tiiliverhouksen kastuminen. 
3. Suhteellisen kosteuden nousu tuuletusraossa. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Tuulensuojana hyvin lämpöä eristävä ja homehtumisen kestävää eriste (esim. 

50–100 mm mineraalivillalevy). 
2. Tiiliverhousta ei saa päällystää vesitiiviillä pinnoitteella, koska se estää raoista 

ja halkeamista rakenteen sisään päässeen kosteuden poistumisen ulospäin. 
Pitkät räystään estävät tehokkaasti viistosateen haitallisen vaikutuksen 
seinärakenteelle. 

3. Tuuletusraon avonaisuus ja riittävä leveys on varmistettava, vähintään 30 
mm. Erityisesti ikkunoiden kohdalla on tärkeä varmistua tuuletusraon 
avonaisuudesta. Korkeissa rakennuksissa tiiliverhouksen taakse 
suunnitellaan kummaltakin puolelta tuuletettu höyrynsulkukerros. 

Työohjeet	  
1. Rakenteen nopea valmistuminen vähentää kosteusrasitusta ja kuivuminen 

pääsee alkamaan aiemmin. 
2. - 
3. Muurauksen yhteydessä vältetään purseiden joutuminen tuuletusrakoon. 

Eristeet asennetaan kuivina ja eristesaumat suljetaan heti eristeiden 
asentamisen jälkeen. Tuuletusraon avonaisuus ja riittävä leveys on 
varmistettava. Erityisesti ikkunoiden kohdalla on tärkeä varmistua 
tuuletusraon avonaisuudesta. 

Laadunvarmistus	  
• Tuulensuojan tarkistus ennen muurauksen aloitusta. 
• Mallityö muurauksesta, erityisesti ikkunoiden kohdalla. Tuuletusvälin 

avonaisuus tulee varmistaa.. 

 

Tarkistuslista	  
• Tuulensuoja yhtenäinen ja saumat teipattu. 
• Laastipurseet pois. 
• Nopea toteutus. 

ERISTERAPATUN	  SEINÄN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
• Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 

Suunnitteluohjeet	  
• Eristerapatut rankaseinät ja puurakenteiset seinät toteutetaan aina 

levyrappauksella. Huonoin rakenneratkaisu: puuranka - ei tuuletusta - EPS-
eriste - paksurappaus. Pitkät räystäät auttavat ehkäisemään viistosateen 
aiheuttamaa rasitusta. 
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Työohjeet	  
• Saumakohdat tehdään huolellisesti, koska rakenne on herkkä 

viistosaderasitukselle. Eristeitä ei saa päästää kastumaan. 

Laadunvarmistus	  
• Työn tarkistus ennen pintalevyn asentamista ja rappausta. 

Tarkistuslista	  
• Tuulensuoja yhtenäinen ja tuuletusrako avonainen. 

SISÄPUOLELTA	  ERISTETYN	  MASSIIVIRAKENTEEN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. 
2. Rakenteen läpi tuleva kostea ilma. 

Suunnitteluohjeet	  
1. On suositeltavaa asentaa hyvin höyryä läpäisevä lämmöneriste rakenteen 

ulkopintaa. Hirsiseinissä viistosateen pääsy saumoihin on estettävä 
esimerkiksi räystäs ratkaisuin. Kevytbetonirakenne rapattava. Kosteutta 
läpäisevän ilmansulun käyttö ei paranna avohuokoisella lämmöneristeellä 
eristetyn rakenteen kuivumista sisäänpäin. 

2. Jos lämmöneriste asennetaan rakenteen sisäpintaan, höyrynsulku 
sisäpuolelle. Solumuovieriste toimii itsessään höyrynsulkuna. 

Työohjeet	  
1. Kevytbetonirakenne rapattava. Rappauksessa erityistä huolellisuutta tulee 

kiinnittää muiden rakenteiden liittymäkohtiin. Rakennekosteuden annetaan 
kuivua ennen eristeiden ja höyrynsulun asentamista. Rakennetaan seinä 
säältä suojassa. 

2. Höyrynsulun saumojen limitys ottaen huomioon liikkumavarat. Ks. 
Höyrynsulun liitokset (kivitalo) ja Höyrynsulun liitokset (puutalo) 

Laadunvarmistus	  
• Seinärakenteen tarkistus ennen eristeiden ja höyrynsulun asentamista 

(erityisesti kosteus). Kiinnitetään huomiota erityisesti rakenteen kosteuteen. 
• Höyrynsulun tarkistus ennen levytystä. 

 

Tarkistuslista	  
• Rakenteen kosteus ennen eristeiden asentamista tulee varmistaa. 
• Höyrynsulun yhtenäisyys. 
• Eristeiden yhtenäisyys. 

IKKUNOIDEN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Kosteuden kondensoituminen. 

2. Sadeveden pääsy rakenteisiin. 

Suunnitteluohjeet	  
1. Ikkunan kondenssiongelmia on olemassa viisi eri tapausta: 
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1. Kosteutta sisäpinnassa: 
a. Ilmanvaihdon mitoitus riittäväksi todellisen kosteudentuoton mukaan. 
b. Ikkunan alle ei suunnitella ilmankierron estäviä rakenteita, esimerkiksi 

ikkunalautoja. Patterit ikkunan alla ovat kondensoitumisen kannalta 
hyvä ratkaisu. 

2. Kosteutta eristyslasin sisällä: 
a. Lämpölasin asennuksessa, materiaaleissa tai lasin valmistuksessa 

virhe. Yhteys valmistajaan. 
3. Kosteutta keskipuitteen lasissa: 

a. Sisäpuitteen tiivistys. 
b. Veden ohjaus seinän sisältä ikkunan ulkopuolelle. 

4. Kosteutta ulkolasin sisäpinnassa: 
a. Sisäpuitteen tiivistys ja/tai ilmanvaihdon tasapainotus. 
b. Ulkopuitteen kautta tapahtuvan tuuletuksen varmistaminen. 
c. Veden ohjaus seinän sisältä ikkunan ulkopuolelle. 
d. Ulkopuitteen säänkestävyyden varmistaminen. 
e. Pellityksin varmistetaan, että lumi ei pääse kinostumaan ikkunan 

eteen estäen tuuletuksen. 
5. Kosteutta ulkolasin ulkopinnassa: 

a. Johtuu ikkunan hyvästä lämmöneristyskyvystä. Ei ole vika, ei vaadi 
toimenpiteitä. Kosmeettista haittaa. Voidaan vähentää esimerkiksi 
puustolla, ikkunan varjostuksella tai ikkunan pinnoituksella. 

2. Ikkunan liittyminen seinärakenteeseen tulee suunnitella tiiviiksi. Erityisesti 
pellityksen teossa pitää olla huolellinen 

Työohjeet	  
1. Ikkunan kondenssiongelmia on olemassa viisi eri tapausta: 

1. Kosteutta sisäpinnassa: 
a. Ilmanvaihdon mitoitus riittäväksi todellisen kosteudentuoton mukaan. 

2. Kosteutta eristyslasin sisällä: 
a. Lämpölasin asennuksessa, materiaaleissa tai lasin valmistuksessa 

virhe. Yhteys valmistajaan. 
3. Kosteutta keskipuitteen lasissa: 

a. Sisäpuitteen tiivistys. 
b. Veden ohjaus seinän sisältä ikkunan ulkopuolelle. 

 

4. Kosteutta ulkolasin sisäpinnassa: 
a. Sisäpuitteen tiivistys ja/tai ilmanvaihdon tasapainotus. 
b. Ulkopuitteen kautta tapahtuvan tuuletuksen varmistaminen. 
c. Veden ohjaus seinän sisältä ikkunan ulkopuolelle. 
d. Ulkopuitteen säänkestävyyden varmistaminen. 
e. Pellityksin varmistetaan, että lumi ei pääse kinostumaan ikkunan 

eteen estäen tuuletuksen. 
5. Kosteutta ulkolasin ulkopinnassa: 

a. Johtuu ikkunan hyvästä lämmöneristyskyvystä. Ei ole vika, ei vaadi 
toimenpiteitä. Kosmeettista haittaa. Voidaan vähentää esimerkiksi 
puustolla. 

2. Asennuksessa tarkkana mitta- ja muototarkkuuden suhteen. 

Laadunvarmistus	  
• Ikkuna-aukon tarkistus ennen asennuksen aloitusta. 
• Tiivistysten tarkistus ennen listoitusta. 
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• Pellityksien tarkistus. 
• Muovien poisto vasta kun työvaiheet sen sallivat. 

Tarkistuslista	  
• Ristimitta. 
• Tiivistys kahdessa osassa. 
• Varmistetaan että ikkuna tiivistetään betoniseinien kohdalla sisäkuoreen. 
• Pellitykset heti ikkunan asentamisen jälkeen. 
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MÄRKÄTILAT	  

MÄRKÄTILOJEN	  KOSTEUSRISKIKOHTIA	  

Riskit	  
1. Seinän vesitiiveys 
2. Lattian vesitiiveys 
3. Katon vesitiiveys 
4. Vedeneristys ja pintarakenteet 

Suunnitteluohjeet	  
1. Seinän alaranka laatan päällä. Seinän rakenne mieluiten kivestä tai 

teräsrangasta (ainakin seinän alaosa). Levyrakenteisten seinien jäykkyys 
tulee varmistaa esimerkiksi tihentämällä rankajakoa tai jäykemmällä 
levytyypillä. Rakenteen kuivumiskyvyn kannalta yksinkertainen levytys 
parempi kuin kaksinkertainen. Betonielementtien saumat eivät saa osua 
märkätilojen kohdalle. Erillisen suihkukaapin tai -seinän käyttö suositeltavaa. 
Vedeneristetyn rakennuslevyn taakse ei saa asentaa höyrynsulkua 
(poikkeuksena kaksoisseinärakenne). Löylyhuoneissa ei tarvitse erillistä 
vedeneristystä paneeliseinissä. Kiukaan ympärillä mahdollisesti olevassa 
laatoitetussa seinäpinnassa ei yleensä käytetä vedeneristystä. 

2. Kaltevuus vähintään 1:100 ja suihkualueella vähintään 1:50 (0,5m säde 
kaivosta). Lattiakaivo ja märkätilan kynnys tulee suunnitella siten, että vesi ei 
valu muihin tiloihin (15 mm vedeneristeen nosto lattiapinnasta). 
Puurakenteisen välipohjan päälle suositellaan rakennettavaksi 
teräsbetonilaatta. Lattiarakenteen liikkumattomuuteen tulee kiinnittää 
huomiota esimerkiksi tihentämällä koolausta. Betonilattioiden kohdalla 
nurkkien käyristyminen tulee huomioida. 

3. Katon pinnoite voi olla esimerkiksi suoraan kantavaan rakenteeseen tehty 
maalauspinnoitus tai paneeliverhous. Tarvittaessa voidaan tehdä myös 
alalaskettu katto. Alakattoverhoukseen ei yleensä asenneta höyrynsulkua 
vaan höyrynsulku on varsinaisen katon pinnassa. Saunan alakattotila on 
suositeltavaa jättää avoimeksi pesuhuoneen alakattotilaan. Toinen vaihtoehto 
on tuulettaa tila kuivaan sisätilaan. Haastavissa kohteissa tuuletus voidaan 
hoitaa myös koneellisesti. Alakattotilassa olevat putket tulee eristää. 

4. Märkätiloissa läpivientejä tulee välttää. Sekoittajiin tulevat putket suositellaan 
tekemään pintavetoina ja yläkautta. Lattiakaivon eri osien ja vedeneristyksen 
on oltava tyyppikokein yhteensopiviksi todettuja. Kaivon tulee olla kaikilta 
osiltaan vähintään 500 mm päässä seinäpinnasta ja märkätilan 
vesirasitetuimmalla alueella. Märkätiloissa suositellaan käytettäväksi 
lattialämmitystä. Vesikiertoinen lattialämmitys tulee olla omassa piirissä ja sen 
lämpötila saa korkeintaan olla 27OC. Märkätilan korvausilman saanti tulee 
varmistaa esimerkiksi oven raosta. 

Työohjeet	  
1. Seinän rakenne mieluiten kivestä tai teräsrangasta (ainakin seinän alaosa). 

Levyrakenteisten seinien jäykkyys tulee varmistaa esimerkiksi tihentämällä 
rankajakoa tai jäykemmällä levytyypillä. Löylyhuoneissa ei tarvitse erillistä 
vedeneristystä paneeliseinissä. Kiukaan ympärillä mahdollisesti olevassa 
laatoitetussa seinäpinnassa ei yleensä käytetä vedeneristystä. 

2. Kaltevuus vähintään 1:100 ja suihkualueella vähintään 1:50 (0,5m säde 
kaivosta). Lattiakaivo ja märkätilan kynnys tulee rakentaa siten, että vesi ei 
valu muihin tiloihin (15 mm vedeneristeen nosto lattiapinnasta). 
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3. Saunan alakattotila on suositeltavaa jättää avoimeksi pesuhuoneen 
alakattotilaan tai tuulettaa tila kuivaan sisätilaan. Haastavissa kohteissa 
tuuletus voidaan hoitaa myös koneellisesti. Alakattotilassa olevat putket tulee 
eristää. 

4. Lattian ja seinän vedeneristyksen on liityttävä vesitiiviisti yhteen. Lattiassa ja 
seinässä käytetään saman järjestelmän vedeneristystuotteita. Jos seinän ja 
lattian vedeneristykseen tulee sauma, on seinän eristys limitettävä lattian 
eristyksen päälle vähintään 30 mm. Lattian vedeneristys nostetaan vähintään 
100 mm korkeuteen lattiapinnasta. Vedeneristeen läpi menevät kiinnikkeet 
tiivistetään vedeneristeen kanssa yhteensopivalla tiivistysmassalla. Jos 
lattiaan tehdään läpivientejä, tulee niiden sijaita vähintään 40 mm seinästä ja 
vedeneriste nostetaan vähintään 15 mm putken ympärille. WC-istuin tulisi 
kiinnittää liimamassalla tai laastilla. Ikkuna- ja oviliittymät vedeneristetään 
siten, että vesi ei pääse rakenteisiin. Kynnyksellä vedeneristys nostetaan 
vähintään 15 mm lattiapintaa ylemmäksi. Jos märkätilan ovi on altis 
roiskevedelle, tulee ovi tehdä siten, että oveen roiskunut vesi valuu märkätilan 
puollelle. Muovimattojen saumat tiivistetään lankahitsauksella. Vesikiertoinen 
lattialämmitys tulee olla omassa piirissä ja sen lämpötila saa korkeintaan olla 
27OC. Märkätilan korvausilman saanti tulee varmistaa esimerkiksi oven 
raosta. 

Laadunvarmistus	  
• Ennen vedeneristystä varmistetaan katselmuksella kaadot, tasaisuus, 

puhtaus, alustan jäykkyys (seinät), läpiviennit ja kosteus. 
• Ennen pintamateriaalin asennusta koepalat ja kaivojen/viemäreiden tarkistus. 
• Lopputarkistuksessa kaadot, läpiviennit, elastiset saumat, viemäreiden 

toiminta, ilmanvaihto ja laatoitustyö. 

Tarkistuslista	  
• Kaadot 1:100 ja 1:50 (50 cm säde kaivosta). 
• Vedeneristys sertifioiduilla tuotteilla. 
• Läpivientien tiivistys. 
• Alustan kosteus. 
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SUOJAUS	  
Kaikki materiaalit, keskeneräiset ja valmiit rakenteet tulee suojata riittävästi 
kosteudelta. Riittävä suojaus määritetään rakennusosiin kohdistuvan 
kosteusrasituksen sekä rakenteiden kosteudenkestävyyden perusteella. 

TYÖMAAN	  SUOJAUS	  

Kaikki materiaalit, keskeneräiset ja valmiit rakenteet tulee suojata riittävästi 
kosteudelta. Riittävä suojaus määritetään rakennusosiin kohdistuvan 
kosteusrasituksen sekä rakenteiden kosteudenkestävyyden perusteella. 
Rakennesuunnittelija vastaa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa siitä että rakenteet 
suunnitellaan kestämään myös rakennusajan kosteusrasitus ja työmaata 
ohjeistetaan toimimaan oikein. 

Rakennuttajan tulee tehdä periaatteellinen päätös suojaustasosta jo 
hankesuunnitteluvaiheessa. Päätös on periaatteellinen: suojataanko rakennus 
kokonaisuudessaan vai pyritäänkö hallitsemaan kosteusriskejä suojaamalla 
paikallisesti materiaalit, keskeneräiset ja valmistuneet rakenteet. Suojauksen 
kokonaisratkaisu on koko rakennuksen peittävä sääsuojahalli ja siihen liittyvä 
julkisivusuoja. Paikalliseen suojaukseen esim. yksittäisen työvaiheen ajaksi 
käytetään suojapeitteitä sekä erilaisia erikseen rakennettavia suojarakenteita. 

Kosteudenhallinnan käytännön havaintoja: 

• Kustannustehokkainta on hyödyntää rakennuskohteen vaippaa suojaukseen, 
joten vaipan umpeen saattamiseen kannattaa panostaa. 

• Tehdassuojaukset eivät yleensä kestä hyvin työmaaolosuhteita - tuotteet 
tulee suojata kestävämmin työmaalla 

Koko	  työmaan	  suojaaminen	  
Veden poistaminen rakenteista on kalliimpaa kuin rakenteiden suojaaminen, miksi 
ylimääräisen veden pääseminen rakennukseen tulee estää. 

Työmaan suojauksilla torjutaan vettä eri lähteistä: 

• vesisateet 
• lumisateet 
• pintavedet 

Yleensä päätoteuttaja vastaa työmaan yleisestä suojauksesta. Muut urakoitsijat 
huolehtivat oman työvaiheensa aikana, että suojaukset säilyvät ehjinä ja että 
noudatetaan suojausohjeita mm. keskeneräisen työn suojauksessa. Suojauksissa 
tulee huomioida työmenetelmä ja työnsuunnittelu. Suojauskalustoa ei kannata siirtää 
turhaan ja työrupeamat tulee suunnitella siten, että valmis työ on aina vaivatta 
suojattavissa. 

Suojauksiin voidaan käyttää 

• suojapeitteitä 
• julkisivusuojia 
• sääsuojia 
• rakennuksen omaa vaippaa, julkisivua ja vesikattoa 

Sääsuojat voivat kattaa koko rakennuksen tai kohteen eri osia. Suojausten 
kiinnityksiä on valvottava säännöllisesti ja kaikille työmaan toimijoilla tulee olla 
velvollisuus ilmoittaa puutteista työnjohdolle. Huolimatta suojaustavasta, tulee 
työmaalle varata yllättävään käyttöön suojauskalustoa. 
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Vesi tule ohjata asiamukaisesti pois rakennuksesta ja sen lähiympäristöstä käyttäen 
kiinteistön viemäröintiä tai sadevesiviemäröintiä tai imeytyskenttiä. 

Suojaus	  ja	  vedenpoisto	  runkovaiheessa	  
Ripeästi toteutettu runkovaihe on sekä taloudellisesti että kosteudenhallinnan 
kannalta paras vaihtoehto. Sulava toteutus vaatii huolellista ennakkosuunnittelua ja 
varautumista. Hyödyntämällä rakennuksen omaa runkoa sääsuojauksessa vältytään 
erillisen kaluston aiheuttamilta kustannuksilta. 

Runkovaiheen toteutus vaatii aina päivän olosuhteisiin valmistautumista. 
Työkokonaisuuksien suunnittelussa käytetään apuna sääennusteita. Sadeveden 
päästäminen rakenteisiin ei saa olla vaihtoehto laadukkaaseen rakentamiseen 
pyrkivällä työmaalla. 

Veden valuminen rakennuksen sisällä alempiin, kuivempiin, kerroksiin tulee myös 
estää. 

Hyväksi havaittuja menettelytapoja runkovaiheessa: 

• Ikkunoiden asentaminen valmiiksi elementteihin elementtitehtaalla on havaittu 
tehokkaaksi tavaksi saada rakennuksen vaippa umpeen nopeasti. Samalla 
vähenee nostokapasiteetin tarve, kun erilliset ikkuna-asennukseen liittyviä 
nostoja ei tarvita. 

• Mikäli rakennustyömaalla on tilaa, voidaan vesikattorakenteet vesikatteineen 
rakentaa maan tasalla valmiiksi kokonaisena tai lohkoina. Vesikate saadaan 
nopeasti paikoilleen ja kuivatus päästään aloittamaan nopeasti. 

• Keskeneräisen ja valmiin työn suojaus tulee sisällyttää urakkasopimuksiin 
riittävin sanktioin ja työryhmän perehdytyksessä selittää kuivan rakentamisen 
merkitys hankkeessa esimerkiksi aikataulun ja kustannusten avulla. 

• Holvin vedenpoistoon käytetään rakennuksen omaa viemäröintiä (soveltuvalla 
roskasuodatuksella). 

• Veden ja lumenpoistoon käytetään mekaanisia menetelmiä: kolaus, lastaus, 
pumppaus. 

• Seinäelementtien huokoiset lämpöeristeet suojataan holvilta valuvalta 
vedeltä. 

• Rakennussiivous – roskaton ja rakennusmateriaaleista vapaa holvi kuivuu 
parhaiten. 

RAKENTEIDEN	  SUOJAUS	  KOSTEUDELTA	  

Rakenteiden suojaamisella torjutaan kosteusriskien toteutumista. Eri rakenteet 
altistuvat sijaintinsa vuoksi erilaisille kosteuslähteille. 

Tässä kohtaa käsitellään seuraavat rakenteet: 

• Alapohjarakenteet 
• Välipohjarakenteet 
• Yläpohjarakenteet 
• Ulkoseinäelementit 

Alapohjarakenteet	  
Alapohjien suojaustarpeeseen vaikuttaa ensisijaisesti maaperän kosteus. Tätä 
torjutaan käyttämällä rakennuksen perustuksessa karkeita ja epäorgaanisia 
maalajeja kuten soraa ja hiekkaa sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla ilmatiivis ja 
lämmön- ja kosteudeneristetty alapohjarakenne. Rakennesuunnittelija vastaa 
alapohjarakenteen toimivuudesta ja selkeistä työohjeista. Toteuttajan velvollisuus on 
noudattaa suunnitelmia. 
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Perustuksen salaojituksen toimivuus tulee tarkastaa jo rakentamisen aikana ja 
lopullisesti käyttöönottotarkastuksessa. Alapohjan mahdollisten vuotopaikkojen kuten 
läpivientien ja saumavalujen tulee olla suunniteltu ja toteutettu oikein. 
Ryömintätilallisissa eli ns. rossipohjaisissa on tärkeää varmistua riittävästä 
ilmanvaihtumisesta sekä lämmöneristeiden säilymisestä kuivana. Ryömintätilassa ei 
myöskään saa säilyttää mitään. 

Välipohjarakenteet	  
Ilman sääsuojausta välipohjaholvit toimivat vuorollaan keskeneräisen rakennuksen 
”vesikattorakenteena”. Keskeneräinen välipohja on siksi suojattava sateelta ja vesi 
ohjattava pois. Kaikkien läpivientien ja aukkokohtien toteutukseen ja veden poistoon 
kiinnitetään erityistä huomiota, jotta veden valumiselta alempiin kerroksiin vältytään. 

Välipohjaelementtien välivarastointia vältetään. Massiivielementit varastoidaan alus- 
ja välipuiden varaan ja suojataan sateelta. 

Paikalla rakennettavien välipohjien kosteudenhallinnan kannalta on tärkeää huolehtia 
keskeneräisen ja valmiin muotti- ja valutyön suojauksesta ja vedenohjauksesta. Valut 
suunnitellaan siten, että valun jälkeen välipohja on vesitiivis. 

Ontelolaattojen onteloiden vedettömyys varmistetaan ennen asennusta ja 
tarvittaessa ontelot tyhjennetään poraamalla vedenpoistoaukot auki. Tulpat ja 
mahdolliset tuet irrotetaan vasta asennuksen yhteydessä. 

Yläpohjarakenteet	  
Kumibitumikermi toimii kantavan yläpohjalaatan päälle tehtynä hyvänä työnaikaisena 
suojauksena. 

Yläpohjarakenteet sijaitsevat usein lämmittämättömässä ja heikosti tuulettuvassa 
tilassa, jolloin rakennusaikaisen kosteuden poistuminen on hidasta. 
Yläpohjarakenteita ei saa päästää tämän vuoksi kastumaan sillä mahdollinen 
vesivahinko aiheuttaa sekä aikataulullisia että taloudellisia kustannuksia ja altistaa 
yläpohjarakenteita mikrobikasvulle. 

Yläpohjien eristeet tulee pystyä asentamaan ja säilyttämään kuivina vesikatteen 
valmistumiseen saakka. Varmin ratkaisu on käyttää sääsuojia. Muussa tapauksessa 
eristystyö tulee ajoittaa poutasäälle ja varautua sateeseen suojapeittein sekä 
varmistua ennalta siitä, että valmis työ saadaan asianmukaisesti suojattua. 

Yläpohja voidaan toteuttaa myös vesikattoelementeillä tai työmaa-alueen salliessa 
rakentaa osittain tai kokonaan valmiiksi maantasolla. 

Ulkoseinäelementit	  
Elementit on asennettava ja pidettävä asennuksen aikana mahdollisimman kuivana. 
Hankintasopimuksissa olisikin tästä syystä oltava sovittuna elementtien 
suojaamisesta valmistuksen jälkeisessä varastoinnissa ja kuljetusten aikana. 

Ulkoseinäelementtien varastointia tulee välttää ja pyrkiä toimitusten oikea-
aikaisuuteen. Elementit säilytetään sateelta suojattuna elementtitelineissä. 
Elementtien tulee olla irti maasta ja ilman kiertää elementtien ympärillä. 
Elementtitelineen alustalle ei saa jäädä vettä. Sisäpinnaltaan levytettyjä elementtejä 
tulee käsitellä samalla tavalla kuin sisään asennettavia rakennuslevyjä. 

Elementtien huokoiset eristeet tulee olla suojattuna muovikalvolla. Tämä suojaus 
poistetaan vasta asennuksen yhteydessä. Elementin yläpinnan eriste tulee suojata 
erikseen sadetta ja holvilta valuvaa vettä vastaan. 

Elementtien saumauksessa tulee olla huolellinen sillä saumaus viimeistelee 
rakenteen tiiviyden. Erityistä huomiota vaativat korkeusasemaltaan vaihtelevat 
vaakasaumat sekä pystysaumojen epäjatkuvuuskohdat. 
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MATERIAALIEN	  SUOJAUS	  

Rakennusmateriaalien	  suojauksen	  perusperiaatteet	  
• Varastointiolosuhteet aina mahdollisimman lähellä materiaalin käytönaikaisia 

olosuhteita. 
• Materiaaleja ei koskaan varastoida suorassa maa- tai lattiakosketuksessa 

vaan tukevalla ylösnostetulla tukipuilla tai lavalla - alustalle ei saa kerääntyä 
vettä. 

• Materiaalien päälle laitettavat suojapeitteet asennetaan kalteviksi ja irti 
rakennustuotteista. 

• Kuljetuspakkausten avaamisessa tai avaamatta jättämisessä noudatetaan 
valmistajan ohjeita. 

• Materiaalien tilaus ja välivarastointi suunnitellaan. Tavoitteena on pitää 
varastointiaika mahdollisimman lyhyenä. 

Muista! Hyvin kosteutta sietävä rakennustuote voi kosteana asennettuna vaurioittaa 
muita materiaaleja. 

Rakennustuotteiden	  suojauksen	  vaiheet	  työmaalla	  
Vastaanottaessa 

1. Sovi vastaanottomenettelyistä mm. kuorman lähettämisen varmistamisesta 
puhelimitse hankinnan yhteydessä. 

2. Valmistaudu vastaanottoon suojausvälinein nostokonein ja 
työvoimaresurssein. 

3. Vastaanotettaessa tarkista tuotteen sopimuksen mukaisuus ja tallenna 
tarvittavat dokumentit myöhempää käyttöä varten (käyttöohje, 
käyttöturvallisuustiedote, suoritustasoilmoitus jne.) 

4. Tarkista onko tuotteen kuljetuksen aikainen suojaus ollut riittävä. 
5. Suojaa tuote heti. 
6. Laadi vastaanotosta kirjallinen dokumentti. 

Välivarastointi ja varastointi 

1. Suunnittele varastointitarve ja varastoinnissa tarvittavat suojausmateriaalit 
hankkeen alussa rakennusvaiheittain – tarkasta ja tarkenna suunnitelmia 
kunkin rakennusvaiheen aikana. 

2. Merkitse ja tiedota varastointipaikkojen sijainnit. 
3. Tarkista vastaanoton jälkeen tarvitseeko tuote lyhyt- vai pitkäaikaista 

säilytystä tai voidaanko tuote siirtää suoraan työkohteeseen. 
4. Varastoi tuote ensisijaisesti sisällä tai sääsuojassa. 
5. Varmista välivarastoinnin aikana suojausten kunto säännöllisesti esim. 

kahdesti viikossa. 

Asennus 

1. Ota rakennustuotetta tai materiaalia kerrallaan enintään yhden työvuoron 
tarpeisiin – varastoinnin suojaukset pitää palauttaa paikoilleen. 

2. Tarkista ottamasi tuotteen tai materiaalin kunto ennen käyttöä – viallisia 
tuotteita ei saa asentaa. 

3. Suojaa keskeneräinen työ – mieluusti työn edistymisen yhteydessä, mutta 
viimeistään työvuoron päättyessä. 

4. Pura kastuneet materiaalit viivyttelemättä, ennen uusien asentamista 
pidetään katselmus, jossa mittauksin ja valokuvin todennetaan tilanne. 
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Rakennusmateriaalien	  ohjeellisia	  säilytystiloja	  

 

 

KUIVAKETJUN	  TOTEUTUS	  

Rakennustuotteiden kuivaketjun konsepti on analoginen elintarviketeollisuuden 
kylmäketju-termin ja -menettelyn kanssa. Tavoitteena on huolehtia rakennustuotteen 
kuivana säilymisestä kaikissa rakentamisen vaiheissa materiaalivalmistuksesta 
loppukäyttäjälle. 

Lähtökohtana on tilaajan asettamat tavoitteet ja vaatimukset suunnittelulle ja 
toteutukselle, jotka suunnittelija toteuttaa kosteusteknisellä suunnittelulla ja ohjeistaa 
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päätoteuttajalle. Päätoteuttaja suunnittelee kuivan rakentamisen osana 
tuotannonsuunnittelua ja ohjeistaa muita urakoitsijoita toimimaan oikealla tavalla. 
Päätoteuttaja myös sopii tilaajan asettamiin tavoitteisiin soveltuvat 
hankintasopimukset ja sopimuksella velvoittaa toimittajan tuomaan rakennustuotteet 
työmaalle sovitusti suojattuina ja sovitussa rakennekosteudessa. 

Materiaalitoimittajan	  vastuu	  kuivasta	  rakentamisesta	  
Materiaalihankintoja tulee ohjata sopimuksin. Sopimuksiin ja siten myös 
hankintahintoihin tulee sisällyttää materiaaleille ja materiaalitoimituksille asetetut 
suojausvaatimukset. 

Kuljetukseen mitoitetut suojaukset eivät useinkaan riitä työmaaolosuhteisiin, joissa 
mm. sää ja mekaaninen rasitus aiheuttavat pitempikestoista rasitusta tuotteille. 

SÄÄSUOJAUSKALUSTO	  

Suojapeitteet	  
• lyhyt- ja väliaikainen suojaustapa 
• monia käyttökohteita kosteudentorjunnan lisäksi: lämpösuojaus, 

routasuojaus, maansulatus, likaantumisen suojaus 
• peitteiden kestävyys vaihtelee – kunto on tarkistettava säännöllisesti 
• suojapeitteet vaativat varman kiinnityksen 

Julkisivusuojat	  
• sopii pitkäaikaiseen suojaukseen 
• tiivis julkisivu 
• runkona käytettävät rakennustelineet vaativat kantavan alustan 
• julkisivusuojien ja telineiden kunto tarkistetaan säännöllisesti 
• korjauskohteessa rakennuksen ilmanvaihdon riittävyys on tarkastettava 

käytettäessä tiivistä julkisivusuojausta 

Sääsuojat	  
• sopii pitkäaikaiseen suojaukseen 
• monia ratkaisuja, esimerkiksi itsekantavat suojahallit, julkisivutelineisiin 

kiinnitettävä katto-osa, avattavat kattorakenteet 
• kattava suojaus lumelta ja sateelta sekä tuulelta 
• julkisivusuojien ja telineiden kunto tarkistetaan säännöllisesti 
• korjauskohteessa rakennuksen ilmanvaihdon riittävyys on tarkastettava 

käytettäessä tiivistä sääsuojaa 
• suojauksen laajuus ja toimivuus esim. nostojen yhteydessä harkittava 

työnsuunnittelun yhteydessä 

Sääsuojat	  
Sääsuoja on tilapäiseen käyttöön tehty suojarakenne, jonka tarkoituksena on suojata 
työkohde, työntekijät ja rakennusmateriaalit sään ja sen muutosten vaikutuksilta 
kuten sateelta, lumelta, jäältä, tuulelta, pakkaselta tai liialta auringonvalolta. 

Sääsuojien etuja ovat rakennuskohteen lyhyempi läpimenoaika, vähemmän 
vahingoittunutta tai pilaantunutta rakennusmateriaalia sekä pienempi lämmitys- ja 
kuivatustarve. Saatavia hyötyjä ovat lisäksi lumitöiden väheneminen. Suojaa voidaan 
käyttää myös pölynhallintaan rakennuskohteessa ja sillä voidaan estää pölyn ym. 
leviäminen lähiympäristöön. Suojan käyttö parantaa myös työskentelyolosuhteita ja 
tehokkuutta sekä lisää työturvallisuutta. 
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Sääsuojien haittoina on nostojen hankaloituminen. Myös sääsuojien stabiilisuuteen ja 
ankkurointiin täytyy kiinnittää huomiota. Erityisesti suojan saumakohdat täytyy 
tiivistää huolellisesti, ettei tuuli pääse puhaltamaan rakennuksen ja peitteen väliin 
kaataen suojan. Talviaikana peitteen päälle voi kerääntyä lunta ja jäätä ja se täytyy 
puhdistaa säännöllisesti. Sääsuojan sisällä lämpötila voi kesäisin kohota liikaa, jolloin 
ilmanvaihtoa pitää tehostaa tai väliaikaisesti aukaista sääsuojan sivu avoimeksi. 
Työmaalla pölyävät työvaiheet pitää huomioida ja varmistaa pölynpoisto sääsuojan 
sisältä ulos. 
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KUIVATUS	  
Suuri osa rakenteista sisältää ylimääräistä kosteutta ns. rakennuskosteutta. 
Rakennekosteuden lähteitä ovat rakennusmateriaalin valmistuksessa käytetty vesi, 
rakennusaikainen sade sekä rakentamisen aikainen vedenkäyttö. Rakenteiden 
kuivatustarve riippuu siitä aiheuttaako rakenteessa oleva kosteus kosteusvaurioita 
rakenteelle ja poistuuko vesi rakenteesta tarpeeksi nopeasti. Alla olevassa kuvassa 
on esitetty rakenteen kuivatustarpeen arviointiprosessi. 

Tyypillisiä kuivattavia rakenteita ovat päällystettävät tai pinnoitettavat 
betonirakenteet, joiden tulee kuivua päällystemateriaalin edellyttämän kriittisen 
kosteusarvon alapuolelle ennen päällystystyötä. Tarve kuivatukselle syntyy, kun 
rakenteen kuivumisaika-arvio on suurempi kuin rakentamisaikataulussa varattu aika. 

Kun työvaihe, esimerkiksi tasoitustyö, tuo työmaalle kosteutta on se kuivattava tai 
tuuletettava pois. Myös vesivahingot ja puutteellinen suojaaminen voivat aiheuttaa 
kuivatustarpeen. 

Kuivatustapoja ovat ilmanvaihtoon perustuva avoin järjestelmä, ilman kuivatukseen 
perustuva suljettu järjestelmä sekä rakenteiden pienialaiseen lämmittämiseen 
perustuva pikakuivatus. Kuivatuksessa tulee aina varmistaa, että sisäilmassa on 
riittävä kapasiteetti vastaanottaa kosteutta rakenteista. Toisin sanoen sisäilman tulee 
olla riittävän lämmin ja kuiva. 

Rakenteiden kuivattaminen vie aikaa ja energiaa ja siitä aiheutuu kustannuksia, joten 
kuivatustarvetta pienennetään ensisijaisesti suojauksin ja materiaalivalinnoilla. 
Rakenteiden järkevällä kuivattamisella voidaan kuitenkin saavuttaa 
kustannussäästöjä, jotka muodostuvat rakennusajan lyhenemisestä, myöhemmin 
tapahtuvien kosteusvaurioiden vähenemisestä sekä kuivatukseen käytetyn 
kokonaisenergiamäärän pienentymisestä. 
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RAKENTEIDEN	  KUIVUMISAIKA-‐ARVION	  LAATIMINEN	  

Rakenteen kuivumiseen vaikuttaa rakenteen ominaisuuksista rakenteen koostumus, 
materiaalit, paksuus sekä lämpötila. Lisäksi rakenteen kuivumiseen vaikuttaa kuinka 
moneen suuntaan rakenne pystyy kuivumaan sekä kuivumisolosuhteet. 
Kuivumisaika-arvio laaditaan, jotta rakenteen kuivumisaika voidaan huomioida 
työmaa-aikataulussa ja rakenteen pinnoittamisen ajankohta voidaan määrittää. 

Sekä puu että betoni ovat hygroskooppisia materiaaleja, eli materiaaleissa olevien 
ilma-huokosten suhteellinen kosteus pyrkii tasapainoon materiaaleja ympäröivän 
ilman suhteellisen kosteuden kanssa. Esikuivattu puutavara asettuu 
tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa parissa viikossa. Betonirakenteiden 
kuivuminen tasapainokosteuteen ympäristön kanssa voi kestää jopa vuosia. 
Betonirakenteiden ei kuitenkaan tarvitse saavuttaa tasapainokosteutta 
rakennusaikana. 

Kosteusherkillä materiaaleilla päällystettävien tai pinnoitettavien betonirakenteiden 
tulee kuivua päällystemateriaalille asetetun kriittisen kosteusraja-arvon alapuolelle. 
Kriittisiä kosteusraja-arvoja on määritelty materiaalivalmistajien ohjeissa sekä esitetty 
julkaisuissa (SisäRYL 2000, by 45/BLY 7) ja ne ovat usein välillä 80  –  90%. 
Ensisijaisesti tulee käyttää materiaalivalmistajan ilmoittamia arvoja. 

Betonirakenteiden kuivumisajan arvioimista on ohjeistettu julkaisussa 
Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. Kuivumisaika-arvion 
laadinnan avuksi on edellä mainitun julkaisun pohjalta tehty laskuri by 1021. 

Rakenteen kuivumiseen vaikuttaa 

• rakenteen koostumus 
• rakenteen materiaalit 
• rakenteen paksuus 
• rakenteen lämpötila 
• rakenteen kuivumissuunnat 
• kuivumisolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus) 

KUIVUMISAJAN	  HUOMIOIMINEN	  AIKATAULUSSA	  

Rakenteiden kuivumisaika määrittää kunkin siitä riippuvan tehtävän 
aloitusajankohdan. Pitkä kuivumisaika aiheuttaa tehtävien päällekkäisyyttä 
esimerkiksi pinnoitusajankohdan myöhäisestä ajankohdasta johtuen. 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. 

Kuivumisaika-‐arvio	  
Aikataulussa on otettava huomioon ne toimenpiteet, jotka vaikuttava rakenteiden 
teoreettiseen kuivumisaika-arvioon. Kuivumisaika-arvio antaa teoreettisen 
ajankohdan, jolloin rakenteiden kosteudenmittaaminen kannattaa aloittaa. 
Mittaamisella varmistetaan, etteivät tosiasiallisesti kuivumisaikaan vaikuttavat, 
teoreettista kuivumisaikaa pidentävä tekijät pääse vaikuttamaan haitallisesti 
rakenteen toimintaan, ja rakenne voidaan pinnoittaa. 
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Rakenteiden	  kuivatustarve	  
Kuivumisaika-arvioita verrataan suunniteltuun toteutusaikatauluun, ja siitä laskettuun 
rakenteen kuivumisaikaan ennen päällystystyöhön ryhtymistä. Kuivumisaika-
arvioiden ja aikataulun perusteella voidaan määrittää, millaiset olosuhteet on luotava, 
jotta tarvittava kuivuminen tapahtuu aikataulun puitteissa. 

Rakenteiden kuivuminen viivästyy edellä mainittujen työvaiheiden viivästyessä, tai 
jos rakenne pääsee kastumaan kuivumisaikana. Kuivumisen viivästymisen vaikutusta 
aikatauluun voidaan pienentää: 

• kuivumisolosuhteilla parantamalla 
• betonilaadun valinnalla (pienentämällä vesi/sementti suhdetta) 
• päällystysmateriaalin vaihtamisella paremmin kosteutta kestävään 

materiaaliin 
• kastumisen estotoimien tehostamisella 
• sementtiliiman poistolla sekä 
• muuttamalla työjärjestystä, esimerkiksi siirtymällä seuraavaan osakohteeseen 

tai lohkoon kuivumisen ajaksi. 

KUIVATUKSEN	  SUUNNITTELU	  JA	  TOTEUTUS	  

Rakennusmateriaalit pyrkivät kosteustasapainoon ympäristössään valitsevan 
kosteuden kanssa. Materiaalit kuivuvat mikäli niitä ympäröivä ilma on kuivempi kuin 
materiaali. Kuivatettaessa rakennetta kosteuden poistumista nopeutetaan: 

• lämmittämällä rakennetta – rakenteen lämpötila aiheuttaa rakenteeseen 
paineen siirtää kosteutta pois rakenteesta) 

• nostamalla rakennetta ympäröivän ilman lämpötilaa (ilman kyky vastaanottaa 
kosteutta kasvaa. 

• aiheuttamalla ilmavirtauksia rakenteen ympärille (kosteus siirtyy ilmavirran 
mukana pois rakenteesta ja edelleen pois rakenteen läheltä) 

Rakenteiden kuivattaminen perustuu kuivumisolosuhteiden parantamiseen, eli 
rakennetta ympäröivän tilan ilman lämpötilan pitämiseen vähintään 20 °C:ssa ja 
suhteellisen kosteuden RH korkeintaan 50 %:ssa. 

Kuivattavan tilan ilman suhteellisen kosteuden pitämiseen riittävän alhaisena on 
kaksi vaihtoehtoa: 

1. Avoin järjestelmä: Tilan ilmaa lämmitetään ja tilan ilmaa vaihdetaan 
absoluuttiselta kosteudeltaan matalampaan ulkoilmaan. 

2. Suljettu järjestelmä: Ilmasta kerätään kosteus ilmankuivaajilla. Kuivattavan 
tilan täytyy olla tiivis. 

Tehokkaimman ja taloudellisimman kuivatusjärjestelmän valinta riippuu ulkoilman 
kosteudesta. Sisäilman tavoitteelliset kuivumisolosuhteet saavutetaan lämpötilaltaan 
+20 °C:ssa ja ilmakosteudeltaan 50 % RH, jolloin sisäilman vesihöyrynpitoisuus on 
likimain 8 g/m³. Kesäkuukausina ulkoilmassa on enemmän kosteutta kuin 8 g/m3. 
Rakenteiden kuivattaminen ulkoilmalla ei tällöin onnistu koska ulkoilma ei kykene 
vastaanottamaan kosteutta. Tällöin joudutaan käyttämään ilmankuivaajia suljetussa 
järjestelmässä. 

Avoin	  järjestelmä	  
Avoimessa järjestelmässä toteutetaan jatkuvaa konvektiota. Osastoidun tilan ilmaa 
lämmitetään ja tilaan järjestetään hallittu ilmanvaihto. Ilmanvaihto luodaan 
pienehköjen aukkojen kautta esimerkiksi talotekniikan varausaukkojen sekä ovien 
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kynnysrakojen kautta. Avonaisien parvekkeen ovien tai tuuletusikkunoiden kautta 
vaihtuu liikaa ilmaa. 

Avoin järjestelmä soveltuu tiloihin joissa ilma sisältää epäpuhtauksia kuten pölyä tai 
kaasuja sekä tiloihin joissa kierrätysilman käyttö on hankalaa. Avoin järjestelmä 
soveltuu erityisesti kylmiin vuodenaikoihin, jolloin ulkoilma sisältää vähän kosteutta 
(g/m3). 

Suljettu	  järjestelmä	  
Suljetussa järjestelmässä kuivatettavasta tilasta sidotaan ilmankosteutta 
ilmankuivaajien avulla. Kuivattava tila on tehtävä mahdollisimman tiiviiksi, jotta 
kosteutta ei kerätä kosteasta ulkoilmasta. Tilan lämpötilan on oltava riittävä 
ilmankuivaimen käyttöohjeen esittämien käyttöolosuhteiden mukaisesti. 

Ilmankuivaajat voidaan jakaa toimintatavaltaan kondenssi- ja adsorptiokuivaajiin. 
Kerätyn kosteuden poisto on tehtävä hallitusti tyhjentämällä kuivaajien vesisäiliöt tai 
ohjaamalla erotettu vesi suoraan rakennuksen viemäriin. 

Suljettua järjestelmää käytetään, kun ulkoilman suhteellinen kosteus ei salli tilan 
kuivaamista avoimella järjestelmällä ja kuivattava tila pystytään rajaamaan ja 
tiivistämään. Suljettu järjestelmä soveltuukin parhaiten kuivatukseen kesän ja 
alkusyksyn aikana kun ulkoilma sisältää paljon kosteutta. 

YLEISIÄ	  KUIVATUKSEEN	  LIITTYVIÄ	  ASIOITA	  

Estä	  lisäkosteus	  
Kosteuden tuominen kuivatettavaan tilaan aiheuttaa kuivumiseen kuluvan ajan 
pidentymisen. Lisäkosteutta rakennukseen tuovat mm. lumi, sade tai työvaiheeseen, 
kuten laastinsekoitukseen, tarvittavan veden joutuminen rakenteeseen. Lisäkosteus 
kannattaa poistaa aina ensisijaisesti mekaanisesti: lumitöin, lastoin ja imuroimalla. 

Ontelolaattojen	  vesireikien	  poraaminen	  auki	  
Ontelolaattojen vesireikien esteettömyys on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava 
asennuksen yhteydessä. Laattoihin on porattava tarvittaessa lisäreikiä, jos vesi ei 
muuten pääse poistumaan ontelosta. 

Varaudu	  vesivahinkoihin	  
Työmaalla tulee varautua vesivahinkoihin torjuntakalustolla: suojapeittein, vesi-
imureilla ja -pumpuilla, lastoilla, lämmittimillä ja kuivureilla. Myös torjuntavastuut ja 
toiminta eri tilanteissa tulee olla ennalta suunniteltu. 

Tiivistä	  kuivattava	  tila	  
Lämmitys ja kuivatus aloitetaan vasta, kun rakennuksen koko vaippa on ummessa, 
jolloin sisäolosuhteisiin on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa.  Kostea ilma pitää 
tuulettaa järjestelmällisesti pois kuivattavasta tilasta. Kuivatettava tila osastoidaan 
lämpimän ja kostean ilman kulkeutumisen estämiseksi rakennuksen sisällä. Mikäli 
tiivistystä ei tehdä, saattaa rakennuksen kylmiin osiin tiivistyä vettä. Myös aukot ja 
läpiviennit tiivistetään. 

Nosta	  rakenteen	  lämpötilaa	  
Rakenteen lämpötilan nostaminen on tehokkain tapa nopeuttaa rakenteiden 
kuivumista. Lämpötilan noustessa rakenteiden kosteutta siirtävä voima kasvaa ja 
ympäröivän ilman RH % laskee. Pelkkä lämmitys ei auta, ympäröivän ilman 
suhteellisen kosteuden on oltava riittävän alhainen, ja kostea ilma on siirrettävä pois 
tilasta. 
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Lämmitys aloitetaan vasta, kun lämpötilan kohoaminen ja lämmön pysyminen 
rakennuksessa on mahdollista. Ensisijaisesti käytetään rakennuksen lopullista 
lämmitysjärjestelmää, jotta tilat saadaan lämmitettyä tasaisesti. Tarvittava 
lisälämmityslaitteisto varataan hyvissä ajoin ennen lämmitystarvetta. 

Rakenteita kuivattaessa sisäilman lämpötilan tulee olla vähintään 20 °C. Lämpötilan 
noustessa yli 20 °C:een työskentelyolosuhteet muuttuvat tukalammiksi.  

Tarkasta	  ilman	  suhteellinen	  kosteus	  
Kuivattaessa sisäilman suhteellisen kosteuden tulee olla korkeintaan 50 %. Mikäli 
suhteellinen kosteus nousee yli 60 % kuivuminen hidastuu merkittävästi. Silloin 
ilmanvaihtoa tulee tehostaa. 

Lisälämmittiemien	  sijoitus	  
Lämmittimet sijoitetaan niin, että lämmön katvealueilta vältytään. Useammalla 
pienellä lämmittimellä saadaan tasaisempi vaikutus kuin yhdellä suurella. Lämmön ja 
kosteuden siirtymistä tehostetaan apupuhaltimien käytöllä. 

Tilassa	  varastoitava	  materiaali	  
Tilassa säilytettävät rakennusmateriaalit eivät saa estää kuivumista. Varastoitava 
materiaalimäärä tulee pitää mahdollisimman pienenä. Materiaali estää ilman kierron 
sekä kosteuden haihtumisen lattian pinnalta. Tarpeettomat materiaalit tulee poistaa 
kuivatettavasta tilasta ja tarpeelliset nostaa pukeille tai seinälle. 

Pidä	  työmaa	  siistinä	  
Rakennusjäte ja lika sitovat kosteutta, ja estävät alapuolisten rakenteiden 
kuivumisen. 

Kuivatus	  tuulettamalla	  (konvektio)	  
Kuivaus tuulettamalla toimii ainoastaan silloin, kun ulkoilma on kuivaa. Kuiva ulkoilma 
kuljetetaan sisälle tuuletuksen avulla. Tämä tehdään esimerkiksi avaamalla alimman 
kerroksen porraskäytävän ovet sekä ylimmän kerroksen parvekkeen ovet. Ilman 
vaihduttua aukot suljetaan ja sisätilaa lämmitetään. Kosteus sitoutuu lämmitettyyn 
ilmaan. Prosessia toistetaan kunnes kosteutta on saatu poistettua tarpeeksi. 
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MITTAUS	  
Työmaalla mitattavia asioita ovat kuivumisolosuhteet sekä rakenteiden 
kosteuspitoisuudet. Rakenteesta tehtävillä mittauksilla pyritään varmistamaan 
rakenteen riittävä kuivuminen ennen rakenteen päällystämistä tai pinnoittamista. 
Mittauksia voidaan tehdä myös kosteusvaurioiden selvittämiseksi. 

 

RAKENTEISTA	  TEHTÄVÄT	  MITTAUKSET	  

Rakenteen kosteusmittausten tuloksia on verrattava kuivumisaika-arvioon. 
Rakenteista mitataan lämpötilaa ja kosteutta. Rakenteen lämpötiloja seurataan, 
koska lämpötilalla 

• on suuri merkitys kuivumisnopeuteen 
• on suuri merkitys suhteellisen kosteuden mittausten luotettavuuteen 
• pystytään seuraamaan betonin lujuudenkehitystä. 

Rakenteiden kosteusmittaukset ovat luotettavimmat kun rakenteen lämpötila on +15 
– +25°C. Rakenteen sisällä tapahtuvat kosteusliikkeet hidastuvat merkittävästi kun 
rakenteen lämpötila laskee alle + 15 °C:n, mikä aiheuttaa epävarmuutta mittaukseen. 

Rakenteen sisälämpötilan mittaukseen soveltuvat tavanomaiset nestelämpömittarit 
tai elektroniset lämpömittarit. Rakenteen sisälämpötilaa voidaan arvioida myös 
pintalämpötilaa seuraamalla. Nestelämpömittareiden käyttö vaatii mittauspisteiksi 
rakenteeseen asennetut putket. Elektroniset mittarit toimivat rakenteeseen 
asennettujen antureiden avulla. Mittauspisteet on valittava niin, että rakenteen 
kylmistäkin osista saadaan luotettava tieto lämpötilasta. Rakenteen kylmimpiä osia 
ovat nurkat sekä kylmäsiltoja muodostavat tukialueet. 

Rakenteen pintalämpötiloja mitataan, kun rakennetta lämmitetään paikallisesti 
esimerkiksi infrapunasäteilijöiden avulla. Betonin sisälämpötilan on mittauksissa 
havaittu olevan on noin 5 °C pintalämpötilaa alhaisempi. 

Rakenteen	  kosteuden	  mittaaminen	  
Rakenteen kosteuden mittaamisella tarkoitetaan pääsääntöisesti rakenteen 
suhteellisen kosteuden mittaamista porareikä- ja näytepalamenetelmällä. 
Rakenteesta voidaan mitata myös pintakosteutta ja absoluuttista kosteutta. Näitä 
mittauksia ei suositella käytettäväksi pinnoituspäätösten teossa. 

Rakenteen suhteellisen kosteuden mittaaminen 
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Rakenteen kuivumista seurataan ja pinnoitettavuus- ja päällystettävyyspäätökset 
tehdään suhteellisen kosteuden mittausten avulla. Rakenteen saavutettua 
tavoitteellisen suhteellisen kosteuden rakenne on riittävän kuiva pinnoitusta tai 
päällystämistä varten. Liian aikainen päällystäminen johtaa kosteusvaurioon 
rakenteessa. 

Rakenteiden kosteusmittaukset aloitetaan kun rakennuksen runko, ikkunat ja 
vesikatto ovat valmiit ja rakennus on tiivis sekä rakennuksen kuivamiseen tähtäävä 
lämmitys on aloitettu. Mittaukset tehdään 2– 4 viikon välein. Lähtötilanteen ja 
jatkuvan seurannan mittausten tarkoituksena on todeta kuivuminen. Näihin 
mittauksiin ei sisälly suurta riskiä virheellisestä mittaustuloksesta ja siksi mittauksen 
voi tehdä tehtävään perehtynyt henkilö. Päällystämis- ja pinnoituspäätöstä varten 
tehtävä, kattavampi ja tarkempi, mittaus tulee olla sertifioidun mittaajan tekemä. 

Suhteellisen kosteuden mittausmenetelmissä on tarkistettava, että: 

• laitteiden kalibrointiväliä noudatetaan 
• näytteenotto tehdään puhdistetusta reiästä tai kuopasta 
• näyte otetaan oikealta syvyydeltä 
• rakennelämpötilassa +15  –  +25 °C käytetään porareikämenetelmää – 

muulloin näytepalamenetelmää 
• näytteenottomenetelmää noudatetaan tarkasti ja että tyypilliset virhelähteet 

eliminoidaan 

Mittausmenetelmät on esitetty tarkemmin mm. RT-ohjekortissa RT14-10984 Betonin 
suhteellisen kosteuden mittaus. 

Mittausmenetelmiä ovat porareikämenetelmä ja näytepalamenetelmä. 

Mittauspisteiden	  valinta	  
Mittauspiste koostuu useammasta porareiästä. Porareiät tehdään rakenteen kohtiin, 
joissa rakennekosteuden oletetaan olevan suurin. Tyypillisesti näitä ovat kulkureittien 
ja saumojen kohdat. Tuloksen luotettavuuden vuoksi mittauspisteitä tulee olla 
jokaisessa huoneessa 2  –  4 kpl. Seurantamittauksissa riittää yksi arviointisyvyydeltä 
otettu näytepari huonetta kohti, pinnoitus- ja päällystyspäätöksiä tukevissa 
mittauksissa enemmän. 

Mittauspisteessä tulee olla vähintään kaksi saman syvyistä rinnakkaista reikää noin 
100– 300 mm etäisyydellä toisistaan. Mittauspisteessä otetaan näyte 
arviointisyvyydeltä, joka määritellään rakenteen kuivumissuuntien ja paksuuden 
perusteella: 

Arviointisyvyys kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 

   0,2  ×  rakenteen paksuus 

Arviointisyvyys yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 

   0,4  ×  rakenteen paksuus 

Mittauspisteessä mitataan kosteus myös rakenteen pinnasta 0  –  10 mm syvyydeltä 
sekä 20  –  30 mm syvyydeltä, jolloin rakenteen kosteusjakauma saadaan määriteltyä. 

Porareikämenetelmä	  
Porareikämenetelmässä kosteutta mitataan rakenteeseen poratusta 16 mm 
halkaisijaltaan olevasta, puhdistetusta, tiivistetystä ja kosteudeltaan tasaantuneesta 
porareiästä. 

1. Porareiät porataan mittaussyvyyteen 16 mm terällä. 
2. Porareikä puhdistetaan pölystä imurilla tai paineilmalla. 
3. Porareikään asetetaan suojaputki 
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4. Suojaputken esiin jäävän tyven ja alustan liitos tiivistetään kitillä. 
5. Suojaputken pää tiivistetään kitillä tai tulpalla. 
6. Porareiän kosteuden annetaan tasaantua 3  –  7 vuorokautta. 
7. Kalibroitu mittapää asennetaan putkeen ja tiivistetään. 
8. Kosteuden annetaan tasaantua reiässä 1  –  24 tuntia, kosteusmittarin 

käyttöohjeen mukaisesti. 
9. Mittapää kytketään mittauslaitteeseen, josta luetaan suhteellinen kosteus 

sekä lämpötila. 

Näytepalamenetelmä	  
Näytepalamittaus on  porareikämenetelmää nopeampi, luotettavampi ja sitä tulee 
käyttää  kun rakenteen lämpötila ei ole lähellä rakenteen käyttölämpötilaa +20 °C. 
Näytepalamittauksessa suurin virhetekijä on, että kosteutta ehtii haihtumaan 
näytteenoton yhteydessä. 

1. Rakenteeseen tehdään kuoppa arviointisyvyyteen 
a. poraamalla 10– 16 mm poranterällä 100– 150 mm reikiä ympyrän 

kaareen muotoon 
b. käyttämällä kuivaporauskruunua 

2. Arviointisyvyys tarkistetaan mittaamalla. 
3. Syvyyden ollessa oikea, pinnasta piikataan taltalla murusia materiaalista. 
4. Murusilla täytetään 1/3 koeputken tilavuudesta. 
5. Mittausanturi viedään koeputkeen. 
6. Koeputki tiivistetään. 
7. Koeputki näytepaloineen siirretään +20 °C vakiolämpötilaan ja annetaan 

tasaantua 2  –  12 tuntia mittalaitteen ohjeiden mukaisesti. 

RAKENTEIDEN	  PINNOITETTAVUUSVAATIMUKSET	  

Liian kostealle alustalle asennetut päällystemateriaalit aiheuttavat tiiviydellään tai 
matalalla kosteudenkestävyydellään vaurioita itselleen tai ympäröiville materiaaleille. 
Vauriot voivat olla materiaalin muodonmuutoksia tai home- tai mikrobivaurioita. 
Jokaisella materiaalilla on kriittinen kosteusraja-arvo (tavoitteellinen suhteellinen 
kosteus, tavoite RH), jonka alle rakenteen tulee kuivua ennen sen pinnoittamista. 

Betonirakenteissa tavoitteellinen suhteellinen kosteus määräytyy päällystemateriaalin 
vesihöyryn läpäisevyyden ja kosteuden kestävyyden perusteella. Liimakiinnitteisten 
päällysteiden tavoitteellinen suhteellinen kosteus määräytyy yleensä liiman 
kosteudensietokyvyn perusteella, mikä tarkoittaa useimmilla liimoilla 85  % RH. 

Tavoitteelliset suhteelliset kosteusprosentit esitetään rakenne- ja 
materiaalikohtaisesti työselostuksissa. Ohjeistuksessa tulee käyttää ensisijaisesti 
materiaalivalmistajan esittämiä tavoitteellisia kosteusprosentteja. Työselostuksissa 
voidaan myös viitata tavoitteellisia suhteellisen kosteuden raja-arvoja esittäviin 
julkaisuihin, kuten esimerkiksi rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin ja 
rakennusalan teknis-tieteellisten yhdistysten julkaisuihin. 

KUIVUMISOLOSUHTEIDEN	  MITTAAMINEN	  

Rakenteiden kuivumisolosuhteilla tarkoitetaan rakenteita ympäröivän tilan 
olosuhteita. Tilan olosuhteista mitataan tilan ilman lämpötilaa (°C) sekä suhteellista 
kosteutta (RH %). Tilan olosuhteiden lisäksi rakenteiden kuivumiseen vaikuttavat 
osastoitua tilaa ympäröivien tilojen olosuhteet, ulkoilman olosuhteet sekä ilman 
vaihtuvuus rakenteen pinnassa. 
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Optimaaliset olosuhteet rakenteiden kuivumiselle ovat +20 °C lämpötila sekä alle 50 
% RH suhteellinen kosteus. Lämmitystä ja ilmanvaihtoa tai kuivatusta voidaan 
tehostaa tai heikentää tarvittavaan suuntaan mittausten seurannan perusteella. 

Ilman	  lämpötilan	  ja	  suhteellisen	  kosteuden	  mittaaminen	  
Kuivuvan rakennuksen sisäilman lämpötila vaikuttaa sisäilman kykyyn vastaanottaa 
kosteutta rakenteista. Riittävä kuivuminen, betonin kovettuminen sekä sopivat 
työskentelyolosuhteet varmistetaan riittävällä, mutta ei liian lämpimällä 
sisälämpötilalla. 

Ilman suhteellisen kosteuden pitkäaikaismuutoksia mitataan sähköisillä mittalaitteilla. 
Ilman suhteellisen kosteuden mittaamiseen voidaan käyttää samaa laitetta kuin 
betonin suhteellisen kosteuden mittaamiseen. Mittaamiseen voidaan käyttää myös 
yhdistelmälaitteita, jotka mittaavat ja tallentavat sekä lämpötilan että ilmankosteuden. 
Kuivumisolosuhteiden jatkuvaan mittaamiseen käytetyt mittalaitteet eivät ole yhtä 
tarkkoja kuin ennen pinnoitusta tehtävien tarkkojen mittausten mittalaitteet, mutta 
antavat riittävän kuvan muutoksista tuotannonsuunnittelun tarkoituksiin. 

Sisäilman lämpötilaa mitataan päivittäin ennen työvuoron alkamista rakennuksen eri 
kerroksiin ja eri tiloihin sijoitetuista mittareista. Mittauspisteet valitaan siten, että 
kuivuvaan tilaan vaikuttavien tilojen lämpötilat voidaan huomioida. Valinta tulee myös 
tehdä niin, että väliaikaiset olosuhteet, kuten suora auringonpaiste tai ovien 
avaaminen, eivät pääse vaikuttamaan mittaustuloksiin. 

Myös ulkoilman lämpötilaa ja ilmankosteutta tulee mitata referenssitietona 
sisäilmamittauksille. Ulkoilman absoluuttinen kosteussisältö (g/m³) vaikuttaa 
kuivaustavan valintaan: kuivaa ulkoilmaa voidaan käyttää korvausilmana, ulkoilman 
ollessa kosteaa tulee rakennuksen vaippa sulkea ja käyttää ilmankuivaimia 
rakennuksen sisällä. 

Mittauksia voidaan tarkentaa lisäämällä mittauskertoja ja mittauspisteitä. Myös 
mittauslaitteiden ominaisuuksilla voidaan tehostaa seurannan vaatimaa työtä. 
Käyttämällä dataloggereita, jotka tallentavat lämpötilan määräajoin, voidaan 
vähentää kirjaamiseen kuluvaa aikaa. Tällöin tulee kuitenkin edelleen seurata 
laitteiston toimivuutta. Lämpökameroita voidaan hyödyntää lämmön jakautumisen 
tarkkailuun sekä lämpövuotokohtien paikallistamiseen .Tarkemmat mittaukset tulevat 
kyseeseen, kun kuivumisaikataulu on tiukka ja kuivumisen vaikutukset muuhun 
aikatauluun ovat merkittäviä. 

Kosteusmittareiden	  mittaustarkkuuden	  säätäminen	  
Tulokset ovat luotettavia vain jos mittarit ovat kalibroituja. Kosteusmittarit 
kalibroidaan tunnettuja suolaliuoksia mittaamalla, ja vertaamalla mittarin näyttämiä 
tuloksia suolaliuoksen tunnettuihin kosteusarvoihin. Luotettava kalibrointi tehdään 
laboratorio-olosuhteissa. Pienetkin prosentuaaliset mittausvirheet ovat rakenteiden 
kosteutta mitattaessa merkittäviä. Tarkkuuden raja-arvona pidetään alle ± 5 % 
mittausvirhettä. 

Laitteiden kalibrointitiheys on riippuvainen laitteen toimintaperiaatteesta ja 
komponenteista ja laitevalmistaja ohjeistaa laitteen säätämisestä käyttöohjeessa.  
Kalibrointiajankohta merkitään kosteusmittariin, jotta riittävän tiheä kalibrointiväli 
voidaan tarkistaa mittauksia aloittaessa. Tiheällä kalibrointivälillä mittalaitteen 
mittatarkkuus pysyy hyväksyttävällä tasolla. 

Seurantatiedot	  kuivumisaika-‐arvion	  tukena	  
Kuivumisolosuhteiden seuranta tukee kuivumisaika-arvion toteutumisen arviointia 
kun mitattuja lämpötila- ja kosteusarvoja verrataan suunnittelussa käytettyihin 
kuivumisolosuhdeoletuksiin. Mitattujen arvojen vastatessa olosuhdeoletuksia voi 
kuivumisaika-arvion toteutumista pitää todennäköisenä. 
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KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA	  

Tilaajan	  kosteudenhallinta-‐asiakirja	  toimii	  lähtötietona	  
Rakennuttajan laatimassa kosteudenhallinta-asiakirjassa eli alustavassa 
kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään hankkeen kosteudenhallintaan liittyvät 
tavoitteet ja toimintaperiaatteet jatkotyöskentelyyn. Kosteudenhallinta-asiakirja tai 
asetetut tavoitteet viestitään eteenpäin suunnittelijoille ja toteuttajille. Alustavaa 
kosteudenhallintasuunnitelma täydentyy hankkeen edetessä, ja sitä päivitetään 
tiedon karttuessa. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja/tilaaja/omistaja) luo toiminnallaan 
pohjan hankkeen kosteustekniselle onnistumiselle. Hänen tulee huolehtia siitä, että 
hanke johdetaan, suunnitellaan ja rakennetaan siten, että kosteusongelmilta 
vältytään. Tämä vastuu siirtyy omistajalle ja käyttäjälle (takuuehtojen puitteissa) 
ylläpito- ja käyttövaiheessa. 

Kosteudenhallintasuunnitelman	  muotoutuminen	  
Rakennussuunnisteluvaiheessa tilaajan tekemää kosteudenhallinta-asiakirjaa 
täydennetään ja siitä muodostuu rakennussuunnitteluvaiheen 
kosteudenhallintasuunnitelma. Kosteudenhallinta-asiakirja sekä 
rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma toimivat lähtötietoina 
työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle. 

Suunnittelijan tulee huomioida rakenteissa myös rakennusaikainen kosteusrasitus ja 
suunnitella rakenteet siten, että rakennekosteus poistuu järkevässä ajassa. 
Toteuttaja suunnittelee kosteudenhallintatoimenpiteet rakennuttajan asettamien 
tavoitteiden pohjalta. 

Kosteudenhallintasuunnitelman	  toteutuminen	  
Rakentamisvaiheessa seurataan kosteudenhallintasuunnitelman toteutumista. Yksi 
kosteudenhallinnan tärkeimmistä dokumenteista on mittauksista saatavat 
mittausraportit. Mittausraportit tulee säilyttää huolellisesti esimerkiksi 
kosteudenhallintasuunnitelman yhteydessä. 

Rakentamisvaiheen lopussa rakennuksen toteumatiedot siirretään omistajalle ja 
ylläpidosta vastaavalle osana huoltokirjaa, jolla hallitaan rakennuksen kunnon 
arviointia ja seurantaa. Omistajalle ja ylläpidosta vastaavalle luovutetaan mm. 
kosteusmittauspöytäkirjat. 

Esimerkki	  työmaan	  kosteudenhallintasuunnitelman	  sisällöstä:	  
1.    Yleistiedot 

• perustiedot 
• vastuuhenkilöt 

2.    Laatutavoitteet 

• rakennuttajan laatutavoitteet 
• urakoitsijan laatutavoitteet 

3.    Kosteusriskit 

• suunnittelijan riskianalyysi 
• valittu menettelytaso 
• kriittiset rakenteet, materiaalit ja työtavat 
• toimenpiteet 

4.    Kuivumisajat 



Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 

TOIMET 

40 

• päällystämiseen liittyvät raja-arvot materiaaleittain 
• rakenteiden kuivumisajat 
• aikataulusuunnittelu 
• toimenpiteet, jos rakenne ei kuivu suunnitellussa ajassa 

5.    Olosuhdehallinta 

• materiaalien ja rakenteiden suojaus ja varastointi 
• työnaikaisten vesivuotojen torjunta 
• kuivumisolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, tuuletus) 

6.    Erityisohjeet 

• märkätilat 
• muut erityistilat 

7.    Valvonta ja mittaus 

• valvonnan organisointi 
• kosteusmittaussuunnitelma 
• muut mittaukset 
• allekirjoitus (kosteudenhallinnasta vastaava, vastaava mestari, rakennuttaja, 

rakennesuunnittelija) 
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PIENTALORAKENNUTTAJA	  

Kosteuden	  peruskäsitteet	  
Tutustu kosteudenhallinnan peruskäsitteisiin sivun alalaidasta löytyvän PDF-linkin 
kautta. 

Kuinka	  voit	  asukas	  voi	  ehkäistä	  kosteusvaurioita	  
Sivun alalaidasta löydät PDF-linkin, johon on koottu ohjeita siitä, kuinka asukas voi 
omalla toiminnallaan ehkäistä kosteusvaurioiden syntymistä. 

Pientalon	  kosteudenhallintasuunnitelma	  
Sivun alalaidasta löydät PDF-muodossa olevan esimerkin pientalon 
kosteudenhallintasuunnitelmasta. 

Vastuut	  
Pientaloa rakentaessasi toimit usein rakennuttajana. Lue lisää vastuistasi. 

Yleisiä	  kuivatukseen	  liittyviä	  asioita	  
Tutustu mitä asioita kuivatuksessa täytyy huomioida. 

Internet-‐julkaisut	  
Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas. (linkki vie työsuojeluhallinnon sivuilla 
olevaan pdf:ään) 


